
Výběrové řízení na stavbu chodníku. Na začátku
července bude zahájena stavba nového železničního mos-
tu v trati Výhon a rekonstrukce silnice mezi ulicí
Na Výhoně a areálem firmy Hirschner. Rozpočet stavby
činí přibližně 80 milionů korun. Součástí této rekonstruk-
ce je i stavba nového chodníku – cyklostezky, včetně ve-
řejného osvětlení. Zatímco stavbu mostu a silnice platí
České dráhy a Jihomoravský kraj, cyklostezku a veřejné
osvětlení uhradí obec Sokolnice. Rada proto rozhodla
o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Bylo
osloveno několik firem a nabídku nakonec podaly pouze
tři. Firma COLAS CZ nabízí stavbu za 1 499 936 Kč,
DURIT za 1 629 467 Kč a SKANSKA DS za částku
1 671 768,50 Kč. Protože se nabídky v dalších hodnoce-
ných kriteriích příliš nelišily, rozhodla rada uzavřít smlou-
vu s firmou COLAS CZ. Veřejné osvětlení kolem chodní-
ku provede Integrovaná střední škola Sokolnice za částku
tři čtvrtě milionu korun. Obec byla opakovaně ujišťována,
že práce na železničním mostě i komunikaci budou do-
končeny do letošní zimy. Nic by tedy nemělo bránit tomu,
aby ve stejném termínu byl dokončen i chodník.

Ve středu 14. června večer se konalo veřejné zasedá-
ní zastupitelstva. Zastupitelé se zabývali těmito body: 
a) Změna podmínek výstavby rodinných domů v lo-

kalitě Nad Vrbím. Kolem problematiky byla vedena
obsáhlá diskuse a zastupitelé uložili radě obce, aby se
znovu možnostmi změny podmínek zabývala.

b) Výhrady k pořízení změny územního plánu.
V podstatě se jednalo o nedorozumění a věc byla vy-
světlena. Zastupitelé dále rozhodli o rozšíření změny
územního plánu také na revitalizaci krajiny dle stu-
die „Nová krajina regionu Cezava“. Kromě toho
schválili, aby se změna územního plánu prozatím ne-
týkala rozšíření místa pro bydlení o pozemky p. č.
1381–1387 v lokalitě „Stráž“. 

c) Dvě nové obecně závazné vyhlášky. Zastupitelé
schválili vyhlášku číslo č. 02/2006, k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích a vyhlášku č. 03/2006, o stanovení pod-
mínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty
a o zabezpečení místních záležitostí veřejného  pořád-
ku v souvislosti s jejich konáním. Text vyhlášek je
k dispozici v kanceláři starosty a dále na www.sokolni-
ce.cz. Obě vyhlášky jsou účinné od 1. července 2006.

d) Směna pozemků mezi obcí a Ing. Zavadilem.
Zastupitelé schválili vzájemnou bezplatnou směnu
několika pozemků v lokalitě Předky. 

e) Směna pozemků mezi obcí a firmou Vašstav.
Zastupitelé schválili vzájemnou bezplatnou směnu
několika pozemků v lokalitě Stráž. 

f) Prodej pozemků na výstavbu rodinných domů. Byl
schválen prodej zahrádek na ulici Kaštanová, kde bu-
dou postaveny tři nové rodinné domy. Prodejní cena
činí 1 000 Kč/m2. 

g) Prodej části pozemku p. č. 1702/21 v ulici Nad
Vrbím. Zastupitelé schválili prodej části tohoto po-
zemku o výměře cca 500 m2 za cenu 1 000 Kč/m2. 

h) Prodej pozemku panu Gregorčíkovi. Nebyl schvá-
len prodej části veřejného prostranství Na Skalce
majiteli přilehlého domu.

i) Zakoupení pozemků od paní Krištofové. Jmenova-
ná a obec jsou spoluvlastníky celkem osmi pozemků.
Zastupitelé schválili zakoupení druhé poloviny spolu-
vlastnického podílu za celkovou cenu  110 378 Kč. 

j) Prodej pozemků v areálu bývalých kasáren v trati
Předky. Zastupitelé schválili záměr prodeje pozemků
a staveb firmě Pozemstav Brno na bytovou výstavbu
za pevnou cenu 30 milionů korun. Současně schválili
záměr prodeje pozemků, které obec v tomto areálu
v budoucnosti získá za cenu 80 Kč/m2. Dojde-li k do-
hodě o podmínkách výstavby a schválí-li obec zasta-
vovací studii, může být o konečném prodeji rozhod-
nuto v září. V areálu vnikne přibližně 194 nových
bytových jednotek.  

k) Stanovení počtu zastupitelů, kteří se budou volit
v podzimních volbách. Zastupitelstvo rozhodlo, že
se bude opět volit 15 členů zastupitelstva. 

l) Žádost MŠ Sokolnice o zvýšení finančního přís-
pěvku. Vyšší příspěvek nebyl chválen, neboť v inves-
tičním fondu má MŠ Sokolnice částku vyšší, než
bude třeba na pokrytí mimořádných nákladů (otevře-
ní nové třídy, budování kanalizační přípojky apod.).

m)Žádost o půjčku paní Šormové. Vzhledem k sociál-
ní situaci žadatelky schválilo zastupitelstvo půjčka
ve výši 5 000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou úče-
lově vázány na stavbu kanalizační přípojky.

