
Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ČERVEN – ČERVENEC 2008ZDARMA

Jako každý rok se konaly i letos v polovině června
v Sokolnicích Jánské hody. Jejich pořadatelem je již tradič-
ně Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice. I když předpovědi
počasí nebyly našim hodům příliš nakloněny, dopadlo na-
konec vše na výbornou a celý hodový víkend stálo počasí
na naší straně. 

Základem úspěšnosti hodů je vše dobře zorganizovat. Hodový organizační tým v čele s jednatelkou 
TJ Sokola Sokolnice Jitkou Královou a neúnavnou organizátorkou, náčelnicí Ivou Fricovou se zhostil své-
ho úkolu více než dobře. Nezbytnou komunikaci a spolupráci s hodovou chasou měla na starosti Ivanka
Hamanová. Bylo třeba zajistit kroje, zásobit se masitými a hlavně tekutými pochutinami, muziku obstarat,
důstojně upravit posezení v areálu hřiště, a hlavně postavit máju a k tomu mnoho dalších nezbytných ma-

ličkostí. Dobře se najíst a napít patří k tomu
hlavnímu na hodových zábavách. V pátek se
konala na hřišti pro ty mladší, stárky a jejich
vrstevníky, diskotéka. V sobotu pak opět na
hřišti předhodová zábava se skupinou
Modul. I přes chladno v časných ranních ho-
dinách se obě akce vyvedly. Autodopravce
Pepa Drda zapůjčil chladící auto na sklado-
vání nápojů a o obsluhu hostů se jako vždy
postaralo několik dobrovolníků z řad Sokola
a ostatních pomocníků. Nesmíme také zapo-
menout na pořadatelskou službu a zajištění
míst u pokladny při vstupu na hřiště. Všem
těmto lidem patří naše poděkování.  

V Sokolnicích na Jánských hodech
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Důstojně a radostně pozvat místní komunitu na hodové veselení patří k důležitým základům úspěchu.
To vše obstarali naši stárci a stárky. V nedělních dopoledních hodinách obešli celou naši vesnici a pozva-
li všechny spoluobčany, nejen starousedlíky, ale i ty za poslední léta nově přistěhované. Stárkům a stárkám
je třeba také poděkovat a pochválit jejich příkladnou a důstojnou reprezentaci. Vždyť nedělní krojovaný
průvod a zatančení na hřišti patří k vyvrcholení sokolnických hodů. Zde se také předvedli i ti nejmenší 
krojovaní se svými tanečky. Byla to moc pěkná podívaná a naše poděkování patří především Daně Kra-
tochvílové a Ctiradě Fialové, které s dětmi jejich vystoupení nacvičily. Dobrá muzika je základem pří-
jemné pohody a tanečního proudění. Krojovaná kapela Podboranka zahrála jako vždy výborně. K jejich
výkonům není co dodat. Doufejme, že k nám příští rok přijedou zahrát zase. Závěrem nesmíme zapome-
nout na podporu, kterou nám poskytuje Obecní úřad v Sokolnicích. Bez této pomoci by bylo v dnešní 
době pořádání takové akce velmi obtížné.

Závěrem si zapamatujte, že všechno je vždycky jinak, a tak se milí spoluobčané přijďte podívat, jak to 
dopadne příští rok.

Jan Černý, místostarosta TJ Sokol Sokolnice

Jak již možná víte, sokolnickou Sýpku odkoupila paní Jolana Žaludová ze Šlapanic a chystá se ji celou
rekonstruovat a zbudovat zde tzv. lofty, což jsou 
otevřené mezonetové byty. Bytů bude celkem 12
s průměrnou velikostí 120 m2. Zajímavý je také záměr
zbudovat v přízemí uměleckou galerii, která by se 
věnovala především výtvarnému a hudebnímu umění.
V současné době je rekonstrukce schválená památkáři
a zpracovává se projektová dokumentace. Pokud se ne-
vyskytnou žádné komplikace, měla by být rekonstruk-
ce zahájena na podzim letošního roku.

V sobotu 14. června se v sýpce konaly dny otevře-
ných dveří, takže si všichni zájemci mohli sýpku pro-
hlédnout zevnitř a řada z nich i zavzpomínat 
na dávné doby, kdy sem chodili pro obilí. 

