
Veřejné zasedání zastupitelstva. Starosta obce
svolává na čtvrtek 22. 03. 2007 do kavárny restau-
race „U Husara“ veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Sokolnice. Začátek v 19.00 hod. Na programu
budou tyto body:
1. Petice „Proti diskriminaci obyvatel venkova“. 
2. Prodej pozemků manželům Buriškovým.
3. Schválení závěrečného účtu obce Sokolnice za 

rok 2006. 
4. Schválení rozpočtových opatření.
5. Privatizace závlah.
6. Půjčka paní Šormové.
7. Prodej půdních prostor nad poštou.
8. Žádost firmy Bemet s.r.o.
9. Prodej bytů v bytových domech na ulici Nová. 
10. Informativní zprávy.
Parkové a sadové úpravy. RNDr. Kateřina Chudá
předložila radě návrh na zřízení parku v lokalitě
Nad Vrbím. Bude se jednat o stavbu chodníků, 
terénní úpravy, vegetační úpravy, vybavení parku
mobiliářem, zřízení dětského hřiště, veřejného 
osvětlení a úpravy vodního režimu tak, aby nedo-
cházelo k zaplavování domů podoběma parky.
Protože současně byly odstraněny právní vady ve
smlouvě, byla uzavřena smlouva o dílo s cenou 
114 181,- Kč (včetně 19% DPH).
Využití prostoru vedle OÚ Sokolnice (po bývalé
prodejně pana Gottwalda). Rada obce rozhodla, že
na celou plochu bude položena nová dlažba a pro-
stor se vybaví mobiliářem, lavičkami, stoly, mapa-
mi s vinařskými stezkami apod. Bude osloven něja-
ký architekt, který na tento prostor vypracuje 
jednoduchý návrh úprav. Součástí úprav bude i zří-
zení nového bodu veřejného osvětlení a úprava 
oplocení kolem školy.
Zastávka autobusu v lokalitě Výhon a v ulici
Kaštanová. Rada obce schválila objednání jedno-
duché studie na zřízení nových autobusových zastá-
vek. Zastávka směrem od Brna by byla těsně před
vjezdem do obce (v místech, kde Vašstav bude 
v budoucnosti stavět domy a garáže). Zastávka do
Brna bude mezi ulicí Na Výhoně a domem paní
Němečkové. Na ulici Kaštanová bude jedna 
zastávka na obecním pozemku mezi telefonní 
ústřednou a ulicí Kobylnickou. Problém je s umís-
těním zastávky na druhé straně. Pravděpodobně 