Rekonstrukce mostu a silnice. Dne 8. července bude
zahájena stavba nového železničního mostu v trati
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Výhon a rekonstrukce silnice mezi ulicí Na Výhoně
a areálem firmy Hirschner. Tato část silnice bude pro
veškerý provoz uzavřena. Objízdná trasa pro osobní
a nákladní vozidla povede ve směru do Sokolnic přes
Telnici a ve směru ze Sokolnic přes Kobylnice
a Dvorska do Tuřan. Ulice Masarykova a Telnická bude
sloužit veřejné autobusové dopravě a dále tam bude po-
volen vjezd pouze občanům, kteří zde bydlí. Podle zá-
kona o provozu na pozemních komunikacích je možné
stání vozidel na komunikaci pouze v místě, kde zůstane
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
každý směr jízdy – tj. celkem 6 metrů. Přestože Policie
ČR bývala v průběhu roku tolerantní a tyto přestupky
pokutovala spíše výjimečně, v době převedení autobuso-
vé dopravy do ulice Masarykova a Telnická nebude ta-
kováto tolerance možná. Policie ČR bude proto pravi-
delně provádět kontroly a pokutovat neukázněné řidiče.
Parkující vozidla, která budou tvořit překážku silničního
provozu, budou odtažena. 
Celková doba rekonstrukce silnice mezi ulicí Na Výhoně
a areálem firmy Hirschner bude trvat asi 107 dnů. Obec
požaduje, aby přes staveniště byl umožněn průchod pro
pěší a cyklisty, ale není doposud jasné, zda žádosti bude
vyhověno. V současnosti již na staveništi probíhají růz-
né přípravné práce – přeložky sítí apod. 

Nabídka firmy Festuca na pravidelnou údržbu no-
vých trávníků. Rada obce schválila objednání této
údržby u nově založených trávníků v lokalitě Nad Vrbím
u firmy Festuca, která provede 5 sečí do konce roku.

Žádost o povolení fotbalového turnaje. Rada obce
povolila konání tradičního fotbalového turnaje ve dnech
5.–8. 7. 2006. Naopak nemohla povolit večerní zábavu,
neboť žádost neobsahovala nejzákladnější údaje potřeb-
né k rozhodnutí. 

Žádost o pronájem pozemku. Rada schválila proná-
jem části veřejného prostranství o velikosti asi 5 x 8 m.
Jedná se o obecní pozemek v ulici Na Skalce, před RD
č. p. 138. Pozemek nesmí být  nájemcem oplocen. 

Příjezd k novým rodinným domům Pod Stráží.
Příjezdová cesta pro osobní i nákladní vozidla je vedena
z ulice Brněnská kolem areálu firmy EEIKA. Po dobu
rekonstrukce křižovatky ulic Brněnská – Na Výhoně po-
volila rada příjezd k těmto rodinným domům po pojízd-
ném chodníku kolem domu pana Doležala. Chodník
slouží pro pěší a ve výjimečných případech bude sloužit
k dopravnímu napojení nových domů. 

Úprava povrchů na ulicích Niva a Zahradní. Rada
obce rozhodla nepřijmout nabídku firmy Swietelsky na
celoplošnou opravu ulic Niva a Zahradní, která by stála
asi 600 000 Kč. Výkopy pro kanalizaci byly poměrně
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hluboké a zemina bude ještě mírně sedat. Proto odborní-
ci doporučují počkat přibližně dva roky a teprve poté
provést celoplošnou úpravu komunikací dotčených stav-
bou. 

Rekonstrukce chodníků a místních komunikací.
Rada obce schválila seznam ulic, ve kterých se bude pro-
vádět rekonstrukce chodníků a místních komunikací: 
• Chodník Komenského (od ulice Krátká po ulici Pod

Stráží).
• Chodník Komenského (od ulice Pod Stráží po dům

pana Fr. Kratochvíla).
• Chodník Komenského (od ulice Ulička po Zlatý potok).
• Chodník Komenského (od nákupního střediska po

nám. Z. Fialy).
• Chodník Kaštanová (od Zlatého potoka po ul. Kra-

kovská, nebo až k ulici Na Vilách).
• Chodník Zahradní (od ulice Podešvova k ulici Václava

Haňky).
• Chodník Pod Stráží (od ulice Telnická po dům pana

Brabce).
• Komunikace Za Sýpkou (od ulice Zámecká po dům

pana Hrdličky). 
• Komunikace Krátká (od nám. Z. Fialy po zahradu

paní Vymazalové). 
Po projednání s dodavatelskou firmou může ještě dojít
k mírným úpravám, větší změny se již  nedají předpo-
kládat. Práce by měly být zahájeny příští měsíc. 