Paní Jolana Žaludová na dni otevřených dveří 
uvedla: „Věřím, že rekonstrukce této nádherné stavby
přinese něco pozitivního i Sokolnicím. Byla bych ráda,
aby galerie přispěla k rozvoji kulturního života obce
a věřím, že si do ní sokolniční milovníci umění najdou
cestu.“

Den otevřených dveří v sýpce

Dne otevřených dveří 
ze zúčastnil 
i akademický malíř 
Antonín Vojtek

Interiér sýpky
Jolana Žaludová s panem starostou Životským 

na dni otevřených dveří
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva
I Policie ČR vyslyšela dlouholeté volání po kon-
trolách rychlosti vozidel a od prosince 2007 prová-
dí nejméně jednou měsíčně její měření. Zdá se, 
že řidiči jsou opravdu nepoučitelní, neboť obec 
dostává hlášení, kolik překročení rychlosti bylo 
na katastru obce zjištěno. 

Ukončení smlouvy s bezpečnostní agenturou.
V obci na dodržování veřejného pořádku v součas-
nosti dohlíží bezpečnostní agentura pana Střeštíka.
Protože tyto povinnosti převezme městská policie,
byla panu Střeštíkovi zaslána tříměsíční výpověď
(v souladu s uzavřenou smlouvou). Činnost pana
Střeštíka bude ukončena k 31. srpnu 2008. Do kon-
ce prázdnin tak mohou občané potkávat v obci jak
strážníky městské police, tak i pracovníky bezpeč-
nostní agentury pana Střeštíka. 

Nákupní středisko na návsi – předpokládané
náklady na rekonstrukci. Když obec začala uva-

Veřejnoprávní smlouva s městem Židlochovice.
Před několika měsíci uzavřela obec s městem Žid-
lochovice smlouvu o poskytování služeb Městské
policie Židlochovice. Krajský úřad uzavření této
smlouvy schválil a její text je zveřejněn na úřední
desce. Tím jsou splněny všechny zákonné podmín-
ky pro to, aby tato městská policie mohla vykoná-
vat službu i v obci Sokolnice. Její členové se budou
v obci pohybovat nejméně jednou denně, dále bu-
dou provádět kontrolu parkování vozidel, 2x týdně
měřit rychlost vozidel a podobně. Měření rychlos-
ti bude probíhat zejména v exponovaných místech
(např. kolem základní školy), ale měřit se bude 
střídavě ve všech ulicích v obci. Důraz bude kla-
den i na dodržování rychlosti v místech, která jsou 
označena jako obytná zóna. Strážníci budou pro-
vádět i kontrolou parkování vozidel v obci.
Parkování na přechodu, na chodníku, v protisměru
a obdobné křiklavé případy budou postihovány 
okamžitě. 

Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy Městská policie Židlochovice při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku zejména:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
c) přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí

opatření k nápravě.

Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k obecní policii stejnokrojem
s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce. Vykonává-li strážník svou pravomoc
na území obce, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy (což je případ obce Sokolnice), prokáže
se na požádání rovněž zmocněním této obce; při zákroku, který nesnese odkladu, tak učiní, jakmile to
povaha a okolnosti tohoto zákroku dovolí.
Odznak obecní policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem obecní
policie. Nášivka s názvem obce se nosí na záloktí rukávu.

V obci se budou strážníci pohybovat nepravidelně, zejména ve večerních a nočních hodinách. Každý
občan, který zjistí jakýkoliv přestupek nebo podezřelé jednání různých osob na katastru naší obce
(v kteroukoliv denní či noční dobu), má možnost zavolat hlídku na telefon: 604 290 319
Strážníci přispívají k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Obecní úřad proto žádá
občany, aby těchto služeb využívali, ale nezneužívali. Tak zvaná zlomyslná volání a jiné podobné 
žertíky se mohou pěkně nevyplatit. 
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Odsunutí nového chodníku od RD na ulici
Masarykova. Místostarosta předložil návrh pro-
jektanta Ing. Rambouska, který dostal za úkol 
odsunout chodník na této ulici co nejdále od rodin-
ných domů. Bohužel toto odsunutí je pouze sym-
bolické z důvodu existence podzemních sítí, kdy
by větší oddálení chodníku znamenalo překládat 
sítě, což by výrazně zvýšilo rozpočet celé stavby.
Podle situace, kterou dodal Ing. Rambousek, 
je možné oddálení o 1 m, ale v některých místech
je to jen 75 cm. Rada obce schválila tuto upravenou
variantu a ukládá místostarostovi, aby u Ing. Ram-
bouska objednal dopracování změny do úrovně
prováděcího projektu.  