u zahrádek, kde se budou stavět RD, i kdyby to mě-
lo znamenat nějaké vybočení stávající komunikace.
Rozhodnuto bude až po konzultaci dopravních od-
borníků s Policií ČR. 
Stanovení rozsahu separace odpadů. Rada obce 
nerozhodla o nějaké zásadní změně stávajícího
systému. Vzhledem k tomu, že obec má v součas-
nosti více než 1.900 občanů a poměrně masivní vý-
stavbou nových bytů brzy dosáhneme hranice 
2.000 obyvatel, má obec za povinnost zřídit sběrný
dvůr. Rada proto uložila starostovi obce, aby jednal
s majitelem o prodeji části pozemku u garáží v uli-
ci Topolka (v areálu bývalého cukrovaru), kde by
měl být vybudován nový sběrný dvůr. Na stavbu
dvora je možné čerpat dotaci, jak ze strany JMK,
tak i z Ministerstva životního prostředí ČR.
Odstoupení od koupě pozemku. Rada obce se 
seznámila s dopisem pana Henka, který nesouhlasí
s cenou, kterou mu zastupitelstvo schválilo pro 
prodej pozemku, o který žádal. V dopise uvádí, že
všude okolo jsou podnikatelské aktivity a pozemek
je tímto částečně znehodnocen. K problému se roz-
vinula široká diskuse, neboť skutečně v ulici 
U Cihelny se potkávají aktivity podnikatelské 
a bydlení. Proto by bylo vhodné do budoucna jasně
stanovit, zda se ponechá zóna smíšená, nebo se pro-
stor předurčí k podnikání. Na dubnové zasedání ra-
dy proto bude přizván i zpracovatel územního plánu
a proběhne diskuse k tomuto tématu. Až poté bude
rozhodnuto o postoji k žádosti pana Henka.
Rekonstrukce památky „Stráž“. V ulici Pod
Stráží se nachází zbytek tvrze - kulturní památka
e.č. 21070/7-986. Jedná se prakticky o kopec hlíny,
který se za posledních pár desítek let postupně srov-
nává s okolím. Rada obce proto uložila starostovi
informovat památkáře o postupném zániku této pa-
mátky s požadavkem na svolání místního šetření 
a hledání možnosti znovuobnovení původního 
tvaru.
Diakonie Broumov, nabídka na uspořádání hu-
manitární sbírky. Rada obce schválila uspořádání
humanitární sbírky v pondělí dne 26. 03. 2007 od
8.00 - 17.00 hod. Současně rada rozhodla o věnová-
ní 2.000.- Kč na dopravu pro tuto organizaci.
Rekonstrukce rozvodů elektrické energie. Podle
informací ze společnosti E.ON proběhne v letošním
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roce rekonstrukce první části rozvodů elektrické 
energie. Konkrétně se jedná o ulici Masarykova,
případně i ulici Telnickou. Předpokládá se, že nové
rozvody budou provedeny kabelem v zemi tak, aby
zmizely sloupy a vzdušné vedení. Veškeré práce 
budou hrazeny společností E.ON, včetně nových
kabelových přípojek do jednotlivých domů. V nej-
bližší době navštíví všechny domácnosti na této 
ulici projektant, který bude s jejich majiteli hledat
nejvhodnější řešení, jak přípojku do rodinného do-
mu. I osazení pojistkových skříní do fasády, opravy
omítek apod. bude zajišťovat a hradit E.ON. Pro 
obec to znamená nechat současně zpracovat doku-
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mentaci na nové rozvody veřejného osvětlení.
Snahou je, aby svítidla byla blíž k sobě 
a dostatečně osvětlovala nejen chodníky, ale 
i komunikaci. Pokud se neobjeví nečekané 
problémy, mohla by rekonstrukce proběhnout ve
druhé polovině letošního roku.
Žádost Mysliveckého sdružení. Rada obce schvá-
lila žádost Mysliveckého sdružení Sokolnice 
o úhradu akce „Okolí Sokolnic bez odpadků“.
Sdružení ve spolupráci se školou a spoluobčany by
chtělo začátkem dubna vyčistit remízky, polní ces-
ty a další prostory od odpadů. Obec uhradí přista-
vení kontejneru i likvidaci sesbíraných odpadů.

STUDNY
a jejich právní záležitosti

V současné době je toto téma velmi aktuální, a to na základě „mediální kampaně“, která však je, jako ob-
vykle, silně poznamenána povrchními znalostmi a řadou nepřesností, v jejichž důsledku vzniká v podstatě
zbytečná panika mezi širokou veřejností.
Studny:
* Jsou stavbami ve smyslu stavebního zákona
* Jsou dokonce speciálními stavbami - vodními díly dle § 55 zák. č. 254/2001 Sb. ve znění dalších 

předpisů (dále jen vodní zákon)
* Podle stejného § vodního zákona jde o vodní díla především sloužící k nakládání s vodami
* Podle § 15 odst. 1 vodního zákona je k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich 

užívání nebo k jejich odstranění třeba stavební povolení vodoprávního úřadu jako speciálního 
stavebního úřadu. Vodní zákon dále říká, že slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání 
tohoto povolení k nakládání s vodami třeba, lze vodní dílo povolit, bylo-li povoleno odpovídající 
nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla. V § 8 odst. 1 písm. 
b) vodního zákona se jednoznačně uvádí, že povolení k nakládání s podzemními vodami je třeba 
k jejich odběru. Podle stavebního zákona platného před rokem 2007 (zák. č. 50/1976 Sb. v platném 
znění) musela mít každá stavba, tedy i studna jako vodní dílo - mj. i platné kolaudační rozhodnutí.

Právní předpisy a jejich platnost:
* Výše uvedené pojmy (např. nakládání s vodami, povolení vodního díla) jsou známy a používány až 

příslušnými zákony o vodách platnými po 1. 1. 1955. Protože studny byly zřizovány i před tímto 
termínem a byly např. povoleny v rámci stavby rodinného domu (jako způsob zásobování vodou), 
vodní právo přijalo a používán následující výklad: „studny zřízené přede dnem 1.1.1955 jsou 
považovány za povolené - stavebně i nakládání s vodami“

* Současný vodní zákon nabyl účinnosti 1.1.2002 a v přechodných ustanoveních v § 127 odst. 7 říká, že 
platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům 
podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, 
a k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 
účinnosti tohoto zákona, tj. do 1.1.2002, končí dnem 1. ledna 2008.