Oprava kanalizace Na Výhoně. Rada obce rozhodla
o opravě kanalizace na ulici Na Výhoně, Brněnské
a Nové. Z kamerových zkoušek a protokolů vyplývá, že
plastové potrubí mezi starou čistírnou u železničního
mostu a ulicí Na Výhoně je totálně špatné. Totéž platí asi
o 100 metrech ještě ve spodní části ulice Na Výhoně.
Potrubí bude zcela vyměněno za nové. Práce mezi starou
čistírnou a zahradou pana Šafránka musí být hotova do
konce měsíce června, protože potom zde bude probíhat
rekonstrukce mostu a možnosti obce budou omezené.
V ulici Nová je taktéž vadná malá část kanalizace, která
bude vyměněna. Kromě toho bude provedena rekon-
strukce všech kanalizačních šachet tak, aby odpovídaly
současným předpisům. Dílčí závady se budou také od-
straňovat na starší splaškové kanalizaci, která vede od
bytových domů Na Skalce. Celkový náklad na provede-
ní všech uvedených oprav činí 2 321 312 Kč. 

Vodovod Kobylnická. Rada obce schválila výstavbu
vodovodního řadu na této ulici (od bývalé sušičky po
areál firmy Šrot Gebeshuber). Stavba bude zahájena
ihned poté, co obci bude uhrazen investiční příspěvek
ve výši cca 400 000 Kč.        

Označení nových ulic v obci. Rada obce uložila mís-
tostarostovi zajistit jednoduchý návrh na doplnění míst-
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ního orientačního systému k ulicím Nad Vrbím,
U Bažantnice, Borky, U Cukrovaru, Hasičská, Slováko-
va a Slanisko.    

Jízdenkový automat. Rada obce schválila pomoc při
stavbě kabelové přípojky nízkého napětí pro jízdenkový
automat před nákupním střediskem. Přípojku provede
Integrovaná střední škola Sokolnice. 

Žádost ZŠ Sokolnice o udělení výjimky z počtu dětí.
Rada obce schválila udělení výjimky z počtu dětí v zá-
kladní škole od 1. 9. 2006. Škole chybí 11 dětí a pokud
by rada výjimku neudělila, nemohla by škola nadále
učit. 

Kabelová televize a internet. Rada schválila zakoupení
již položené HDP trubky mezi rozvodnou a Výhonem
od společnosti Český Telecom. Po zakoupení bude do
trubky vtažen optický kabel, kterým bude do obce přive-
den signál pro 27 televizních programů a hlavně inter-
net. Současně rada uložila starostovi požádat o dotaci
na stavbu multifunkčního zařízení, které bude obsahovat
kabelovou televizi, internet a bezpečnostní kamerový
systém. 
Výběrové řízení. Dne 19. června 2006 proběhlo otevírá-
ní obálek na „Rekonstrukci chodníků a místních komu-
nikací“. Nabídky předložily tyto firmy: 
COLAS CZ, a. s. 13 372 011 Kč, včetně DPH
VHS plus,Vodohospodářské stavby, s. r. o.

14 600 998 Kč, včetně DPH
M-SILNICE a. s. 14 159 128 Kč, včetně DPH
Dopravní stavby Brno, s. r. o.

17 754 243 Kč, včetně DPH
STRABAG a. s., odštěpný závod Brno

14 708 147 Kč, včetně DPH
Cooptel, stavební a. s. 14 406 635 Kč, včetně DPH
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s. 

17 874 211 Kč, včetně DPH
Při hodnocení nabídek z pohledu ceny jednoznačně zví-
tězila firma COLAS CZ, a. s. V soutěži se však hodnoti-
la ještě tři další kritéria – doba realizace, délka záruka
a výše smluvní pokuty za nesplnění termínu dokončení
stavby. Po vyhodnocení ostatních kritérií se na první
místo dostala firma VHS plus z Veselí nad Moravou.
Vyhodnocení všech kritérií se provádí jednoduchou
a naprosto průhlednou matematickou metodou. Rada
vedla dlouhou diskusi, zda potvrdit rozhodnutí komise
pro posuzování nabídek a potvrdit firmu VHS plus jako
vítěze, nebo vybrat firmu COLAS CZ. Nakonec rozhod-
la pro firmu VHS plus. Panovala totiž obava, že nebude-
li vybrána firma v souladu se zadávacími podmínkami,
může rozhodnutí rady zrušit orgán dohledu. A to by by-
lo velmi nepříjemné, neboť zahájení akce by se tím zdr-
želo, rekonstrukce už by se letos nestihla a obec by mu-
sela vrátit 6,5 milionu státu. 