Schválení pracovní skupiny. Zastupitelstvo
v březnu rozhodlo o pořízení nového územního
plánu naší obce. O pořízení byl požádán Městský
úřad Šlapanice a smlouva na zpracování jednotli-
vých stupňů dokumentace byla uzavřena s ATELI-
EREM Projektis s. r. o. Obec byla požádána, aby
sestavila menší pracovní skupinu, která bude nápo-
mocna při formulaci zadání. Je to mnohem praktič-
tější již od začátku aktivně spolupracovat a předá-
vat svoje požadavky, než nechat vypracovat zadání
a teprve poté materiál připomínkovat a požadovat
změny. Jeho úpravy by potom stály další peníze
a to je zbytečné. Rada obce rozhodla, že pracovní
skupinu bude tvořit rada. Někteří občané již podali
svoje požadavky na různé úpravy územního plánu.
Obec proto vyzývá i ostatní občany, pokud chtějí
něco v územním plánu změnit, aby svoje připo-
mínky podávali písemně na obecní úřad.
Požadavek stačí stručný, ale musí z něj být 
jasné, co občan navrhuje. Na formulaci zadání 
již ATELIER Projektis pracuje, proto prosím 
se svými připomínkami příliš neváhejte.

Reklamace aeračního systému na čistírně od-
padních vod Telnice. Starosta informoval radu
o tom, že provzdušňovací systém je často porucho-
vý. Věc byla řádně reklamována. Na náklady firmy
VHS Brno a. s. budou provedeny úpravy a dodáv-
ka jiného provzdušňovacího systému tak, aby akti-
vace řádně fungovala. 

Pronájem přízemí v hasičské zbrojnici. Rada ob-
ce projednala dvě žádosti o pronájem uvolněných
prostor v budově hasičské zbrojnice. Paní Uhlířová
by zde chtěla provozovat prodejnu dětského textilu

žovat o rekonstrukci prvního patra nákupního stře-
diska na návsi, uvažovalo se s nákladem několika
milionů korun. Když architekti úpravy rozšířili i na
novou pasáž v přízemí a úpravu dvora, začali 
hovořit o částce asi 10 mil. Kč. Na konci dubna
oznámili, že tato přestavba bude stát přibližně 
15 mil. Kč. Pro jistotu byl vznesen požadavek, aby
náklady byly naceněny ještě od rozpočtáře.
Začátkem května Ing. Tihelka oznámil, že rozpo-
čtář stanovil cenu na 24 mil. Kč + DPH, což před-
stavuje částku cca 28,5 milionů korun. I při mini-
malizované variantě (nezřizovat v přízemí novou
pasáž a neprovádět rekonstrukci dvora) je předpo-
kládaná částka na úpravy v patře nákupního stře-
diska odhadována na 25 mil. Kč. Rada proto roz-
hodla požádat jiného architekta o hledání takového
řešení stavebních úprav, které by bylo cenově mno-
hem přijatelnější. 

Výběrové řízení na prodej bytu. Obec zveřejnila
v polovině dubna výzvu zájemcům o zakoupení
jednoho dvoupokojového bytu na ulici Nová s ter-
mínem podávání přihlášek do 29. května 2008.
Minimální cena byla stanovena na půl milionu 
korun. Ve stanoveném termínu se nepřihlásil ani 
jeden zájemce. 

Výběrové řízení na poskytnutí úvěru. V dubnu
bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí úvě-
ru ve výši 15 milionů korun na financování oprav
v mateřské školce. Výzva k předložení nabídky by-
la zaslána celkem jedenácti společnostem (Česká
spořitelna, Komerční banka, Volksbank CZ,
ČSOB, GE CAPITAL BANK, Raiffeisenbank,
Českomoravská hypotéční banka, Živnostenská
banka, eBanka a Desia Communalkredit Czech
Republic). 
Nabídku podaly pouze tři společnosti – Volksbank, 
Česká spořitelna a Komerční banka.
Česká spořitelna nabídla úrokovou sazbu ve vý-
ši 4,49 %, Komerční banka ve výši 4,49 %
a Volksbank ve výši 4,665 %. Žádná ze společnos-
tí nepožadovala ručení za úvěr majetkem obce.
Z výše uvedeného vyplývá, že nabídka České spo-
řitelny, jakož i Komerční banky, jsou naprosto srov-
natelné v obou hodnocených kritériích. Rada se
proto seznámila ještě s dílčími podmínkami v před-
ložených úvěrových smlouvách a po delší dis-
kusi rozhodla, že úvěrová smlouva bude uzavřena
s Komerční bankou. 
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OMLUVA
Zprávy z rady, zveřejňované ve zpravodaji, jsou 
redakčně krácené zápisy z rady obce. Pokud by se
zápisy zveřejňovaly v plném znění, zabraly by
mnohdy celý zpravodaj. Díky redakčnímu krácení
a nepřesné formulaci v minulém čísle zpravodaje
došlo k nejasnostem ohledně článku: Žádost Jany
Pátkové o přidělení bytu. Z článku mohli někteří 
občané nabýt dojmu, že na konci letošního roku 
končí svoji činnost obvodní lékař MUDr. György.
Skutečnost je taková, že obvodnímu lékaři končí
k 31. 12. 2008 nájemní smlouva na byt. Soukromou
praxi však bude vykonávat v naší obci i nadále. 
Od Nového roku 2009 tak bude volný pouze byt, 
nikoliv ordinace. Proto rada konstatovala, že jej může-
me pronajmout pouze na dobu určitou. Až jednou 
ukončí MUDr. György soukromou praxi a obec 
bude hledat nového lékaře, je vhodné jej umístnit do slu-
žebního bytu střediska. Lékař je tak při ruce v případě
nějaké mimořádné události i mimo ordinační hodiny. 

