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VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC DUBEN 2009ZDARMA

MUDr. Jan Kopeček, 56 let, ředitel příspěvkové organizace JmK, Domova pro seniory a Domova se
zvláštním režimem v Sokolnicích.

Jmenován Radou JmK v březnu 2009 na uvolněné místo po paní ředitelce JUDr. Skuhrovcové, která 
odešla do starobního důchodu.

Pocházím z Brna, kde žije také moje rodina. Lékařskou fakultu jsem vystudoval na Masarykově uni-
verzitě (dříve UJEP) rovněž v Brně. Po absolvování LF jsem absolvoval roční vojenskou službu u letec-
kého útvaru v Prostějově, ve funkci zastupujícího hlavního lékaře. Tam vznikla moje vášeň pro letadla 
a létání. Téměř 25 let jsem pracoval jako odborný ženský lékař a porodník na klinice a porodnickogyne-
kologickém odd., Sdružení zdravotnických zařízení NsP Brno Koliště až do likvidace nemocnice. Několik
let jsem pracoval také jako lékařský expert pro gynekologii a tropickou medicínu v zahraničí, především
přes 2 roky v Africe.

Před pár lety jsem onemocněl Boreliosou a částečně ochrnul. V průběhu 18 měsíců jsem tak musel v dů-
sledku onemocnění Boreliosou podstoupit operace obou kyčlí. Tím skončila moje lékařská kariéra.
Naštěstí jsem 8 let pracoval jako předseda Zdravotní a sociální komise RMB a byl opakovaně nezávislým
členem Zastupitelstva města Brna. Brno a ČR jsem zastupoval na summitu EU v Lisabonu a Vídni, při jed-
náních týkajících se sociální politiky.

Deset let se věnuji sociální problematice jako akreditovaný novinář. Pravidelně navštěvuji semináře
a konference. Krátkou dobu jsem pracoval jako posudkový a revizní lékař ČSSZ Praha, zejména při 
inspekcích soc. zařízení, vypracovávání odborných lékařských posudků a vedení lékařských  komisí.

Domnívám se proto, že moje nadstandardní profesní trojkombinace, odborné a řídící zkušenosti jsou
dobrým předpokladem pro výkon řeitele DpS. Rád bych dostal zařízení do dobré kondice, napravil stáva-
jící nedostatky a provizoria technického charakteru a navázal na práci vážené JUDr. Skuhrovcové.

O plánech a záměrech, spolupráci se Sokolnicemi přístě.
MUDr. Jan Kopeček

JMENOVÁNÍ
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Výběrové řízení. V únoru bylo vyhlášeno výběro-
vé řízení na zhotovitele stavby vodovodu a plyno-
vodu. Do soutěže bylo vyzváno pět firem. Současně
byla výzva zveřejněna i na úřední desce obce
Sokolnice a Internetu, takže okruh uchazečů nebyl
nijak omezen. Nabídku nakonec podalo jen pět 
firem (čtyři z vyzvaných uchazečů) a jedna se při-
hlásila na základě zveřejněné výzvy. Jeden uchazeč
byl ze soutěže vyloučen, neboť neocenil celý rozsah
prací. 
Nabídky se posuzovaly podle čtyř kritérií, která 
byla zveřejněna již při zadávání veřejné zakázky.
Posuzování probíhá formou matematického výpočtu
.
Celková cena včetně DPH – (váha 60 %) 
1. VHS Brno, a. s., 23 621 515 Kč
2. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., 23 680 994  Kč
3. D.I.S., spol. s r.o., 24 151 851 Kč
4. Stavby silnic a železnic, a. s.,      25 581 293 Kč

Sankce za nedodržení termínu předání části díla
(ulice Kobylnická) v Kč/den – (váha 20 %)
1. VHS Brno, a.s., 250.000 Kč/den
2. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., 200.000 Kč/den
3. Stavby silnic a železnic, a. s., 5.000 Kč/den
4. D.I.S., spol. s r.o., 3.000 Kč/den

Sankce za nedodržení termínu předání celého
díla v Kč/den – (váha 10 %)
1. VHS Brno, a.s., 250.000 Kč/den
2. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., 150.000 Kč/den
3. Stavby silnic a železnic, a. s., 5.000 Kč/den
4. D.I.S., spol. s r.o., 3.000 Kč/den

Doba záruky za dílo uvedená v měsících – 
(váha 10 %)
1. VHS Brno, a.s., 84 měsíců
2. Stavby silnic a železnic, a. s., 60 měsíců
3. D.I.S., spol. s r.o., 60 měsíců
4. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.,    36 měsíců

Z výše uvedeného vyplývá, že nejvýhodnější na-
bídku předložila společnost VHS Brno, a.s., Mas-
ná 102, Brno. Rada ji také schválila jako vítěze 
veřejné soutěže. Uzavření smlouvy se předpokládá
v dubnu a práce budou zahájeny začátkem květ-
na 2009. 