Volby. Dne 2. a 3. června 2006 se uskutečnily v naší
republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Výsledky voleb v naší obci: 

Celkový počet voličů 1514
Počet odevzdaných hlasů 958
Počet platných odevzdaných hlasů 953
Procentuální účast 63,28%

Číslo Název strany Získané V %
strany hlasy

1 Strana zdravého rozumu 4 0,42%
3 Balbínova poetická strana 4 0,42%
5 Právo a spravedlnost... 3 0,31%
6 Nezávislí 5 0,52%
8 Koruna Česká 1 0,10%
9 ODS 290 30,43%

10 ČSSD 260 27,28%
11 SNK Evropští demokraté 8 0,84%
12 Unie svobody 7 0,73%
14 Pravý blok 3 0,31%
16 Česká strana národně socialistická 4 0,42%
17 Moravané 10 1,05%
18 Strana zelených 59 6,19%
20 KSČM 114 11,96%
21 Koalice pro Českou republiku 3 0,31%
22 Národní strana 2 0,21%
23 Folklór i společnost 2 0,21%
24 KDU-ČSL 157 16,47%
25 Nezávislí demokraté 11 1,15%
26 Strana rovnost šancí 6 0,63%

Celkem hlasů 953 100,00%

Kanalizační přípojky. Stále se opakují dotazy, jak je to
se stavbami kanalizačních přípojek do splaškové kanali-
zace. Proto opět zveřejňujeme stručnou rekapitulaci:
• V místech, kde trasa kanalizace vede v silnici, bylo

vhodné, aby se stavbou kanalizace byla provedena
alespoň část kanalizační přípojky směrem k jednotli-
vým domům tak, aby přípojka byla vyvedena mimo
těleso silnice. Pozdější stavba by totiž byla značně
komplikovaná po stránce „papírové“ (projednání se
správcem komunikace, Policií ČR, referátem dopra-
vy, omezení provozu na silnici apod.) a nepoměrně
dražší (úhrady za vydaná rozhodnutí, oprava povrchu
komunikace na náklady stavebníka apod.). 

• Aby nedošlo ke zbytečnému zdržení, nechala obec
vypracovat dokumentaci a vydat stavební povolení na
část přípojek v komunikaci až cca 60 cm za obrubník.
Tato část byla realizována současně s hlavním řadem
u všech občanů, kteří o to projevili zájem (uzavřeli
s obcí smlouvu).

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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• Stavbu celé kanalizační přípojky si hradí každý občan
sám. Pouze odbočku na hlavním řadu hradí obec ze
svého rozpočtu.

• Obec nabídla občanům (v těch místech, kde je řad
veden v silnici) uzavření jednoduché smlouvy. Na je-
jím základě zajistila obec u firmy IMOS provedení
části kanalizační přípojky v komunikaci až cca 60 cm
za obrubník (místo ukončení přípojky není jednotné,
liší se podle místních podmínek). Po provedení stav-
by a jejím zaměření uhradil občan pevnou částku
1 500 Kč za metr. Skutečná cena stavby je výrazně
vyšší (4 057 Kč za metr), ale rozdíl ceny uhradila
obec ze svého rozpočtu.

• V místech, kde je kanalizační řad veden v zeleném
pásu či chodníku za silnicí na protější straně, si zajiš-
ťuje celou stavbu majitel domu. Křížení silnice se bu-
de provádět protlakem. Těmto občanům bude obec
poskytovat dotaci na protlak ve výši 1 000 Kč za běž-
ný metr. Takto dotován bude pouze protlak v šířce ko-
munikace + 1 metr. Po dokončení stavby předloží
občan fakturu a na jejím základě mu bude poskytnuta
dotace z rozpočtu obce. Poskytování dotací je časo-
vě omezeno do 30. 11. 2006. Na později podané
žádosti o dotaci již nebude brán zřetel.

• Předchozí odrážka platí i pro domy v ulicích, kde
kanalizace byla vybudována již v dřívějších letech
(např. ulice Na Výhoně nebo Nová). 

• Obec nechala vypracovat projektovou dokumentaci
a vydat stavební povolení pouze na část přípojky v ko-
munikaci. Každý z občanů si samostatně zajistí pro-
jektovou dokumentaci a stavební povolení na zbývají-
cí část kanalizační přípojky. Stavební povolení vydá
Stavební úřad Sokolnice.

• Technické podrobnosti stavby kanalizační přípojky je
třeba řešit především s projektantem. V případě vý-
skytu nějaké závažnější komplikace je vhodné řešení
hledat i s budoucím provozovatelem – tj. VAS a. s.,
Soběšická 156, Brno. 

• Na chodbě obecního úřadu je možné seznámit se
s nabídkami různých firem na provádění staveb kana-

lizačních přípojek, dodávky kontrolních šachet, cení-
ky protlaků apod. 

• Do splaškové kanalizace je možné vypouštět odpadní
vody z WC, kuchyně, prádelny apod., nikoliv vody
dešťové. 

• Do stávající dešťové kanalizace je možné vypouštět
výlučně dešťové vody. 

• Kanalizační přípojku do splaškové kanalizace je mož-
né provozovat po její kolaudaci a po uzavření smlou-
vy o vypouštění odpadních vod s Vodárenskou akcio-
vou společností Brno. 

• Kanalizační přípojku do dešťové kanalizace je možné
provozovat po její kolaudaci. Vypouštění dešťových
vod není zpoplatněno a žádná smlouva se neuzavírá.

• Vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace
bez uzavřené smlouvy je porušením zákona se sankcí
do 15 000 Kč (§ 34 přestupkového zákona).  

• Vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace je
porušením zákona se sankcí do 50 000  Kč (§ 34 pře-
stupkového zákona).  