MUDr. Györgymu se tímto omlouváme.

na opravu mateřské školy, na stavbu nového přiva-
děče vody do naší obce a přípravy stavby na re-
konstrukci základní školy. 

Problematika výdejního stojanu pitné vody na
hasičské zbrojnici. Rada obce se seznámila s ná-
mitkami, že z automatu někdy teče voda, když
u něj nikdo není. Budova hasičské zbrojnice je 
stále více podmáčena. Dále je automat zneužíván
spoustou cizích osob, které si plní vodou barely 
na vozidlech, napouští si vodu na zalévání apod.
Našimi občany je automat využíván minimálně.
Rada obce rozhodla, že od 31. 10. 2008 se automat
zruší bez náhrady. Ti, kolem jejichž domu nevede
vodovod a jsou sociálně slabí, si mohou vodu na-
brat bezplatně na OÚ v pracovní době.        

Doporučení míst pro výsadbu větrolamů. Rada
obce schválila dvě místa pro výsadbu větrolamů
a to od kasáren Na Předkách směrem k severu po
obecním pozemku p. č. 2233. Druhé místo je na
Pravém lánu, který by měl tento lán přetínat po vrs-
tevnici. I zde je pozemek ve vlastnictví obce. Rada
obce schvaluje vypracování potřebných projektů,
aby mohly posloužit jako příloha k žádosti o dota-
ce. Předpoklad realizace je v příštím roce. Rada
rozhodla o tom, že se znovu vyzve Pozemkový 
úřad, aby dokončil realizační fázi pozemkové 
úpravy v obci Sokolnice – výsadby biokoridorů, 
remízků, zpevnění cest a další úpravy.

a pan Tomáš Hradílek chce zřídit prodejnu droge-
rie. Rada obce je přesvědčena, že pro naše spolu-
občany je více potřeba dětský textil než drogerie.
Proto schválila pronájem paní Marcele Uhlířové. 

Zpráva pracovní skupiny ke stavbě oplocení
v lokalitě Nad Vrbím. Rada obce se seznámila
s dílčí zprávou a uložila pracovní skupině, aby
předložila písemné stanovisko. Dále průběžnou zprá-
vu o činnosti této skupiny se zjištěným popisem a s ná-
vrhy, co dál. Materiál bude sloužit nejen zastupite-
lům, ale pro informaci i občanům v uvedené lokalitě.  

Podání odvolání proti stavebnímu povolení.
Na návrh starosty rada obce schválila, že obec po-
dá odvolání proti vydanému stavebnímu povolení
na stavbu parků Nad Vrbím, neboť parky jsou oplo-
ceny už u chodníku. Dokumentaci i vydání stavební-
ho povolení zajišťovala firma „Projekce zahradní,
krajinná a GIS, s. r. o.“ Rada návrh schválila a na SÚ
Sokolnice bylo doručeno odvolání obce proti vyda-
nému rozhodnutí na stavbu parků Nad Vrbím
(nesouhlas obce s bodem 11. stavebního povolení – 
oplocení pozemku). Oplocení bude řešeno dodatečně
a v úrovni stavební čáry, tak jak u ostatních občanů. 