* Vodní zákon v současné době platný užívá mj. tyto pojmy a jejich výklad: 
* Obecné nakládání s povrchovými vodami znamená, že každý může na vlastní nebezpečí a bez 

povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi nakládat pro vlastní
potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení (§ 6 odst.1)

* Naopak v žádném ustanovení o vodách podzemních nehovoří o obdobném „obecném nakládání 
s podzemními vodami“

* V § 8 odst. 1 písm. b) je jednoznačně vyjmenováno, kdy je třeba povolení k nakládání s podzemními 
vodami a jako první v řadě je uvedeno k odběru podzemní vody
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* V následujícím odstavci 3 jsou vyjmenovány případy, kdy povolení k nakládání s vodami není třeba.
Obecně lze říci, že se jedná o mimořádné situace, které nijak nesouvisí s běžným provozem studny
- (s běžným a obvyklým odběrem vody ze studny).

Shrnutí a návrh praktického postupu v jednotlivých případech:
1. Stavební povolení musí mít všechny studny zřízené po 1. 1. 1955. V současné době jsou příslušnými
úřady vodoprávní úřady (pro studny sloužící pro individuální zásobování vodou jsou to pověřené obecní
úřady, pro právnické osoby, hromadné zásobování atd. jsou to obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
odbory životního prostředí. Pro územní řízení, které předchází stavebnímu řízení, jsou to příslušné stavební
úřady). Studny zřízené před 1. 1. 1955 se považují za stavebně povolené. Pokud současný vlastník má 
k dispozici např. stavební povolení rodinného domku, jehož součástí je i studna jako zdroj pro zásobová-
ní vodou, je toto dostačující. Vodoprávním úřadům postačí i jiný - vypovídající doklad, případně i čestné
prohlášení apod. K žádosti o stavební povolení se doporučuje přiložit stručnou dokumentaci studny (niko-
li projekt).
2. Protože u podzemních vod neexistuje obecné užívání, pro veškeré odběry podzemní vody musí být
povolení k odběru (to vydává vodoprávní úřad - v současné době stejný jako v bodě 1). Výjimkou jsou
odběry ze studní zřízené před datem 1. 1. 1955, které se považují za povolené. 
3. studny zřízené v období 1. 1. 1955 - 1. 1. 2002, stavebně povolené a s povolením k odběru pod-
zemní vody. Příslušná povolení jsou v současné době v pořádku, avšak platnost povolení k odběru 
podzemní vody s výjimkou povolení k odběrům podzemní vody ze zdrojů určených pro individuál-
ní zásobování domácností pitnou vodou, končí dnem 1. ledna 2008 (viz výše). Nastává tedy období,
kdy osoba vlastnící studnu a odebírající z ní vodu (tj. studnu, která je v režimu, kdy povolení k odběru
rokem 2007 končí), musí k 1. 1. 2008 zažádat o:
* prodloužení povolení k odběru. Povolený odběr může vodoprávní úřad prodloužit tehdy, když se 

nezměnily poměry a podmínky proti období, kdy bylo vydáno původní povolení a pokud je žádost 
o prodloužení povolení k odběru podzemní vody podána nejpozději do 6 měsíců před uplynutím 
doby platnosti - v tomto případě k 1. 7. 2007 (viz vodní zákon § 9 odst. 5).

* vydání nového povolení k odběru podzemní vody. O nové povolení se žádá v případech, kdy se 
změnily původní podmínky a nelze žádat o prodloužení původního povolení, nebo když žadatel nestihl
žádost o prodloužení podat 6 měsíců před uplynutím doby platnosti). Poznámka: povolení k odběru 
podzemní vody vydává vodoprávní úřad vždy pouze k žádosti, nevydává ho z vlastního podnětu, proto
musí být žádost vždy podána.