• Stát, který poskytl obci dotaci na stavbu kanalizace, si
hlídá, aby vynaložené peníze byly smysluplně využi-
ty, tj. zejména jej zajímá počet obyvatel napojených
na splaškovou kanalizaci a skutečné množství vyčiš-
těných odpadních vod. V případě, že nebudou naplně-
ny tyto limity, bude obec nucena využít oprávnění ze
zákona  (§ 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb.) a nařídit
vlastníkům povinnost připojit se na kanalizaci. 

• Podle rozhodnutí ministerstva je termín závěrečného
vyhodnocení stanoven nejpozději na květen příštího
roku. To je současně lhůta, do které by měly být stav-
by přípojek do jednotlivých nemovitostí dokončeny. 

• Technicky ještě upozorňujeme, že před zahájením
stavby je nezbytné si důkladně přečíst celé stavební
povolení a respektovat podmínky v něm uvedené.
Např. správci všech sítí striktně trvají na kontrole je-
jich zařízení před zasypáním přípojky, posunutí kon-
trolní šachty blíž k plynovodu může vyvolat závažné
komplikace, apod. 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Komise obchodu a cestovního ruchu

pořádá

5. července 2006 poutní zájezd do Věteřova
Mši svatou bude sloužit novokněz. Odjezd v 8.30 hodin od kapličky.

Cena 50 Kč.

Po obřadech pojedeme na oběd do Kyjova a na prohlídku zámku v Miloticích.
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Sokolské osobnosti spjaté s Brnem
I těm, kteří toho mnoho o Sokole nevědí, jsou známa jména zakladatelů Miroslava Tyrše a Jindřicha
Fűgnera. Tentokrát bychom Vás rádi seznámili s těmi, kteří jsou nějakým způsobem spjati s naším
krajským městem Brnem. 

Jan Máchal (1864–1924). Ve své rodné Třebíči se stal, již jako začínající učitel, hlavním cvičitelem v tamní sokol-
ské jednotě. Pořádal výlety, propagoval sokolskou myšlenku. Vedl moravskou výpravu na IV. všesokolský slet. Stal
se prvním náčelníkem Moravsko-slezské obce sokolské, později i prvním náčelníkem České obce sokolské. Na zá-
kladě svých znalostí, praxe i teoretických vědomostí byl jmenován inspektorem tělocviku a později i docentem
teorie a systematiky tělocviku na Masarykově univerzitě. 
Od roku 1925 nese jedna z brněnských sokolských žup jeho jméno. 

JUDr. Jindřich Vaníček (1879–1934) – legendární náčelník České obce sokolské a rytíř čestné legie. Zavedl do
Sokola sporty. Sám aktivně provozoval veslování, tenis, šerm, box, závodně plaval. Pořádal cvičitelské školy, při-
spěl k rozvoji tělocviku na školách a v armádě. Kolem 28. října 1918 v Praze organizoval Národní stráž a v roce
1919 pak vojenskou pomoc 4 sokolských praporů na Slovensku proti akci Maďarů. V letech 1919 až 1927 působil
na Ministerstvu národní obrany. Vedl 6 sokolských sletů. 
Od roku 1934 nese druhá brněnská župa jméno Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka.

Jan Gajdoš (1903–1945) byl od útlého mládí nadšeným cvičencem židenického Sokola. V dorosteneckém věku byl
talentovaným lehkým atletem, lyžařem, krasobruslařem, skokanem do vody, hráčem házené a vynikajícím branká-
řem v kopané za SK Židenice. Při vstupu do Sokola se jeho hlavní zálibou stal nářaďový tělocvik. Vzhledem k své-
mu talentu přestoupil do Sokola Brno I, kde měl větší možnost růstu. V roce 1928 na olympiádě v Amsterodamu se
podílel na zisku stříbrné medaile pro družstvo ČSR. Několikrát se stal přeborníkem ČOS v gymnastice, následně
i Americké obce sokolské, když působil jako cvičitel v Chicagu. Následovaly úspěchy na mezinárodních soutěžích:
v roce 1930 v Lucemburku, v roce 1931 v Paříži, 1932 v Praze, 1934 v Budapešti a v roce 1936 na olympiádě
v Berlíně. Vrcholem závodnické dráhy Jana Gajdoše bylo dosažení mety nejvyšší – titulu mistra světa na XI. zá-
vodech Mezinárodní tělocvičné federace v Praze při X. všesokolském sletu v roce 1938. Stejný titul dosáhlo i šes-
tičlenné družstvo ČSR, sestavené ze závodníků ČOS. Závodilo se na hrazdě, bradlech, kruzích, na koni, v prostných,
ve skoku vysokém, ve vrhu koulí a v běhu na 100 m.
Jan Gajdoš vždy bojoval za čest sokolského družstva a ČSR. Nikdy neměl na mysli pouze vlastní slávu, prospěch
nebo popularitu. Měl velké plány, že po ukončení své závodní činnosti bude všechny své zkušenosti a poznatky pře-
dávat mladým cvičencům v Sokole. Německá okupace všechny plány zhatila. Středoškolský profesor tělocviku, so-
kol, vlastenec a vzácný člověk Jan Gajdoš se aktivně zapojil do sokolského odbojového hnutí (ve skupině JINDRA).
V lednu 1944 byl zatčen gestapem, vězněn (celkem 17 měsíců) nejprve v Kounicových kolejích v Brně, pak ve
Vratislavi. Ke konci války po pověstném transportu smrti do Cvikova v Sasku prodělal 3x zápal plic, měl metastá-
zovanou rakovinu nohy. Po osvobození americkou armádou byl těžce nemocný převezen do vlasti. Na následky
krutého nacistického věznění zemřel Jan Gajdoš ve věku nedožitých 42 let. Na židenickém hřbitově byl uložen
na čestné místo se všemi sokolskými poctami.
Ulice, na které od roku 1908 dodnes stojí sokolovna, ve které Jan Gajdoš začínal cvičit, byla na jeho počest v roce
1946 přejmenována na ulici Gajdošovu. Bratr Jan Gajdoš patřil ve své době mezi nejlepší a nejvšestrannější gym-
nasty světa a jeho jméno zůstane trvale spojeno s historií sokolského hnutí.