Daň z nemovitostí v roce 2009. Obce mají mož-
nost upravit koeficienty pro výpočet jednotlivých
sazeb daně z nemovitostí (§ 6 a 11 zákona o dani
z nemovitostí). Kromě toho mají nově možnost za-
vést tzv. místní koeficient pro všechny nemovitosti
na území celé obce ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto
koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplat-
níka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samo-
statných nebytových prostorů a za byty, popřípadě
jejich soubory. Rada nedoporučuje zavádět místní
koeficient, neboť by to výrazným způsobem zvýši-
lo náklady na obhospodařování zemědělské půdy.
Rada naopak doporučuje využít možnosti zvýšit
o dvě desetiny koeficient pro obytné domy a jejich
příslušenství (daň bude v průměru vyšší cca o 30 Kč
ročně za jednu nemovitost) a stavební pozemky.
Dále zvýšit koeficient pro ostatní stavby o pět de-
setin (z koeficientu 1 na 1,5). Daň z nemovitostí
u stavebních pozemků, obytných domů a jejich pří-
slušenství přinese obci cca 18 628 Kč. Zvýšení 
koeficientu pro ostatní stavby přinese do obecní
pokladny cca 144 616 Kč. Nejvíce se dotkne roz-
vodny, která uhradí takřka 70 % tohoto zvýšení.
Zvýšený příjem do obecní pokladny bude použit 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Znáte tuto krásnou písničku Svěráka a Uhlíře? Pokud ne, naši žáci 1. stupně vám ji ochotně zazpívají.
Provázela je totiž v týdnu od 12. do 16. května na každém kroku. A proč?

Protože poprvé v historii školy strávilo 80 dětí 5 dní u koní.
V pondělí 12. května před polednem nás přivítalo Hipocentrum Koryčany, Freďák, Stela, kovboj Václav

a další osazenstvo. Přivítání to bylo milé, v příjemném prostředí, podbarvené vůní stájí.
A to jsme ještě netušili, co nás vlastně čeká. Byl to týden naprosté pohody, klidu, ukázek výcviku 

koní, umění jezdců a kovbojů. Děti si zkusily práskat bičem, házet lasem, noži i sekerou, nasedat na koně
a podívat se na svět z koňského hřbetu.

Při loučení jsme uronili nejednu slzičku a slíbili, že se určitě vrátíme. Bude to návrat ze shonu všední-
ho dne do koňského ráje.

Děkujeme, Stelo a Freďáku, za všechno, co jsme se o koních dozvěděli, za vaši lásku k těmto krásným
zvířatům, která se částečně přenesla i na nás, za trpělivost.

Odvezli jsme si nejen vlastnoručně vyrobené kožené náramky a spoustu zážitků, ale hlavně dobrý 
pocit, že ještě žijí lidé, kteří dělají svou práci s láskou a ne jen pro peníze.

Jana Pátková

Když se zamiluje kůň.......... aneb škola v přírodě 2008

Na kole za zábavou i poznáním

K napsání tohoto článku mě inspiroval pořad v České televizi „Toulavá kamera“, kde jsme mohli být
seznámeni s nejmenšími hřbitůvky v České republice. Zjistil jsem, že však nemusíme cestovat ani pří-
liš daleko, abychom navštívili jim podobné. V našem okolí jsou takové hřbitůvky hned dva. 
Větší z nich je v Rychmanově u rybníčka a ten druhý v Žatčanech, dříve část Třebomyslice. Pokud si
uděláme pěkný výlet na kolech po našem nejbližším okolí, můžeme oba hřbitůvky navštívit. 
Ze Sokolnic vyjedeme směrem na Újezd u Brna. Abychom se vyhnuli příliš frekventované hlavní 
silnici, odbočíme na konci Sokolnic před železničním přejezdem doprava a pojedeme k vlakovému
nádraží. Za nádražní budovou odbočíme vpravo, přejedeme koleje a dáme se polní cestou vlevo 
do Újezda. Po vedlejších ulicích projedeme až k lékárně. Potom pokračujeme za kostelem kolem fot-
balového hřiště až k rybníčku na Rychmanově. Zde odbočíme k nové budově pensionu pro seniory.
Projedeme kolem a poblíž budovy již objevíme první cíl naší cesty, pěkně udržovaný evangelický hřbi-
tov, který byl založen v roce 1857 a dnešní podobu získal v roce 2003. Po krátkém odpočinku pokra-
čujeme dále kolem zdi malého hřbitůvku po polní cestě směrem k tyčícímu se vodojemu, směrem 
na Žatčany. Po nenáročném stoupání polní cestou, lemovanou vzrostlými stromy třešní, vyjedeme 
na návrší, odkud je krásný pohled na okolní krajinu. Po sjezdu z kopce odbočíme doprava a asi 
po 200 metrech cesty směrem na Žatčany se dáme vlevo a přijedeme do vesnice. Hřbitov najdeme, když
pojedeme v Žatčanech po silnici směrem na Nesvačilku a za vsí odbočíme doprava na polní cestu. 
Po krátké době přijedeme k rybníku, kde se můžeme osvěžit. Pokračujeme pak dále po polní cestě a při
jejím vyústění na hlavní silnici hned po pravé straně objevíme pěkný, udržovaný malý hřbitůvek.
Zpět se dáme ze Žatčan po cyklostezce, na kterou se dostaneme na začátku obce směrem od hlavní 
silnice na Hodonín. Po cyklostezce přijedeme do Telnice a odtud je to již kousek kolem potoka domů
do Sokolnic. 
Celá trasa je dlouhá asi 14 km a cesta je navržena pokud možno tak, aby nevedla po frekventované 
silnici. Na výlet na kolech tak můžete jet bez obav i s dětmi.

