
Veřejné zasedání zastupitelstva. Starosta obce
svolává na čtvrtek 21. června 2007 veřejné zasedá-
ní zastupitelstva obce Sokolnice. Na program se
připravují tyto body:
• Projednání podmínek prodeje areálu bývalých 

kasáren v trati „Předky“.
• Dopis pana Mazala.
• Prodej pozemku  panu Henkovi.
• Schválení rozpočtových opatření provedených 

radou obce.
• Schválení studie bytových domů Pod Stráží 

- III. etapa.
• Pojmenování nové ulice v lokalitě Pod Stráží 

- II. etapa.
• Změna podmínek pro prodej bytovek na ulici 

Nová.
• Informativní zprávy.
Odstoupení od záměru zakoupení kasáren
„Předky“ - firma Bemett. Starosta informoval 
radu obce, že tato firma odstoupila od koupě kasá-
ren v trati Předky. Rada proto uložila starostovi
zpracovat jednoduchý nabídkový materiál, který
byl zveřejněn na našich webovských stránkách 
a rozeslán realitním kancelářím, developerům 
a dalším subjektům, kteří by mohli tomuto záměru
udělat reklamu. Součástí těchto materiálů bylo
i sdělení, že obec očekává předběžné vyjádření do
úterý 5. června do 14.30 hod. V uvedeném termínu
předložila nabídku firma OXES s.r.o. a společnost
Jihomoravská akciová, a.s.. Rada prostudovala obě
nabídky a rozhodla, že doporučí zastupitelstvu 
vybrat společnost Jihomoravská akciová, a.s.. Tato
společnost bude mít areál rezervován po dobu tří
měsíců s tím, že v této době předloží obci podrob-
nou zastavovací studii a dohodu, ve které budou 
jasně definovány podmínky výstavby, termín vý-
stavby a další podrobnosti. Dohoda bude obsahovat
i finanční sankci za porušení sjednaných podmínek. 
Dopis pana Mazala k prodeji kasáren. Rada se
seznámila s tímto dopisem, který je adresován 
zastupitelstvu. Rada obce doporučuje, aby zastupi-
telstvo vzalo tento dopis na vědomí s tím, že nebu-
de nic měnit na záměru prodeje těchto pozemků,
protože návrh pana Mazala není ekonomicky živo-
taschopný. Text dopisu byl zveřejněn v minulém
zpravodaji. 

Studie výstavby bytových domů Pod Stráží 
- III. etapa. Rada obce se seznámila s návrhem fir-
my Vašstav a předloženou studii doporučuje zastu-
pitelstvu schválit se dvěma výhradami:
• upravit barevné řešení bytových domů, 
• přidat garáže až po ochranné pásmo VN s tím, že

mezi silnicí a garážemi musí zůstat volný pás, kde
bude vysazena zeleň.      