4. povolení k odběru podzemní vody vydaná po 1. 1. 2002 nepodléhají režimu popsanému v bodě 
3 výše a jejich platnost nekončí ze zákona k 1. 1. 2008, ale končí k termínu uvedeném v příslušném
povolení, neboť právě po 1. 1. 2002 jsou již povolení vydávána na časově omezenou dobu a ta je v povo-
lení konkrétně uvedena (viz vodní zákon § 9 odst. 1)
5. pokud je užívána studna bez stavebního povolení - podléhá sankcím „jako černá stavba“ podle
stavebního zákona. Osoba vlastnící a užívající takovou studnu musí požádat o její dodatečné povo-
lení (stavební)
6. pokud je odebíraná podzemní voda bez platného povolení k odběru nebo v rozporu s ním (neplní
se podmínky, odebírá se větší než povolené množství apod.), vodoprávní úřad nebo Česká inspekce
životního prostředí uloží pokutu za každý neoprávněně odebraný m3 podzemní vody ve výši 50 Kč.
Minimální pokuta je 5 000 Kč. Pokuta může být uložena zpětně, nejdéle však 3 roky.
Na závěr několik doporučení :
1. nejedná se o nový nebo novelizovaný zákon, ale pouze o termín přechodných ustanovení vodního 
zákona, který je znám již od roku 2002 a v průběhu roku 2007 (nejpozději k 1. 1. 2008) by mělo dojít 
k jeho naplnění
2. protože se předpokládá obvyklý postup, kdy si občané své povinnosti nechávají „na poslední chvíli“,
doporučuje se podat žádost již v průběhu roku 2007, ne až ke konci, aby byla řádně a včas vyřízena
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3. přestože vodoprávní úřady nepředpokládají zintenzivnění plošných kontrol, v každém případě by měl
mít každý vlastník (uživatel) studny k dispozici potřebná a platná povolení a odběry provádět v jejich 
rozsahu 
4. vodoprávní předpisy obsahují vzor žádosti, kterého by měl žadatel použít, aby komunikace s vodopráv-
ním úřadem byla snadná (viz příloha).
5. vodní zákon říká, že podkladem vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Jedná se 
o odborné vyjádření hydrogeologa, ten v podstatě podle místních podmínek určuje rozsah a tedy i cenu 
tohoto vyjádření. Pokud vodoprávní úřad usoudí, že toto vyjádření není zapotřebí a odůvodní to, nemusí
ho vyžadovat. Nelze tedy jednoznačně říci, zda bude odborné vyjádření v konkrétním případě zapotřebí 
a ani kolik bude stát jeho vypracování (upozorňuji na tuto možnost, cenu předpokládám ve stech, výji-
mečně tisících Kč).

Z platných předpisů zpracoval: Ing. Jiří Novák, VAS, a.s.

Na základě žádosti Diakonie Broumov se v pondělí 26.března 2007 od 8:00 do 17:00 hod. v chodbě
OÚ Sokolnice uskuteční humanitární sbírka. 
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 (i zbytky) 
* 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 čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby 
* knihy, noviny a časopisy
Diakonie nemůže sbírat ledničky, televizory, nábytek, počítače 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 ma-
teriálu.
Darované věci nejen že bezprostředně pomohou potřebným, ale při jejich třídění, balení, transportu a eko-
logickém 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,  224 317 203.

ZE ŽIVOTA OBCE

Upozornění občanům

KULTURA

Muzeum brněnska - Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě nás zve na výstavu
Knižní vazby  od 4. dubna do 22. dubna 2007
Výstava je věnovaná umělecké knižní vazbě a částečně i historii knihvazačství vůbec. Spolupráce 
s doc. Dr. Jiřím H. Kocmanem, vedoucím Atelieru papíru a kniha na Fakultě výtvarných umění VUT 
v Brně.
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Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje Vás zve v pátek 20. dubna 2007 v 19.00 hodin na besedu
s pamětníky Nezapomeňme, sousedé! - období let 1939 až 1945 v Sokolnicích a okolí 
Program:
– začátek okupace,
– průběh II. světové války (obec v letech 1939 až 1945),
– aktivní účastníci, oběti z řad občanů Sokolnic,
– historické záznamy z Pamětní knihy obce Sokolnice.
Místo konání: základní škola

Zájezd do Olomouce na jarní výstavu
Flora Olomouc
Odjezd v neděli 22. dubna 2007 v 8.00 hodin. Cena zájezdu je Kč 100,-.
Přihlášky u paní Anny Nečasové

Upozorňujeme zájemce o divadlo, že jsou objednány lístky na 26. května 2007 do Janáčkova divadla na 
operetu Cikánský baron
Zájemci se mohou hlásit u paní Anny Nečasové