Jiří Junk, Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka, ul. Gajdošova 18–20, Brno
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SSaaňňaařř  CCuupp  22000088
Dne 4.–5. 7. 2008 se uskuteční 17. ročník futsalového turnaje Saňař Cup 2008. Stejně jako předešlé
ročníky i letos je součástí turnaje klání o mistra Sokolnic, ve kterém změří své síly 12 mužstev 
ze Sokolnic, tyto napínavé boje začnou v pátek od 12.00 hodin. Turnaj však začíná již v pátek ráno,
od 8.00 hodin se odehrají základní skupiny Saňař Cupu. Po celou dobu turnaje bude pro všechny 
návštěvníky a fanoušky připraveno bohaté občerstvení. Tak jak se stalo zvykem v předešlých roční-
cích tak i letos se bude během turnaje losovat tombola o zajímavé ceny, kdy hlavní roli zcela určitě
bude hrát losování o skútry. Výtěžek z tohoto losovaní pak bude předán dětské onkologii v Brněnské 
fakultní nemocnici v Bohunicích.

Harmonogram turnaje:

Pátek 4. 7. 2008 Od 8.00–12.00 základní skupiny turnaje Saňař Cup 2008
Od 12.00–21.00 Mistrovství Sokolnic
Od 21.00 vystoupí DJ Boris

Sobota 5. 7. 2007 Od 8.00–21.00 základní skupiny turnaje Saňař Cup 2008
Od 21.00 koncert skupiny QUEENMANIA
Předprodej vstupenek v Restauraci U Husara nebo pan Drda – 602 710 719
Cena v předprodeji 160 Kč na místě 190 Kč

Neděle 6. 7. 2007 Od 9.00 čtvrtfinálové skupiny Saňař Cup 2008
Od 12.00 play-off o celkového vítěze turnaje.

Všechny fanoušky futsalu a dobré zábavy zve pořádající Futsal klub Sokol Saňaři Sokolnice
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Koupaliště v Újezdu a Kovalovicích

Pokud chcete vyzkoušet jiné solidní koupání, 
mohu vřele doporučit 15 kilometrů vzdálený kou-
pací biotop v Kovalovicích u Pozořic, který je
v provozu již od 7. června. V červenci a srpnu 
je otevřeno denně od 10.00–20.00 hodin. 

Vstupné: dospělí 30,– 
děti a studenti 20,– 

po 16. hodině dospělí 20,– 
děti a studenti 10,– 

Děti do pěti let mají vstup zdarma.

Ve čtvrtek 19. června 2008 bylo uvedeno do pro-
vozu koupaliště v Újezdu u Brna. První den bylo
koupání zdarma, v sezoně jsou ceny vstupného 
následující:

Celodenní Odpolední Permanentka
(9–20 h.) (16–20 h.) (10 vstupů)

Dospělí 45,– 25,– 250,–
Děti 25,– 15,– 150,–

Bar na koupališti je otevřen od neděle do čtvrtka 
od 09.00 do 22.00 hodin, v pátek a v sobotu potom
od 09.00 do 24.00 hodin. 

Publikace mapuje rané období první republiky, kdy vytvořením hranice s Rakouskem po roce 1918 
byly zpřetrhány veškeré politické vazby a pracovní příležitosti našeho regionu na hlavní město monarchie,
Vídeň.