V současné době je již návrh upraven dle požadav-
ku rady a zastupitelstvu tak bude předložen aktuál-
ní materiál.
Cyklostezka k rozvodně II. část a veřejné osvět-
lení. Starosta informoval radu obce, že Správa 
a údržba silnic JM kraje (SÚS) připravuje stavbu
okružní křižovatky u benzinové pumpy. Pro obec to
znamená dostavět zbytek cyklostezky i část veřej-
ného osvětlení na cyklostezce a dvou autobusových
zastávek. Z obecní pokladny bude nutné vynaložit
přibližně 1,473 milionů korun, v případě stavby
krytých čekáren se částka ještě o několik set tisíc
zvýší.   
Dále je potřeba zřídit i osvětlení kruhového ob-
jezdu. Rada bohužel konstatuje, že z finančních dů-
vodů není v silách obce, aby se spolupodílela na
stavbě osvětlení kruhového objezdu. Tuto část bude
muset uhradit SÚS. V současné době nemá SÚS na
stavbu kruhového objezdu potřebné finanční pro-
středky (22,4 milionu) takže je pravděpodobné, že
stavba bude zahájena nejdříve letos na podzim, 
nebo až v příštím roce. 
Žádost TJ Sokol Sokolnice o povolení pořádání
„Saňařcupu“. Akce proběhne ve dnech 
5. až 7. července 2007 a její součástí budou i tři ta-
neční zábavy. Rada obce schválila konání této akce
za podmínky, že pořadatelé budou dbát na udržová-
ní pořádku uvnitř areálu hřiště i v jeho bezprostřed-
ním okolí.
Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně posti-
žených dětí v ČR o příspěvek na činnost. Rada
obce schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
2 000 Kč pro tuto organizaci.
Svaz rybářů Sokolnice (SRS), žádost o pronájem
rybníka Balaton. Bohužel obec jim rybník Balaton
v současné době nemůže pronajmout, protože není
ve vlastnictví obce. Rada obce chápe tuto 
žádost současně jako výzvu k tomu, aby obec požá-
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dala Ministerstvo zemědělství ČR o bezúplatný pře-
vod tohoto vodního díla na obec. Rada obce proto
uložila starostovi, aby vypracoval a odeslal tuto 
žádost.
Žádost restaurace U Husara o pořádání nedělní
hodové zábavy. Rada obce schválila pořádání 
hodové zábavy s dechovou hudbou v neděli 
17. 6. 2007 na parkovišti vedle restaurace U
Husara. Začátek ve 20.00 hod, konec 1.00 hod, 
vstup volný.
Nájemní smlouvy pro tři byty na ulici Nová.
Rada obce rozhodla, že obec požádá Správu vojen-
ského bytového fondu (SVBF), aby nám postoupila
všechny podklady žaloby na vystěhování jednoho 
z nájemníků, která byla podána v roce 2004. Rada
obce souhlasí, aby SVBF jménem obce Sokolnice
uzavřela s těmi nájemci, kteří nemají platnou 
nájemní smlouvu (a nejsou v prodlení s úhradou 
nájmu a služeb) novou nájemní smlouvu na dobu
určitou do 30. 6. 2010. Rada obce také  rozhodla, že
k provozování bytových jednotek ode dne, kdy ob-
ci budou fyzicky předány, si smluvně zajistíme
SVBF.
Prodej bytů na ulici Nová. Starosta obce seznámil
radu s aktuálním stavem žádostí na prodej bytových
jednotek na ulici Nová. V současné době o prodej
požádalo devět nájemníků. Protože k uvolnění 
peněz ze stavebního spoření potřebují kupující vět-
šinou uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí kupní
smlouvy, zkomplikoval se zápis některých pozem-
ků do katastru nemovitostí apod., rozhodla rada sta-
novit jednotný termín pro uzavření kupních smluv
na čtvrtek 6. září 2007. Do té doby se snad podaří
všem vyřídit potřebné.
Žádost na pozemkový úřad o dokončení pozem-
kových úprav v našem katastru. V obci Sokolnice
proběhla v minulém desetiletí komplexní pozemko-
vá úprava, avšak bez realizační části. Rada proto
rozhodla požádat Pozemkový úřad, aby dokončil
pozemkovou úpravu v obci Sokolnice i realizační
části (zpevnění polních cest, protierozní opatřením,
výsadba územních systému ekologické stability 
a podobně).
Mobilní přepážka České pojišťovny na OÚ
Sokolnice. Starosta obce informoval radu o tom, že
mobilní přepážka České pojišťovny chce hostovat
na OÚ Sokolnice v termínu 20. 6. 2007 a 11. 7.
2007, vždy od 15.00 do 18.00 hodin. Rada obce
proti tomuto záměru nemá námitky s tím, že žada-
telé jsou povinni uhradit cenu za pronájem. 
Žádost o vyjádření k odběru povrchové vody.
Rada obce dala prozatím záporné stanovisko k od-
běru vody z návesního rybníka, neboť do něj není
zabezpečen přítok vody. Snad se situace kolem
systému závlah brzy vyjasní. Potom je možné bez
problémů odběry vody povolit s tím, že odběr bude
zpoplatněn na základě naměřené spotřeby vody za-
budovaným vodoměrem. 
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Další postup ve věci provozu závlah. Starosta 
informoval radu o tom, že doposud nepřišla žádná
reakce od Pozemkového fondu ČR, kdy obec dne
1. 3. 2007 oznamovala pozemkovému fondu 
nezbytně nutný objem (asi 2 mil Kč) na odstranění
nejnutnějších závad na systému závlah, který má 
obec v pronájmu. Rada proto uložila starostovi 
urgovat tuto žádost, aby bylo možné odstranit 
havarijní stavy, posekat náletové dřeviny a traviny
kolem kanálů apod. Podle uzavřené smlouvy má
věci, které jsou nad rámec běžného provozu 
a údržby,  hradit PF ČR. 
Zakoupení pozemku vedle hřiště. V dubnu 2007
rada rozhodla oslovit pana Kučeru (majitele dvou
pozemků vedle hřiště u rybníka) o sdělení podmí-
nek, za jakých by tyto prodal obci na rozšíření plo-
chy hřiště např. o tenisové kurty. Jmenovaný byl
současně požádán o vyjádření, zda by obci levně
neodprodal pás pozemku kolem komunikace na 
ulici Kaštanové, aby je obec mohla zkulturnit 
a zlepšil se tak vjezd do obce. Mezitím pozemky 
u hřiště změnily majitele a nový vlastník na žádost
obce nereaguje. Stejně tak obec marně čeká na sdě-
lení podmínek, za kterých by pan Kučera odprodal
pás pozemku kolem ulice Kaštanová.
Oprava komunikace u rybníka. Podle návrhu
(který bude dne 14. 6. 2007 projednávat zastupitel-
stvo kraje) má obec obdržet dotaci ve výši 971 000
Kč na opravu silnice ke hřišti, kterou rozbila 
projíždějící vozidla hasičů při požáru briket 
v Újezdě u Brna. Dotace kraje musí být proinve-
stována do konce letošního roku. S ohledem 
na tuto skutečnost schválila rada vyhlášení 
výběrového řízení na dodavatele stavby plynovodu 
a vodovodu k šatnám u hřiště a opravu zmíněné 
vozovky. Stavba nebude zahájena dříve než na 
konci prázdnin, neboť obec prozatím nemá 
stavební povolení na plynovod.  Z hlediska rozpo-
čtu obce to současně znamená vyčerpat letošní 
rozpočtovou rezervu na stavbu vodovodu 
a plynovodu. Opačný postup - letos opravit 
komunikaci a v dalších letech ji rozkopat kvůli 
vodovodu a plynovodu by byl nepřijatelný.          
Vyúčtování dotace. Posledního května uzavřela 
obec vyúčtování poskytnuté státní dotace na stavbu
kanalizace a všechny podklady předala na
Ministerstvo zemědělství ČR. Ve stejný den 
skončil ústně dohodnutý termín pro nepostihování
občanů za protiprávní jednání vypouštění 
odpadních vod do dešťové kanalizace, potoka, do
zahrady apod. Provozovatel splaškové kanalizace
(vodárenská akciová společnost) již zahájil v této
věci shromažďování potřebných podkladů. Již dva
roky jsou všichni opakovaně upozorňováni, že vy-
pouštění odpadních vod do dešťové kanalizace 
apod. je porušením zákona se sankcí do 50 000 Kč
(§ 34 přestupkového zákona), případně může být
toto jednání kvalifikováno jako trestný čin ohrože-
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ní nebo poškození životního prostředí (§ 181a 
trestního zákona). Pokutou je možné postihnout 
také každou osobu, která vypouští odpadní vody do