Poutní zájezd do Mikulčic
5. července na svátek sv. Cyrila a Metoděje jezdíváme na poutní místa, která jsou těmto světcům zasvěcená. Letos se pout-
ní zájezd uskuteční do Mikulčic, které jsou známy nejenom archeologickými nálezy, ale těží se zde lignit a jsou zde roz-
sáhlé vinice. Z vykopávek ze zděných staveb bylo nalezeno 12 kostelů, ale také řada předmětů denního života, řemeslné
výroby a obchodu. Bylo zde též odkryto několik velkých hřbitovů s bohatě upravenými hroby. V roce 1963 zde byl 
otevřen Památník Velká Morava s expozicí archeologických nálezů. Tento památník bychom navštívili hned po obědě,
který bude objednán v nejbližším okolí.
Hlavní poutní mše svatá bývá v 16.00 hodin v areálu lesa, kde mši sv. slouží kněží, kteří se vracejí z Velehradu. V minu-
losti byl přítomen i kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup Vojtěch Cikrle, arcibiskup Jan Graubner a další význačné církevní
osobnosti. Protože poutní mše bývá krojovaná - od capartů po mládež - myslím si, že si můžete odnést z tohoto zájezdu
spoustu pěkných zážitků.
Cena bude upřesněna, ale myslím si, že nepřesáhne Kč 100,-. Předpokládaný odjezd v 10.30 hodin. Kdo se nebude chtít
zúčastnit pouti, může mít program vlastní. Mikulčice Vám mají co nabídnout.
Přihlášky u paní Anny Nečasové, mobil: 608 917 528

Komise kulturní vás zve v úterý 10. dubna 2007
na návštěvu Státního okresního archivu Brno-venkov v Rajhradě
Odjezd autobusu ze Sokolnic v 15.30 hodin od kapličky. Zájemci se mohou hlásit u paní Vondálové.

TJ SOKOL SOKOLNICE POŘÁDÁ „ZAJÍČKOVO SPORTOVNÍ ODPOLEDNE“
Milé děti a maminky, rok se s rokem sešel a opět je tady jaro. S ním přicházejí velikonoce a naše „Zajíčkovo sportovní
odpoledne“. Bude se konat v sobotu 31. března 2007 ve 14 hodin na sokolovně. Máme nachystaný program jak pro dě-
ti tak i jejich maminky.
Děti si vyrobí papírová zvířátka s velikonoční tématikou. Je pro ně připraveno plno her a soutěží. Maminky si ve své díl-
ně nachystají  velikonoční výzdoby. Poplatek 40,– Kč.
Dle vlastní fantazie vezměte s sebou různé velikonoční ozdoby a hlavně vyfouknutá vajíčka, která by mohla být nabar-
vena (i pro děti).

ZE ZÁKLADNÍ  ŠKOLY
A co takhle divadlo?
Je sobota večer. Světla zhasínají, svítí jen lampička. Adam Beránek leží v postýlce a poslouchá. Co se to děje?
Justýnka je nemocná? Co je jí? Můžeme jí pomoci? Co udělat, aby neumřela? Vždyť je to kamarádka......Adam 
v roli Tyltyla se vydává na noční pouť světem fantazie. Provází ho duše věrného psa i pohledy diváků divadla Husa
na provázku.
Adam putuje celým divadelním představením se samozřejmostí zkušeného herce. Přitom je to „zatím pouze“ žák 
2. třídy naší základní školy. Hledá modrého ptáka a nachází. Nachází ho doma, doma mezi svými. 17. 2. 2007 se
konala v divadle Husa na provázku premiéra hry „Velice modrý pták“. A já jsem pyšná na to, že hlavní roli zahrál
„můj malý žák“, že mě pozval, a že díky němu jsme s paní ředitelkou prošly krásnou modrou krajinou. Adámku,
hrál jsi skvěle. Přejeme Ti spoustu dalších hereckých příležitostí a úspěchů. Jana Pátková, třídní učitelka

Těšíme se na hojnou účast
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Základní škola otevřela dveře
Ve středu 28. 2. 2007 naše základní škola otevřela dveře všem rodičům i prarodičům. Žáci i učitelé se chtě-
li pochlubit, jak jsou šikovní. Při vstupu všichni prošli kolem výstavy výtvarných prací. V jednotlivých 
třídách se rodiče i prarodiče mohli zúčastnit výuky, popřípadě se i do některých činností zapojit. Přišlo 
26 dospělých „žáků“. Přijměte, prosím, pozvání na další takový den, kdy ovšem nebude výuka matemati-
ky, českého jazyka a ostatních předmětů. Školní rozvrh bude  obsahovat předměty pletení pomlázky, ma-
lování vajíček.......
Zveme Vás na velikonoční dílny dne 4. 4. 2007 od 9.00 hodin  do 11.30 hodin.