Stanovení rozsahu stavby „Zkapacitnění přívo-
du vody do obce Sokolnice“ (stavba obsahuje jak
vodovod, tak i plynovod). Rada obce rozhodla, že
vybudujeme vodovod v plném rozsahu (tj. dostavba
na ulici Kobylnická, větev směrem ke hřbitovu, obě
ulice U Cihelny a přivaděč k vodojemu pod
Mohylou míru). Plynovod bude položen v ulici
Kobylnická a obou ulicích U Cihelny s tím, že úsek,
který vede od ulice U Cihelny do bývalého vojen-
ského areálu pod Mohylou míru, se realizovat 
nebude.

Osazení dalších odpadkových košů. Rada projed-
nala požadavky občanů na osazení dalších odpad-
kových košů, včetně jejich doplnění o igelitové sáč-
ky na psí exkrementy. RNDr. Chudá si vzala za své,
že do týdne podá návrh na umístění 5-ti ks košů.
Pan místostarosta zjistí, jaké se dají koupit igelito-
vé sáčky a jak je bude možné přichytit ke stávajícím
košům. Problematika vynášení košů v době, kdy 
na obci nejsou nezaměstnaní (zimní období), bude 
řešena na příští radě. 

Finanční situace obce. Rada obce schválila návrh
finančního výboru na snížení příjmů z daní v ro-
ce 2009 o částku cca 1,1 milionu korun. Proti byl
starosta obce, který chtěl tuto částku snížit o cca 
1,7 milionu korun. Důvodem pro snížení jsou před-
povědi ministerstva financí ohledně dalšího vývoje
ekonomické situace. Jak se ale bude vyvíjet, lze jen
těžko odhadnout. Příjemné je, že do rozpočtu byla
vložena i částka 1,1 milionu, kterou obec obdržela
jako mimořádnou dotaci. Na výdajové straně roz-
počtu rada vyčlenila částku 278 tis. Kč na úhradu
nájmu za pozemek pod nákupním střediskem
a částku 1,1 mil. Kč na zakoupení tohoto pozemku.
Dále byl zvýšen podíl vlastních zdrojů na stavbu
vodovodního přivaděče (z důvodu pravděpodobně
nižší dotace státu a JMK, protože kraj má problémy
s naplňováním jeho rozpočtu). Dále rada obce roz-
hodla o vyčlenění finančních prostředků na studii
přístavby ZŠ Sokolnice. Na návrh finančního výbo-
ru byla do výdajů zařazena i výsadba parku Nad
Vrbím.

Žádost manželů Matulových. Rada obce se do-
hodla, že doporučí omezení dopravy v ulici 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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Pod Stráží tím, že by se tato ulice stala obytnou zó-
nou. Je třeba si ale uvědomit, že obec může navrh-
nout cokoliv, rozhodující je stanovisko PČR DI
a odboru dopravy MěÚ Šlapanice. 
Rada současně uložila místostarostovi zjistit, jestli
je možné umístit doplňkovou tabulku k jednosměr-
né ulici k povolení obousměrného provozu cyklistů. 

Vyhlášení výběrového řízení. Obec podala žádost
o dotaci na stavbu sběrného střediska odpadů.
Podle zveřejněných informací byla naše žádost ús-
pěšná, a proto rada rozhodla o vyhlášení výběrové-
ho řízení, aby stavba mohla být zahájena co nejdří-
ve.

Zahájení projednání zadání změny č. III ÚP
Sokolnice. Na úřední desce (i na www.sokolnice.cz)
je zveřejněno oznámení, že je možné dávat připo-
mínky k návrhu zadání změny číslo III územního
plánu obce Sokolnice. 

Zahájení projednání nového ÚP Sokolnice. Na 
úřední desce (i na www.sokolnice.cz) je zveřejněno
oznámení, že je možné dávat připomínky k návrhu
zadání nového územního plánu obce Sokolnice. 