splaškové kanalizace bez uzavřené písemné smlou-
vy s provozovatelem této kanalizace.

ZE ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

Tvoření obrazců z tangramu
10. května 2007 na školním dvoře za svitu sluníčka a doprovodu hudby  proběhla soutěž „Tvoření
obrazců z tangramu“.
Tangram, nejstarší známý mechanický hlavolam, je vlastně čtverec rozdělený promyšleným způso-
bem na sedm částí, z nichž lze sestavovat různé geometrické obrazce, obecně známé předměty, zví-
řata a lidské postavy v charakteristických postaveních. Způsob rozdělení čtverce tangramu na části,
které jsou k tomuto účelu vhodné, je patrně jeden z nejlepších  možných. Proto také tangram přetr-
vává tisíciletí. Sám Napoleon si s ním krátil dlouhou chvíli ve vyhnanství na ostrově Sv. Heleny, jak
uvádějí jeho životopisci. Ve třech kategoriích soutěžilo 34 žáků naší školy.

Vítězové 1. kategorie: 1. Dominik Hotový
2. Michaela Kroupová
3. Markéta Načiňáková

2. kategorie: 1. Martin Černý
2. Karolína Němečková
3. David Klimeš

3. kategorie: 1. Andrea Jochmanová
2. Barbora Němečková
3. Ivana Jordánová

Všem umístěným blahopřejeme.