Vladimír Menšík (1929–1988). Prvopočátek sportovní a kulturní činnosti Vladimíra Menšíka v Sokole Brno IV za-
sahoval do období před 2. světovou válkou a skrytě pokračoval i během ní. Jeho hlavní aktivity začaly po květnu
1945. Zapojil se do všestranné obnovy Sokola Brno IV. Cvičil jako dorostenec, později jako člen, nacvičoval prost-
ná na XI. všesokolský slet. Pomáhal s vedením žáků, vedl družstvo na letním táboře žáků a dorostenců v Pasekách
u Valašských Klobouk. V tomto prostředí se plně projevil jeho neodolatelný humor, barvité vyprávění a tam se stal
hlavní postavou sokolských společenských akcí. Aktivně hrál českou házenou, účastnil se atletických soutěží.
Jeho mimořádný vztah ke kultuře se projevil zapojením do souboru písní a tanců, který vedl br. A. Pištělák. Ani po
odchodu do Prahy tento populární a všemi milovaný herec nezapomínal na svou sokolskou jednotu a rád se vracel.

Sportovní gymnasta Zdeněk Růžička (1925). V letech (1947–1957) byl v reprezentačním družstvu sportovních
gymnastů ČSR. Účastník OH v Londýně (1948), Helsinkách (1952). Melbourne (1956), MS v Římě (1954) a ME
ve Frankfurtu (1955). Třikrát byl absolutní mistr ČR ve sportovní gymnastice a je mnohonásobný mistr ČR na jed-
notlivých nářadích. Po ukončení aktivní činnosti se věnoval mládeži, vychoval řadu gymnastů na úrovni státní
reprezentace. Za jeho činnost mu byla udělena stříbrná medaile ČOS. V roce 1998 byl uveden do Síně sportovní
slávy MM Brna, Český olympijský výbor (ČOV) mu udělil cenu Fair play.
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PhDr. Matylda Růžičková (1933). Jako členka reprezentačního družstva sportovních gymnastek se zúčastnila tří
olympiád (Helsinki, Melbourne, Řím). Získala stříbrnou a bronzovou olympijskou medaili a stříbrnou medaili z MS
v Moskvě. Během své závodní činnosti se zúčastnila deseti Mistrovství ČSR, kde vybojovala mnoho titulů na jed-
notlivých nářadích. V současnosti je činná v předsednictvu Jihomoravského kraje a v Českém klubu olympioniků.
V roce 2000 byla uvedena do Síně sportovní slávy MM Brna.

Věra Růžičková (1928). V roce 1946 byla vybrána do předolympijské přípravy sokolského družstva žen ve spor-
tovní gymnastice. Na OH v Londýně získalo naše družstvo zlaté medaile. Po zanechání závodní činnosti se věnuje
výchově mládeže. Pracuje v odboru sportu ČOS a zastává funkci místostarostky zahraničního Sokola. V roce 1998
byla uvedena do Síně sportovní slávy MM Brna.

ihř

Člověk člověku vlkem
Od druhé světové války uplynulo 61 roků. Když národ postihne nějaká tragedie, předpokládá se, že se všichni
semknou, aby čelili nebezpečí. Ale i v této těžké době se našli jedinci, kteří nejen že těžkosti postiženým rodinám
doslova přáli, ale, aby toho nebylo málo, sami se přičiňovali o změnu osudu – pochopitelně k horšímu.
Můj otec pracoval jako četnický strážmistr – ve válce byl v Pardubicích, v Bílovicích a nakonec v Sokolnicích. Proč
to ale píši?
V té době pracoval na poště pošmistr, jehož jméno mi vypadlo, a tento člověk by měl mít napsáno: pošmistr-hrdina.
On totiž při odesílání pošty dopisy, které měly adresu „GESTAPO“ a nebyly odesílány doporučeně, neodesílal, ale
nosil je četníkům, kteří je otevírali, četli a potom pálili. Jeden dopis si otec schoval, protože se týkal mého strýčka.
Po válce se sešla rodinná rada dospělých, kde dokonce zjistili i jméno udavače, ale nám, dětem, ho neřekli.
Dopis jsem objevila a nechávám jej otisknout ve zpravodaji, abychom si uvědomili, že usměvavý jedinec dokáže
velmi ublížit.