Ve čtvrtek 26. března 2009 se v kavárně restau-
race „U Husara“ konalo veřejné zasedání 
zastupitelstva. Zastupitelé projednali tyto body:
1. Smlouva mezi obcí a firmou VIVO CONNE-
CTION. Rada obce doporučila zastupitelstvu
schválit předloženou smlouvu, na jejímž základě
firma na své náklady vybuduje kompletně všechny
rozvody v obci Sokolnice a bude provozovatelem
kabelové televize + Internetu + hlasových služeb.
Kabelové rozvody vybuduje optickým vláknem
s takovou kapacitou, aby obec na ně mohla bezplat-
ně připojit potřebný počet kamer. K bodu se rozvi-
nula široká diskuse, kdy přítomní poukazovali 
zejména na neserióznost tohoto smluvního partne-
ra. Po dlouhé diskusi byla smlouva schválena. 
2. Prodej části pozemků kolem bytovek na ulici
Nová. Obec Sokolnice je vlastníkem všech pozem-
ků okolo bytových domů na ulici Nová. Majitelé
bytových jednotek realizují opravu obvodového
pláště budovy, včetně stavby nových lodžií. Tím
dojde k zastavění části obecního pozemku.
Zastupitelstvo souhlasilo s odprodejem plochy za-
stavěné lodžiemi do majetku Společenství vlastníků
jednotek (SVJ) za pevnou cenu 49.000 Kč. 

3. Směna pozemků mezi obcí a firmou Vašstav.
Před zahájením výstavby Pod Stráží II. a III. etapa
se obec s firmou Vašstav dohodla, že po dokončení
stavby přejdou vybudované inženýrské sítě do
vlastnictví obce (což se již stalo) a pozemky zasta-
věné zpevněnými plochami (silnice, chodníky, par-
koviště) buď obec odkoupí, nebo smění za jiné.
Zastupitelé schválili směnu zastavěných pozemků
za dva obecní pozemky pod Mohylou míru.
4. Ukončení členství obce. Naše obec je členem
„Energetického sdružení obcí jižní Moravy“,
„Sdružení obcí a měst jižní Moravy“ a „Obec-
ně prospěšné společnosti Mohyla míru – Auster-
litz, o.p.s“. Rada doporučila členství ukončit 
a zastupitelé návrh schválili. 

5. Informativní zprávy. 
• Bezpečnostní situace. Starosta obce přednesl
zprávu PČR o bezpečnostní situaci v obci
Sokolnice za rok 2008 (zpráva je zveřejněna na na-
šich internetových stránkách). 
• Oprava okružní křižovatky u benzínky.
Starosta obce informoval přítomné o tom, že stavba
okružní křižovatky měla začít již na podzim loň-
ského roku, ale protože stavební firma měla obavy,
aby na stavbě nepřezimovala, byla tato zahájena až
začátkem března. Současně s křižovatkou bude vy-
budováno i prodloužení cyklostezky, veřejné osvět-
lení, nový přechod pro chodce a nové autobusové
zastávky se zálivy. Po skončení této stavby (před-
poklad červenec 2009) by měla být zahájena opra-
va hrbaté příjezdové komunikace do naší obce. Zde
ještě probíhá čerpání vody a různá měření, která
mají stanovit přesnou příčinu narušení komunikace
a správný postup při její opravě. 
• Nové dopravní značení v obci. Místostarosta
vysvětlil občanům, co obec vedlo k novému do-
pravnímu značení. Podle zákona bylo naší povin-
ností osadit nové reflexní dopravní značky. Dále
sdělil, že naše obec byla jedna z posledních, které
neměly pasport místních komunikací. Z toho důvo-
du rada rozhodla, aby pasportu předcházelo posou-
zení dopravní významnosti jednotlivých místních
komunikací s požadavkem, aby maximum ulic by-
lo navrženo jako obytná zóna a část ulic byla nově
jednosměrná a umožnilo se tak legální parkování co
největšímu počtu vozidel. Rada obce již delší dobu
čelila opakovaným stížnostem na řidiče, kteří
mnohdy parkují vozidla na komunikaci tak, že tam
již neprojedou popeláři či hasiči, parkují na chodní-
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cích, na plochách zeleně apod. Podle zákona je
možné parkovat na silnici tam, kde při obousměr-
ném provozu zůstane volný pruhy o šířce 6 m,
kdežto v jednosměrné ulici stačí 3 m (na chodníku
i na silniční vegetaci je parkování zakázané, pokud
to není povoleno dopravní značkou). Jediným dů-
vodem pro zjednosměrnění některých silnic je sna-
ha umožnit co největšímu počtu občanů zaparkovat
svoje vozidlo v souladu se zákonem. Obecní úřad
nesdílí názor některých občanů, že problematiku
parkování je třeba vyřešit pokutováním řidičů a pe-
riodickým odtahováním vozidel. Na základě prů-
zkumu firma Urbania zpracovala návrh na zjedno-
směrnění některých ulic a navrhla, kde by bylo
možné udělat obytné zóny. Tyto návrhy byly zapra-