Pro výherce kategorií byly přichystány ceny a tangramy pro všechny účastníky. Všichni se těšili 
velké spokojenosti a odcházeli s úsměvem na rtech. Soutěž pořádala 8. třída za podpory ředitelství
školy a naší třídní učitelky RNDr. Mgr. Drahomíry Holubové.

Žáci 8. třídy ZŠ Sokolnice
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HISTORIE

Byl jsem dominantou obce
Tak konečně došlo i na mě. Téměř 140 roků jsem se vyvyšoval nad celou vesnicí a měl jsem přehled
o všem, co se zde dělo. Kolik generací sezónních pracovníků se v cukrovaru vystřídalo. Těžko bych

to jen spočítal. A těch úprav, přistavování nových budov, opravo-
vání a bourání...a já se na to vše z výšky díval. Vzpomenu si, jak
to vše vlastně začalo? Je to už dávno a musím si pospíšit. Slyšel
jsem z místního rozhlasu, že 23. května se po okolí Sokolnic roz-
hlédnu naposledy. 
Po napoleonských válkách se přestal do Evropy dovážet třtinový
cukr a došlo k radikálním změnám v cukrovarnictví. V našem 
regionu již v roce 1841
dává postavit, v místě
bývalé koželužny, maji-
tel sokolnického panství
Dietrichstein, cukrovar.
Od roku 1845 se stali
majiteli sokolnického
panství, včetně cukrova-
ru, Mitrovští. V roce

1916 získalo do nájmu cukrovar Rolnické družstvo a postavi-
lo zde železniční vlečku od nádraží do cukrovaru. Hrabě
Mitrovský, následně roku 1925 cukrovar Rolnickému 
družstvu prodal. Část akcií si však ponechal. V akciovém
cukrovaru proběhla v roce 1927 rozsáhlá modernizace. Na
konci druhé světové války nacistická armáda cukrovar 
s mnoha vagony cukru vypálila. Byl však brzy opraven 
a několik desítek roků úspěšně pracoval. V roce 1992 byl však
jeho provoz zastaven a cukrovar byl zprivatizován. 
Zařízení cukrovaru bylo novým majitelem, firmou Mipa spol.
s r.o., rozebráno a činnost v době svého vzniku jednoho z ne-

ZE ŽIVOTA OBCE

Kulturní komise při OÚ SOKOLNICE pořádá 5. 7. 2007 (na svátek sv. Cyrila a Metoděje) 
ZÁJEZD NA POUŤ DO MIKULČIC.

Odjezd v 10.30 s obědem v Lužicích (vepřo, knedlo, zelo: 75 Kč; kdo toto jídlo nemá rád, může mu být
objednán řízek nebo svíčková). Po obědě navštívíme muzeum v Mikulčicích a v 16.00 odjedeme k lesu,
kde na louce bude slavnostní krojovaná mše, na které bývají přítomni vysocí církevní hodnostáři, vracejí-
cí se z Velehradu. Vřele doporučují Chudáčkovi, kteří tam pravidelně jezdí. Bývá to tam velmi pěkné. 
Cena asi 110 Kč. Přihlášky u paní Anny Nečasové; členky komise.

Myslivecké sdružení Na Zlatém potoce Sokolnice-Kobylnice pořádá DĚTSKÝ DEN 
v sobotu 23. června 2007 ve 14 hodin sraz je u myslivecké chaty na Balatoně.
Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, dovednosti, no prostě skvělá zábava. Občerstvení bude zajištěno pro
přihlášené děti. Žádáme o přihlášení účasti dětí jmenovitě do 20.června u paní Veselé. (po celou dobu 
akce za děti odpovídají rodiče). Srdečně zveme děti i rodiče.

myslivci
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SPORT

Sportovní veřejnost se v pátek 8. června 2007 roloučila s dlouholetým členem TJ Sokola
Sokolnice, bývalým výborným hráčem házené, rozhodčím a obětavým funkcionářem bra-
trem Ladislavem Sekaninou.

Čest jeho památce

• TJ Sokol Sokolnice pořádá v úterý 26. června 2007 ,,Sportovní odpoledne“. Sraz bude v 16.00 hod
na házenkářském hřišti, odkud se pohádkovou cestou (kde na vás čekají pohádkové bytosti a jejich pře-
kvapení), dostaneme na ostrůvek, kde si na závěr opečeme špekáčky na táboráku, který pro nás nachystá
náš nový turistický oddíl. Přijďte společně ukončit cvičební rok a dodatečně oslavit Den dětí.
Srdečně Vás všechny zve náčelnice Iva Fricová a ostatní cvičitelé.