Pro mnohočetné šitbořické rodiny, které malá zemědělská hospodářství už nestačila uživit, začalo být
z hlediska zaměstnání zajímavé nedaleké průmyslo-
vé Brno. 

Pěšky a na kole to bylo ze Štibořic a jeho okolí 
do Brna daleko, proto se někteří občané v našem 
regionu rozhodli podnikat v osobní autodopravě 
ze Štibořic do Sokolnic. Odtud se dále pokračovalo
do Brna vlakem. 

Protože pro chudší dělníky zaměstnané v Brně
byla cesta autobusem ze Štibořic do Sokolnic a zpět
příliž drahá, dopravovali se tito na kolech. 

Tato doprava na kolech úzce souvisí se vznikem
několika úschoven kol v blízkosti vlakového nádra-
ží Sokolnice, které postupně zanikly v 50. letech 
minulého století. 

Publikace přibližuje problematiku tehdejší dopra-
vy z okolí Brna do jeho středu, která je v mnohém
podobná dnešní připravované integrované dopravě
do středu Brna přes vlakové nádraží Sokolnice. 

Součástí publikace jsou také originální historické
fotografie okolí sokolnického vlakového nádraží
a historických autobusů.

Cena publikace je 150 Kč.

Zájemci si mohou brožuru objednat prostřed-
nictvím obecního úřadu.

Osobní autodoprava Šitbořice u Brna – Sokolnice nádraží 

z období první republiky 1926–1941
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DUCHOVNÍ  OKÉNKO

Úklid, pečení cukroví, husička či kačenka, máj na návsi, to vše signalizuje hody při příležitosti svátku Jana
Křtitele. Stávají se stále více významnější události v životě obce. A co sám světec, který žil na počátku 
našeho letopočtu – má nám ještě co říci?
Dnešní dobu charakterizuje snaha všechno mít co nejdříve, život bez problémů, bez omezování, bez obě-
tí. A stejné očekáváme od Církve. Žádné řeči o tom, že máme hříchy, že mnoho dlužíme, o skutečnosti 
kříže, tvrdých obětí jako odpovědi na Boží lásku. 
Jenže Církev nemůže a nesmí být nějakou atraktivní reklamou laciného štěstí a pohody, vykládat věci bez-
bolestně a pokud možno vyhýbat se kříži.
I Jan Křtitel se mohl vyhnout kříži. Mohl mlčet, když viděl hříšný poměr Heroda a Herodiady. Jenže 
svědomí proroka dává přednost Bohu před vlastním pohodlím. Jan řekl Herodovi  přímo, co mu říci měl
jménem Božím. Věděl, že po takovém výroku bude následovat ztráta svobody, těžký žalář a násilná smrt.
Ale nemohl jednat jinak. Bylo třeba dát přednost Bohu před sebou samým. Pravda potupně prohrává
a hřích, lež  a smilstvo v daném okamžiku triumfuje. Ale poslední slovo má Boží soud a ten ústy Ježíše
vyhlašuje, že ze všech lidí narozených ze ženy je Jan Křtitel největší. 
Jan byl světec přísný sám na sebe, a proto mohl být přísný i v hodnocení druhých. My nejsme svatí, snaž-
me se být přísní na sebe a k druhým milosrdní a pokud cítíme jako Jan Křtitel potřebu říci druhému 
pravdu do očí, říkejme ji s láskou. Pravda řečená bez lásky není tak úplně pravdou, protože ani Ježíš sám
není Pravda bez lásky.

POZVÁNKY
29. 6. 2008 zahájení Roku svatého Pavla – brněnská katedrála – viz níže
04. 7. 2008   Koncert lidí dobré vůle – Velehrad
05. 7. 2008  Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje (Velehrad, Mikulčice, Křepice)
15. 8. 2008 Pouť do Tuřan na svátek Nanebevzetí Panny Marie – mše svatá za živé a zemřelé 

farníky z Telnice a Sokolnic

ZAHÁJENÍ ROKU SVATÉHO PAVLA V BRNĚNSKÉ DIECÉZI
Program v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

V NEDĚLI 29. ČERVNA 2008
o slavnosti sv. Petra a Pavla, hlavních patronů brněnské diecéze

08.40 – slavnostní troubení z věže petrovské katedrály
09.00 – pontifikální bohoslužba

při které brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
slavnostně zahájí oslavy Roku sv. Pavla v brněnské diecézi