covány do pasportu místních komunikací, který byl
projednán s policií. Po jejich kladném vyjádření byl
postoupen MěÚ Šlapanice, který na konci roku
2008 vydal rozhodnutí, jímž nové dopravní značení
schválil s tím, že obec má zajistit do konce března
2009 osazení jednotlivých značek. 
• Sběrné středisko odpadů. Starosta informoval
přítomné, že obec podala žádost o dotaci na stavbu
sběrného střediska odpadů. Podle zveřejněných 
informací byla naše žádost úspěšná a obci byla při-
znána dotace ve výši 5.621.120 Kč, což tvoří téměř
90 % uznatelných nákladů projektu (6.245.689 Kč).
Je snaha obce, aby stavba byla postavena a zpro-
vozněna ještě v letošním roce.

Statistika pohybu počtu obyvatel – Obec Sokolnice r. 2008

Počáteční stav: 1 976  obyvatel 

Narození: 123   dětí Úmrtí: 44   obyvatel
Přistěhování: 122   obyvatel Odstěhování: 42   obyvatel
Uzavřeno: 117   manželství Rozvedeno: 15   manželství

Konečný stav: 2 036  obyvatel z toho:   979  mužů 1 057  žen

Ivana Zmrzlá, evidence obyvatel

Přes nepříznivou předpověď počasí a zejména prognózy některých přítomných nás přivítalo 28. března
jarní sluníčko na sjezdovkách v rakouském Stuhlecku. Cesta po dálnici krásně ubíhala a naše zraky kon-
trolovaly oblohu, která byla zrána pokryta tmavými mraky. Ale zasněžené a sluncem zalité rakouské vr-
cholky hor nás vyvedly z omylu. Krásně upravené sjezdovky plné kvalitního sněhu pak celý den brázdilo
více než 35 zdatných sokolnických lyžařů.
Zájezdu se zúčastnily i menší děti, které se lyžařskému umění teprve učily. Je velká škoda, že v autobuse
zbylo několik volných míst, neboť zájezd se opravdu vydařil a všichni doufáme, že nebyl poslední.

První výlet komise pro mládež za sněhem do Rakouska

A je to tady zase! 30. dubna se blíží a nastane náš čas. Oprašte svá košťata, přepočítejte bradavice 
a zuby, natupírujte vlasy a hurá na ostrůvek.

TJ Sokol Sokolnice si dovolujeme všechny  pozvat 30. dubna v 17.30 hodin na ostrůvek, 

kde proběhne už tradiční ,,Rej čarodějnic“. 

Kolem 18.00 hodiny vyrazíme v průvodu obcí, nezapomeňte pokličky, řehtačky, 
zkrátka vše, co dělá rámus. Poté se vrátíme na ostrůvek, kde si zarejdíme kolem velké vatry 

(pokud se nám podaří zapálit, ne jako vloni), nakonec si opečeme špekáčky. 
Pro malé čaroděje a čarodějnice bude připravena tombola a samozřejmě také nějaké to překvapení. 
Pro všechny účastníky bude otevřen bufet a nebude chybět ani živá hudba v podání supiny MAJA.

Těšíme se na hojnou účast, překonáme loňský rok?
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Stavební povolení na stojan na kolo? Ale kdepak...

V poslední době proběhla některými bulvárními médii 
zpráva o tom, že v Sokolnicích potřebujeme pro postavení
stojanu na kolo stavební povolení. Na základě informací 
od zástupců stavebního úřadu bych rád tato nesmyslná tvrze-
ní uvedl na pravou míru.