• TJ Sokol Sokolnice se omlouvá cvičenkám, které navštěvovaly cvičení pí Brzobohaté. Ta ze zdravotních
důvodů musela cvičení ukončit a nám se nepodařilo zajistit odpovídající náhradu. Doufám že Vás to ne-
odradilo a v září opět všichni nastoupíte na svoje značky.

• Chtěla bych všem členům Sokola Sokolnice popřát příjemnou dovolenou a v září se těším, že se zase pot-
káme, ať v sokolovně nebo na hřišti.

Náčelnice Iva Fricová a členové výboru

SAŇAŘ CUP 2007
Futsalový turnaj Saňař Cup, který se každoročně pořádá v letním období v Sokolnicích, má před sebou již
16. ročník. Již dávno není turnaj jen regionální záležitostí, ale účastní se ho mužstva ze všech koutů 
republiky a Slovenska. Díky popularitě, kterou si za těch 15 let vybudoval a tvrdé práci pořádajícího klu-

Žáci Základní školy v Sokolnicích se připravují na velkou událost roku. A to je odpal snad i stoletého cuk-
rovarského komína.
Všichni žáci se hrnou, těší se, utíkají, aby jim to neuteklo. Ano, už jsou tu a za dvě minuty by to mělo 
začít. Přesně v 10.00 hodin bude tento komín odpálen.
Všichni žáci zabírají svá místa, zapínají foťáky, kamery. Společně budeme odpočítávat: deset, devět...jed-
na. A už je to tady. Buch, hurá. 
Odcházíme a tímto se s Vámi loučím, děkuji za pozornost, na shledanou.

Tomáš Dobrovolný 4. třída ZŠ Sokolnice

Velká událost (reportáž)

jmodernějších závodů na zpracování cukrové řepy je definitivně u konce. V roce 2004 je na tuto firmu
prohlášen konkurs a o několik let později bývalý cukrovar kupuje v aukci společnost Demont servis
s.r.o. Dochází k bourání budov a likvidaci objektu.
Činnost všech cukrovarů v okolí (Židlochovice, Slavkov, Vyškov a Hrušovany) byla postupně 
zastavena a cukr se dnes dováží převážně ze zahraničí. 
Je středa 23. května 2007 a blíží se 10. hod. Kolem cukrovaru se shromáždily zástupy dospělých a zdá
se mně, že jsou tu i žáci zdejší školy. I těch jsem měl možnost poznat stovky. Co se jen do cukrovaru
v době kampaně nachodilo dětí, aby se mohly seznámit s výrobou cukru. Ty velké kopce žluté sladké
dobroty, to byl určitě největší zážitek každé exkurse. Několik minut po desáté hodině se ozvaly tři 
výstražné výstřely. Po této, zároveň i čestné, salvě bylo slyšet jen nenápadné vzdechnutí a velikán se
mírně naklonil směrem k vesnici. Jako kdyby se chtěl naposledy poklonit a rozloučit se. Potom se klid-
ně sesul na cukrovarský dvůr. Z dominanty Sokolnic zůstala jen hromada cihel. 

M. M.
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bu Sokol Saňaři Sokolnice, proudí na turnaj každým rokem více fanoušků futsalu a dobré zábavy. To vše
má pozitivní vliv na atmosféru na turnaji, odráží se na výkonech mužstev a nenechává nikoho na pochy-
bách, že Saňař Cup je jedním z nejvýznamnějších turnajů na Jižní Moravě. Tak jako každý rok je pro
všechny kdo na Saňař Cup přijdou, nachystán bohatý kulturní program. Letos pořadatelé přichystali pro
všechny fanoušky legendárních „Brouků“ vystoupení slovenské skupiny The Backwards, která patří k nej-
lepším Beatles revivalům světa, což potvrdili už dvakrát vítězstvím na prestižním Beatlefestu v New
Yorku. Kromě již zmíněných The Backwards vystoupí i skupiny Labyrint a Piknik. Po celou dobu turnaje
mají návštěvníci možnost zúčastnit se losování  tomboly o lákavé ceny. 