Anna Nečasová

Prodej zahrádky s chatkou
Prodám zahrádku s chatkou na vlastním pozemku pod vinohrady, kterou jsem zdědil po panu Ježovi. Zahrada se nachází
kolem trati ČSD směrem k Chrlicím. Chatka je podsklepená.

Jež Jaroslav, Novoměststká 19, 621 00 Brno   •   mobil: 606 942 776   •   telefon: 549 273 735
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První písemná zpráva o Sokolnicích je kupní smlouva
uzavřená 7. 9. 1373. My, manželé Kateřina a Bohuš
z Tišnova, občané brněnští, oznamujeme všem, že po
dokonalém a zralém rozvážení našem i našich přátel,
jimž na tom záleží nebo by záležeti mohlo‚ po úradě
jsme prodali právoplatné a za přítomnosti svědků proda-
né zboží k nerušenému právu emfyteutickému postupu-
jeme a předáváme vzdávajíce se práv slovutnému muži
Janu Ortlinovi, měšťanu brněnskému a jeho dědicům
i nástupcům solidárně náš venkovský statek, položený
ve vsi Sokolnice, který dříve slovutný muž Jan Stubner,
náš spoluobčan zmíněným právem po 2 předešlé roky
souvislé a bezprostředně po sobě jdoucí a prošlé spravo-
val a držel, zproštěný nároku vůči kterékoliv osobě nebo
společenství za 95 hřiven grošů denárů pražských mo-
ravského počtu a určení nám již skutečně poctivě pře-
daných, přepočítaných a zaplacených a k našemu pros-
pěchu převedených a do klína mé Kateřiny složených
rukama zmíněného uvedeného Jana Ortlina dnes,
tj. v předvečer narození blahoslavené Panny Marie.
Pak následují veškerá práva kupujících. Smlouva končí
takto: Po tom všem našem závazku a po svědectví velmi
slavného pana Jana probošta Michala shora uvedených
svědků k přípovědím naléhavě vyžádaných dali jsme své
pečeti jako stvrzení písma.
V den‚ jak shora uvedeno‚ Léta Páně 1373
1) Bohuš z Tišnova pečeť dva křížené klíče
2) Jan Stubner včelí úl
3) Jan probošt Michal řečený Wedelndorf   světci

tři vodorovné lžíce

Smlouva je napsána na pergamenu v latině a je ulo-
žena v Třeboni v knížecím Schwarzenberském archí-
vu II. 106, čís.1.

Jak přišel autor historie Sokolnic na Jana, řečeného
Sokol z Vamberka, je záhada. Nejprve jsem myslela, že
jde o překlep, ale Vamberk (město nedaleko Chocně, kde
se vyrábějí krajky) je uveden třikrát. Že v Sokolnicích
byl rod Lamberků, jsme věděli už od útlého dětství.
V zámecké kapli jsme se modlívali za hraběnku
Polyxenu Lamberkovu (Bí1á paní).
Jako zajímavý dobrodružný román by bylo zpracování
odvážných činů Jana Sokola z Lamberka, který vypově-
děl nepřátelství Novému Městu pražskému za to, že věz-
nili krále Václava IV. Spolu se svým nerozlučným příte-
lem Hynkem z Kunštátu a z Jevišovic (řečeným Suchý
čert) a za pomoci ostatních zemanů činil velké škody
markraběti Joštovi. Roku 1402 se pokusili o dobytí
Jihlavy‚ dobyl město Znojmo a tam také porazil rakous-
ká vojska. Je pravděpodobné, že měli ve své družině vý-
tečného znalce tehdejšího práva, takže nikdy nestáli před
brněnským markrabským soudem oba současně. Zří-
cenina hradu Lamberka stojí nad Oslavou jižně od
Náměště n. O. (pohodová tur. cesta).
Jestliže pisatel uvádí držení Sokolnic Ditrichsteiny od
r. 1705 do 1844‚ nemůže napsat: tj 150 let. Další omyl
jsou Poběžovice (město u Domažlic), uváděné mezi ves-
nicemi patřícími Mitrovským. Správně je Ponětovice.
Údaje o výstavbě rodinných domků jsou chybné. V uli-
cích Podešvova a Niva byly vystaveny po r. 1924,
v Moravské, Za Sýpkou a Šlapanické po 2. svět. válce.
Do Rajhradu autor jezdit nemusel, mohl jen zaklepat
v kterémkoli domě z jmenovaných ulic a nepsal by ne-
smysly.
Neznám autora a nevím, kdo ho k psaní pověřil. Prosím,
bude-li se psát o historii Sokolnic‚ aby se k tématu při-
stupovalo zodpovědně.