Jana Pátková

POHÁDKOVÝ ZÁPIS
Dne 27. ledna 2007 se konal na Základní škole v Sokolnicích zápis budoucích prvňáčků. Čekala na ně
spousta překvapení a zábavných her.
V jedné ze tříd jsme s paními učitelkami a několika spolužáky ze sedmé a deváté třídy připravili pohád-
kové hraní s Mařenkou a hodnou ježibabou, při kterém si předškoláčci procvičili abecedu.
Zábava pokračovala oblíbenou hrou Člověče, nezlob se. Kouzlo spočívalo v tom, že děti byly živé figurky
a žáci 9. třídy jim pomáhali při házení kostkou. 
I když některé děti přicházely s pláčem a obavami, všechny odcházely domů s úsměvem a těší se na za-
čátek školního roku.

ŠKOLNÍ PLES
V sobotu 13. 1. 2007 v 8 hodin večer se konal v místní sokolovně ples, na kterém jako obvykle předtan-
čili žáci základní školy polonézu, mazurku a waltz.
Už začátkem prosince roku 2006 jsme se jako žáci 7. -  9. třídy začali domlouvat na tanečních párech, jen
zde na škole bylo málo dívek. Po tom všem jsme začali cvičit tance pod vedením paní ředitelky, tehdy 
zástupkyně ředitele naší školy Zity Butalové. Zpočátku jsme se dívali na video z loňského předtančení 
žáků na školním plese. Nejprve jsme se učili tancovat mazurku, později waltz a nakonec polonézu.
Největším oříškem byl pro nás waltz. Těch pošlapaných nohou bylo nepočítaně. Ale nakonec jsme všech-
ny tance úspěšně pokořili.
V sobotu v 7 hodin večer jsme se sešli v sokolovně a naposledy jsme si procvičili všechny tance. Potom
jsme ještě s paní Butalovou  probrali poslední maličkosti a čekali jsme, než budeme uvedeni na ples a zač-
neme tancovat. Naše letošní předtančení naštěstí dopadlo, jak jsme očekávali.
Doufáme, že se vám naše předtančení líbilo a že se opět dojdete příští rok podívat na další vystoupení 
žáků Základní školy Sokolnice.

HISTORIE

Tyto fondy byly zakládány za panování císaře Josefa II., panoval v letech 1780 až 1790 sám a před tím 
deset roků společně se svojí matkou Marii Terezií. Byly zakládány proto, „aby ulehčily rolnictvu“. Je pravděpo-
dobné, že stát na založení přispěl finanční částkou. Kontribučenský fond byl i na panství sokolnickém. Jelikož 
dobře hospodařil a zvětšoval se, tak v roce 1848 mohla být postavena vlastní sýpka. Do ní podílníci (majitelé po-
zemků) ukládali své přebytky obilí, aby bylo možné v případě potřeby si je koupit, nebo vypůjčit. Půjčování se 
využívalo hlavně na setí. Kdo si půjčil, vracel o šestnáctinu více. Tím se fond rozrůstal. Za stejných podmínek fond
půjčoval i peníze. Služeb fondu mohli využívat všichni obyvatelé sokolnického panství, nejenom obyvatelé
Sokolnic. Od roku 1873, kdy začala jezdit železnice, ztratily kontribučenské sýpky význam. Železnicí bylo možné
dopravovat obilí z oblasti, kde byl nadbytek, do oblastí, kde byl nedostatek. Obilí ze sýpky bylo prodáno a byla 
prodána i sýpka. Vznikly z ní dva domy čp.135 a čp. 136. Z peněz tímto prodejem získaných byl posílen peněžitý
fond. O finance fondu se staral správce, který měl pokladnu vždy doma. Předpokládám, že žije ještě hodně potom-
ků po správcích tohoto fondu, a možná neví, jakou funkci jejich předek vykonával. 
Toto je seznam posledních devíti správců kontribučenského fondu:
Od roku 1865 Martin Spáčil z Jiřikovic.