10.15 – slavnostní troubení z věže petrovské katedrály

Doprovodný program v areálu Petrova
• „Svatopavelský jarmark na Petrově“ s nabídkou perníků, medu, svíček, klášterních produktů, keramiky, ap.
• Stánky s prezentací jednotlivých pastoračních aktivit v diecézi
• Světové chrámy na dlani – výstava v kryptě katedrály
• Diecézní muzeum s expozicí Vita Christi (Petrov 1)
• Informační centrum – prospekty o katedrále a brněnské diecézi, internet, teplé i studené nápoje
• Skákací hrad pro děti

Pro setkávání i občerstvení budou k dispozici i sály v budově Petrov 2
Během celého programu je možnost využít občerstvení i posezení na lavičkách kolem katedrály.
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SVAZ RYBÁŘŮ SOKOLNICE

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

„Náš Spasitel při poslední večeři, tu noc, kdy byl zrazen, ustanovil eucharistickou oběť svého těla a své 
krve, aby pro všechny časy, dokud nepřijde, zachoval v trvání oběť kříže a aby tak své milované snouben-
ce církvi zanechal památku na svou smrt a své vzkříšení: svátost milostivé lásky, znamení jednoty, pouto
bratrské lásky, velikonoční hostinu, v níž je požíván Kristus, duše se naplňuje milostí a dává se nám záru-
ka budoucí slávy’.“

II. vatikánský koncil, Sacrosanctum concilium, 1963

Dne 25. 5. 2008 přijalo šest dětí z Telnice a Sokolnic poprvé svaté přijímání. Chceme jim popřát, aby 
na tento svůj velký den nikdy nezapomněly a aby je tato svátost přijímání těla a krve Pána Ježíše vždy 
posilovala.

MŠE SVATÉ V KAPLIČCE NA NÁVSI

Díky ochotě našeho pana faráře P. Michaela Jelínka SDB a také mnohých našich farníků, se každou sobo-
tu v měsíci květnu ráno v 8 hodin slavila mše svatá v kapličce na návsi. Také v sobotu 14. června den před
hody jsme měli možnost slavit bohoslužbu v této kapli. 15. června 2008 jsme slavili eucharistii v 10 ho-
din v zámecké kapli jako hodovou mši svatou, při které byly také naše děti v krojích.

V sobotu 31. května, týden po rybářských závodech dospělých, se uskutečnilo „Dětské rybářské dopo-
ledne“, pořádané k Mezinárodnímu dni dětí. Samotné klání začalo v 7.00 hodin, ale nedočkavá děcka 
poskakovala u vody už v 6 hodin. Na celý předchozí týden byl vyhlášen zákaz rybolovu a na závodech 
dospělých se moc ryb neulovilo, takže byl předpoklad, že ryby budou při chuti. 

A ryby nezklamaly!! Od prvních chvil se po celé rybníku neslo volání „ROZHODČÍ!!“ a páni rozhod-
čí se měli co činit. Braly hlavně kapitální kusy – vždyť s kaprem nad 60 cm se rád pochlubí i zkušený 
rybář. Samotný lov končil v 11.00 hodin a pak už si mládež krátila čekání na výsledky obdivováním krás-
ných cen.

1. cena – VESELÁ IVA součet 279 bodů vyhrála jízdní kolo
2. cena – HUSÁK JAKUB součet 246 bodů vyhrál prut a naviják
3. cena – KROUPOVÁ MICHAELA součet 180 bodů vyhrála prut a naviják

největší ryba – POKRUTA JIŘÍ kapr 70 cm vyhrál signalizátor záběrů

Zkrátka ovšem nepřišel žádný mladý rybář nebo rybářka a další ceny – rybářské doplňky a výbava –
byly v mžiku rozebrány. Tradičně nechybělo pohoštění ve formě jogurtů a plný stůl sladkostí.

Po vyhlášení výsledků následovalo losování tomboly, ve které byly jako hlavní ceny: přehrávač MP4, 
digitální fotoaparát, hlásič záběrů a spousta dalších cen. Tímto chci poděkovat především hlavnímu spon-
zorovi tohoto klání – Obecnímu úřadu Sokolnice, dále fa. EEIKA s. r. o. Brno, Fa. Hama s. r. o. a v nepo-
slední řadě se na sponzorování podíleli i pánové Král a Drda. Za organizaci díky rybářů SRS a příznivcům.

Celkově se sobotní dopoledne vydařilo, počasí vyšlo na jedničku a nejedno mladé rybářské srdce 
poskočilo radostí. 

Vladimír Žilka, kronikář SRS

Dětské rybářské dopoledne
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