Vlasta Dudáková

Připomínky k textu map Sokolnice, Telnice

Nabídka práce
V krátkosti k dané pracovní nabídce:

• momentálně hledáme větší množství dělníků – operátorů výroby pro jednu zahraniční společnost v Brně 
• daná firma poptává asi 150 lidí – ženy i muže , jde o práci na hlavní pracovní poměr,
• jde o jednoduchou, manuální práci – kompletace, kontrola + balení PC monitorů, práce ve stoje,
• je to práce ve třísměnném provozu, plat 11 000 až 13 000 měsíčně, pracovníkům mimo Brno je firma schopna

zaplatit i příspěvek na dojíždění do určité výše dle vzdálenosti,
• firma taktéž přispívá na stravu, na noční směny je dokonce jídlo zdarma,
• pro danou práci není třeba žádné zásadní vyšší vzdělání, stačí manuální zručnost,
• nástup pro zájemce je možný ihned po dohodě s námi

Petr Stejskal 
Business Development Manager
GSM: 606 617 312
petr.stejskal@grafton.cz
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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 30. 6. 2006. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Rybářské závody
Ve dnech 27. a 28. května proběhly na rybníku „Na návsi“ tradiční rybářské závody v kategorii dospělých a dětí.
Přes určitou nepřízeň počasí se závodů zúčastnilo 60 rybářů dospělých a 29 dětí. Hodnocen byl součet centimetrů
ulovených ryb a nejlepší závodníci obdrželi hodnotné ceny. V kategorii dětí vyhrávali a cenami byli oceněni všich-
ni soutěžící bez ohledu na počet ulovených ryb. Vrcholem nedělního dopoledne byla i ukázka zásahu místních
hasičů, která byla oceněna potleskem rodičů a zejména jejich potomků. V průběhu soboty i neděle bylo uloveno
celkem 215 kusů kapra. Největšího kapra o délce 70 cm ulovil pan Jiří Coufal v kategorii dospělých a v kategorii
dětí ulovil štiku o délce 53 cm Filip Nováček.

Výsledky rybářských závodů v kategorii dětí:
1. místo – Pavla Kuschelová (269 cm ulovených ryb)
2. místo – Alan Faltýnek (237 cm ulovených ryb)
3. místo – Marek Klíčeník (189 cm ulovených ryb)

Výsledky rybářských závodů v kategorii dospělých:
1. místo – pan Miroslav Tůma ml. (731 cm a 17 kusů ulovených ryb)
2. místo – pan Šibor (Rosice) (516 cm a 10 kusů ulovených ryb)
3. místo – pan Humpolíček (Brno) (458 cm a 10 kusů ulovených ryb)
První rybu ulovil pan Petr Černoušek 2 minuty po zahájení závodu v kategorii dospělých.

Rybáři Sokolnic si touto cestou dovolují poděkovat podpoře rybářského sportu ze strany OÚ Sokolnice a místní
veřejnosti, bez níž bychom naši činnost nemohli provozovat. Dále děkujeme a velmi si vážíme sponzorů, kteří
na závody přispěli hodnotnými cenami. Všem účastníkům závodů bez ohledu na dosažené výsledky blahopřejeme
a těšíme se na další setkání.

Výbor SRS

Sokol Saňaři Sokolnice oddíl malé kopané
Je tomu již 15 let, kdy se v naší obci začala hrát malá kopaná, dnes správně nazývaná Futsal-FIFA. Tehdy se na

zdejší základní škole sešel silný ročník 1971, ve kterém bylo jen minimum děvčat. Partička kamarádů z této třídy
začala vyzývat na fotbalové mače, které se hrály na písčitém házenkářském hřišti, třídy o rok i dva starší. Právě ta-
dy se začalo utvářet jádro nového oddílu. S rostoucími ambicemi se po několika přátelských utkáních přihlásilo na-
še mužstvo na první turnaj, který se konal v Kloboukách u Brna. Na tomto prvním oficiálním vystoupení 18. 5. 1991
jsme si dali do názvu klubu SAŇAŘI SOKOLNICE podle jedné staré sokolnické legendy. Od té doby jsme sehráli
přes pět set soutěžních utkání, ve kterých se můžeme pyšnit kladnou bilancí výher. V současné době čítá náš klub
přes dvacet hráčů, kteří se během roku prolínají mezi jednotlivými mužstvy „A“ , „B“ a „C“ . Všechna tři naše muž-
stva se zúčastňují brněnských futsalových soutěží.  

Samostatnou kapitolou v naší bohaté historii je kaž-
doročně pořádaný turnaj Saňař Cup. Ve dnech 5.–8. čer-
vence 2006 se na házenkářském hřišti uskuteční jubi-
lejní 15. ročník, tímto chci pozvat všechny, kteří mají
rádi dobrou zábavu, zajímavé sportovní zážitky a bouř-
livou atmosféru. Na všechny návštěvníky bude čekat
bohaté zázemí turnaje, občerstvení, tombola o hodnot-
né ceny. Samozřejmostí je večerní program s živou hud-
bou. Všechny srdečně zvou Saňaři Sokolnice.

Kromě sportovních aktivit se náš oddíl rozhodl
pomoci i těm, kteří nemají to štěstí být zdraví a vést
plnohodnotný život. Proto jsme se na sklonku roku
2005 rozhodli finančně vypomoci domovu pro posti-
žené děti LILA v Otnicích částkou 10 000 Kč na ná-
kup oblečení pro malé děti. Věříme, že to není po-
slední pomoc, kterou budeme moci poskytnout.

Za oddíl malé kopané Tomáš Báňa