Kontribučenský fond v Sokolnicích

Ivana Jordánová, 7. třída

Zbyněk Fiala, 9. třída
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Od roku 1867 František Umlášek Sokolnice č. 4.
Od roku 1888 Matěj Sedlák z Telnice.
Od roku 1890 František Dvořák ze Sokolnic.
Od roku 1892 František Chlup z Kobylnic.
Od roku 1899 Jakub Umlášek Sokolnice č. 22.
Od roku 1900 František Sekanina Sokolnice č. 48.
Od roku 1921 Jan Jahoda z Telnice.
Od roku 1928 Jakub Umlášek Sokolnice č 22.
Kdy a jak ukončil fond svoji činnost, nevím, snad nebyl vytunelován. Bylo by také zajímavé vědět, kde 
nebo jak skončily knihy, do kterých se téměř 150 roků zapisovaly veškeré údaje.
Při této příležitosti bych rád požádal toho, kdo má doma nějaké staré zápisy, noviny nebo časopisy, tak před rokem
1950, a nemají pro něho cenu a byl by ochoten je věnovat, aby se ozval.

SPORT

Od ranních hodin chodily v sobotu 18. února 2007 naší obcí dům od domu masopustní maškary. Již tradičně se 
o tuto ostatkovou pochůzku starají členové místního Sboru dobrovolných hasičů. Večer proběhla v sokolovně taneční
zábava, která je v okolí vyhlášenou kulturní akcí. Letos se dostavil rekordní počet tanečníků, mezi nimi více jak 

120 v kostýmech. O sokolské šibřinky je v naší obci i v ši-
rokém okolí stále větší zájem a kapacita místní sokolovny
už zdaleka nestačí uspokojit všechny zájemce. Zejména pro
místní občany se staly šibřinky dlouho očekávanou akcí 
a příležitostí se skutečně pobavit. Je to především bezvad-
ná sokolská akce, která se stává vrcholem sokolnické 
plesové sezóny. 
Šibřinky mají v Sokolnicích velkou tradici a v posledních
letech dochází k jejich skutečnému rozmachu. Sokolské
šibřinky jsou zejména a především záležitostí masek. Tolik
tanečníků a tanečnic v kostýmech nenajdete nikde v širo-
kém okolí. Jsme jistě všichni rádi, že obliba šibřinek neu-
stále roste. Letos se o tom mohli přesvědčit i diváci České
televize. Její redaktoři navštívili večerní rej masek s kame-

rou a pořídili ze sokolnických šibřinek krátkou reportáž. Zábava se velice vydařila a ani po skončení produkce se
mnohým z nás nechtělo nad ránem domů. V neděli pak následovaly již tradiční dětské radovánky. Radost dětí 
a jejich šťastné úsměvy jsou tou největší odměnou všem pořádajícím. Sokolové ukázali, že dokáží zorganizovat 
pěknou akci. Výsledkem jejich práce je nazdobená sokolovna plná veselých návštěvníků. 
Všem, z řad Sboru dobrovolných hasičů a TJ Sokol Sokolnice, kteří se podíleli na přípravě těchto akcí, velice 
děkujeme. Za skvělou prezentaci naší obce jim patří  naše uznání.

Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje

MASOPUST, ŠIBŘINKY A DĚTSKÉ RADOVÁNKY

PODĚKOVÁNÍ
Výbor TJ Sokol Sokolnice děkuje touto cestou všem, kteří nám pomohli při přípravě SOKOLSKÝCH ŠIBŘINEK
a DĚTSKÝCH RADOVÁNEK. Tyto akce vyžadují široké zázemí pořadatelů. Všem, kteří 
se podíleli na tom, aby se ostatní mohli bavit, patří naše poděkování. Děkujeme také všem, kteří přišli 
v kostýmech a maskách. Jako aktivní účastníci šibřinek vynaložili velké úsilí a věnovali spoustu volného času na
přípravu svých masek Přispěli tak ke zdárnému průběhu tohoto masopustního víkendu. Sokolnické šibřinky 2007
jsou již minulostí a doufejme,že se za rok v naší sokolovně opět všichni sejdeme a skvěle se pobavíme. 