Program turnaje
Čtvrtek 5. 7. 2007
8.00 – 13.00 základní skupiny o postup do Play-off
13.00 – 20.30 mistrovství Sokolnic
20.30 vystoupení skupiny Labyrint

Pátek 6. 7. 2007
8.00 – 20.00 základní skupiny o postup do Play-off
21.00 vystoupení The Backwards

Sobota 7. 7. 2007
8.00 – 19.30 Play - off o vítěze Saňař Cupu 2007
20.00 vystoupí skupina Piknik Františka Šauera
Srdečně zve pořádající klub Sokol Saňaři Sokolnice

Futsal klub Sokol Saňaři Sokolnice – sezóna 2006/2007
Každým rokem se sokolnická mužstva pravidelně účastní brněnských futsalových soutěží. Výjimkou 
nebyla ani letošní sezóna 2006/2007. V obou 1. třídách Brno–město máme své zástupce, a to týmy Saňaři 
A a B. Zatímco A-mužstvo spěje k jistotě udržení v této soutěži bez zjevných potíží, B – mužstvo prožívá
jednu z nejtěžších chvil své existence. Díky zranění a odchodu některých hráčů zůstalo jen torzo mužstva
z minulých let a nezadržitelně se řítí zpět do 2. třídy.  Třetí mužstvo Saňaři Sokolnice C se i letos pokou-
ší o prolomení prokletí v podobě postupu ze 3. třídy. I přes nesporné kvality stále mužstvo doplácí na 
nevyrovnanost výkonu  a po posledním prohraném kole si dosti zkomplikovalo boj o postup.
___________________________________________________________________________
Tabulka 1.A třídy Brno-město Tabulka 1.B třídy Brno-město
1. Dynamo 26 20 2 4 118:50 62 1. Senior 26 19 3 4 117:61 60
2. Nekop 26 16 3 7 123:76 51 2. Saint Diana 26 17 3 6 100:56 54
3. Tomson B 26 15 5 6 97:63 50 3. R.I.P. 26 16 6 4 108:65 54
4. Toka 26 12 4 10 73:88 40 4. Nasan B 26 15 4 7 98:75 49
5. Olymp 26 11 7 8 86:72 40 5. SOŠ OOM B          26 14 2 10 102:79 44
6. Ingostav 26 12 3 11 77:63 39 6. Mitra 26 13 4 9 101:65 43
7. Helas C 26 12 3 11 97:90 39 7. Celnic 26 12 6 8 83:66 42
8. Surreal 26 11 4 11 66:74 37 8. Poclain 26 12 4 10 80:76 40
9. Panama 26 11 3 12 69:73 36 9. Sokolnice 26 11 4 11 93:102 37
10. Amira 26 11 3 12 73:80 36 10. Comix 26 10 3 13 67:84 33
11. Casino 26 10 3 13 56:68 33 11. Slovan C 26 7 8 11 64:71 29 
12. Sečkovice 26 8 8 10 62:65 32 12. Lions 26 8 5 13 54:79 29
13. Sekáči 26 8 2 16 76:110 26 13. Kobas 26 8 4 14 57:71 28
14. Sokolnice B 26 7 4 15 84:109 25 14. Jezdci 26 6 3 17 45:101 21
15. BrnoReal B 26 7 4 15 56:95 25 15. Červený drak 26 5 1 20 53:110 16
16. Flamengo 26 7 2 17 54:91 23 16. Deportivo 26 3 2 21 46:117 11
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____________________________________________________________________________________
______
Tabulka 3.F třídy Brno-město
1. Knock out 17  9  3  5  69:51 30
2. Měnín 16  8  5  3  68:40 29
3. SOŠ OOM C 17  8  5  4  57:38 29
4. UFO 17  9  1  7  51:55 28
5. Sokolnice C 17  8  3  6  71:47 27
6. Psychotik 16  8  1  7  51:53 25
7. Hlt club 16  7  2  7  52:50 23
8. R.I.P. B 18  6  4  8  69:71 22
9. Mitra C 16  5  4  7  38:49 19
10. Rampy 17  5  2  10  46:80 17
11. Bigy 17  3  2  12  37:75 11 



S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J8 6 a 7/2007

SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.
Datum vydání 15. 6. 2007. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 8 je 7. září 2007. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na níže
uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
Butalová Zita zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila jarma@volny.cz
Černý Jan jcmail@volny.cz Mifková Mirka