Výbor TJ Sokol Sokolnice

NEJMLADŠÍ SOKOLNIČTÍ SPORTOVCI
Již od útlého školního věku se učí ti nejmladší sokolničtí házenkáři základům sportu, který je již po dlouhá léta nej-
rozšířenějším sportovním odvětvím v naší vesnici. Základy úspěchů sokolnické házené jsou položeny především prá-
vě svědomitou péčí o mladé talentované chlapce. Děti jsou od počátku vedeny kvalifikovanými trenéry z řad 

Jan Fojtl
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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 16. 3. 2006. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

současných i bývalých vynikajících hráčů, kteří dlouhá léta reprezentovali Sokolnice na sportovním poli a dokázali 
dostat házenou v naší obci až téměř k vrcholným metám tohoto sportu.
Již několikrát jsme zdůraznili skutečnost a vyjádřili díky za to, že se dokáže v dnešní hektické době, na úkor svého
volného času, našim dětem někdo věnovat a svým způsobem se tak vlastně kladně podílet na jejich výchově.
Družstvo ml. žáků se nyní skládá celkem z patnácti hráčů. Trenéry družstva jsou Radek Palán a Rostislav Fojtů.
Utkání mladších žáků se svojí formou liší od ostatních věkových kategorií. Dělí se na tři části:
1. část - tzv. osobka je zaměřena na aktivní osobní obranu po celém hřišti. Úkolem je naučit hráče velmi 

důležité obranné hře
2. část - zápas-vlastní utkání, klasická hra
3. část - rozstřel-tato část je zaměřena na útočnou hru a střelbu
V družstvu starších žáků nastupují hráči:  Haluza Jakub, Paulík Lukáš, Načiňák Petr a Pataši Tomáš. Ostatní jsou 
z důvodu nedostatku starších žáků doplněni z řad ml. žáků:  Kratochvíl David, Fasora Tomáš, Dobrovolný Marek,
Drda Josef, Čermák David, Martynink Jakub, Zach Michal a Voltr Václav. Trenérem družstva je Milan Konečný.
Družstvo trénuje na sokolském hřišti společně s mladšími žáky dvakrát týdně. V zimě probíhají tréninky v místní so-
kolovně.
Obě žákovská družstva hrají v soutěži Divize organizované Jihomoravským svazem házené. Mladší žáci se umístili
v podzimní části soutěže na 10. místě se ziskem jedenácti bodů. Starší žáci nastupují k jarním zápasům na 9. místě
tabulky se ziskem tří bodů. 
Pokud máte doma chlapce ve věku, kdy uvažujete o jeho prvních sportovních krůčcích, můžete přijít mezi nás.
Pokusíme se naučit Vaše děti nejen hrát házenou, ale vštípit jim i smysl pro kolektiv a odpovědnost. I když třeba 
se někteří z nich nebudou do budoucna věnovat právě házené, jistě jim přijdou vhod získané zkušenosti.
V neděli 18. 3. 2007 pořádá TJ Sokol Sokolnice ve sportovní hale v Křenovicích žákovský turnaj za účasti družstev
Sokola Telnice, Velkého Meziříčí, Ivančic a Sokola Sokolnice. Začátek v 8.00 hod. Všechny Vás srdečně zve výbor
oddílu házené.

HLEDÁME KE KOUPI v Sokolnicích a okolí
- RODINNÝ DŮM V JAKÉMKOLIV STAVU             - REKREAČNÍ CHATU - CHALUPU
- POZEMEK PRO STAVBU RODINNÉHO DOMU - POZEMEK PRO STAVBU CHATY
Nabídněte, zaručujeme spolehlivost a serióznost.
pí. Miroslava Boudová
Realitní kancelář DVL s.r.o., Lidická 22, 602 00, Brno
Telefon: 545213311, 602501388, 608501388 E-mail: info@dvl.cz. Skype: dvlsro, ICQ: 266262735
Nabídku lze zaslat i přes www.dvl.cz

Vážení spoluobčané, 
blíží se jaro, na které se všichni zajisté těšíme. Na našich procházkách se budeme postupně setkávat s kvetoucí pří-
rodou, ale také s odpadky a v hojné míře s exkrementy vašich psích miláčků.
Věřím, že mezi námi není nikdo, komu by vadili psi, ale stejně tak věřím tomu, že nám všem vadí chodit a nechat
si hrát naše děti v tom, co po nich zůstane. Buďme k sobě ohleduplní!
Majitelům psů předem děkujeme!

Volný mezinárodní závod automobilů do vrchu Mohyla Míru 2007 se uskuteční na uzavřené trati o délce 
2 200 m zpestřené třemi umělými retardéry, která se nachází na silnici mezi obcemi Telnice a Práce
Tréninkové a testovací jízdy: sobota 31. března 2007 od 8.00 do 18.00 hodin
Závodní jízdy o „Pohár Mohyly Míru“ neděle   1. dubna 2007 od 9.00 do 17.00 hodin
Kulturní program pro celou rodinu zajištěn www.slovackykopec.cz odkaz Mohyla Míru

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 4 je 13. dubna 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