Stavba
V první řadě je nezbytné definovat, co je to stavba. Stavební
zákon stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají
stavební nebo montážní technologií. Lze tedy snadno dovo-
dit, že cokoliv, co stavíte nebo zřizujete a je montážními pra-
cemi přichyceno ke zpevněné ploše, bude s vysokou pravdě-
podobností posuzováno jako stavba. Je však třeba rozlišit,
zda-li si vystačíte se souhlasem stavebního úřadu, nebo bude-
te muset absolvovat některé ze správních řízení (územní říze-
ní, stavební řízení, řízení o udělení výjimky). Obecně se dá
říci, že jednání se stavebním úřadem se nevyhnete v žád-
ném případě. Záleží jen na tom, jak bude časově náročné.

Územní a stavební projednání
Pokud jde o řízení související se stavbami, rozlišuje stavební
zákon 2 způsoby projednání: tím prvním je územní projed-
nání, které – jak už název napovídá – se zabývá stavbou ve
vztahu ke schválenému územnímu plánu (se kterým musí být
v souladu) a ve vztahu k jejímu okolí. Tedy jejím umístěním
vzhledem k sousedním pozemkům, její výškou, jejím vlivem
na sousedy, lokalitu v obci nebo okolní krajinu atp. Naproti
tomu stavební projednání se zabývá více stavbou samotnou,
jejím budoucím využitím, její konstrukcí, použitými materiá-
ly a technologiemi, bezpečností etc.
Výsledkem územního  projednání může být územní rozhod-
nutí nebo územní souhlas.
Výsledkem stavebního projednání může být stavební povo-
lení nebo souhlas s ohlášenou stavbou.

Malé stavby 
V tomto článku se budeme věnovat především malým stav-
bám, tedy těm, u kterých je možné počítat pouze se souhla-
sem stavebního úřadu, nejedná se tedy o žádné správní řízení
a výsledkem projednání není rozhodnutí. Zde totiž dochází
nejvíce k omylům a nedopatřením, které pak mohou vést
k tomu, že můžete mít na pozemku „raz dva“ černou stavbu.
Jak sami uvidíte, většinou zbytečně.

Na jakou stavbu nepotřebujete stavební povolení ani 
ohlášení?
Stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stav-
by (tj. stavební projednání), vymezuje § 103 stavebního zá-
kona č. 183/2006 Sb. Jsou zde uvedeny například ploty, ba-
zény do 40 m2 nebo stavby do 25 m2 zastavěné plochy, po-
kud nejsou určeny k bydlení atd. Na první pohled by se moh-
lo zdát, že tyto stavby si můžete postavit bez povolení úřadů
kdekoliv a kdykoliv.
Není tomu tak, protože jsme zapomněli na územní projedná-
ní, které stanoví  § 96 stavebního zákona, ve kterém se uvádí:

1. Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat
územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud
je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, po-
měry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové
nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
2. Územní souhlas postačí v případech
a) staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují staveb-
ní povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2.
b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
h) změn staveb

Z § 96 stavebního zákona tedy vyplývá, že  stavby, které jsou

uvedeny v § 103 stavebního zákona, nevyžadují sice staveb-
ní povolení ani ohlášení (tedy stavební projednání), ale 
územní projednání ano, a proto je nezbytné získat územní
souhlas. 

Územní souhlas 
Dobrou zprávou však je, že získání územního souhlasu je zá-
ležitostí jednoduchou a časově nenáročnou podobně jak tomu
bylo v případě z dřívějška dobře známých „ohlášek“. Pokud
stavebnímu úřadu předložíte:
1. Vyplněnou žádost (čtyřstránkovou vydanou minister-

stvem celorepublikově používanou – ke stažení na webo-
vých stránkách obce).

2. Seznam vlastníků sousedících pozemků – postačí z inter-
netu z adresy http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

3. Snímek z katastrální mapy (získáte ho na matrice –
Czechpoint) se zakreslením stavby 

4. Alespoň základní popis stavby nejlépe nákres půdorysu
a pohledu.

5. Souhlas všech vlastníků sousedních pozemků (kolem 
dokola pozemku, na kterém má být umístěna předpoklá-
daná stavba – i těch, se kterými předpokládaná stavba
zdánlivě nesouvisí = soused na druhém konci  zahrady) 

Dále je nutné ihned po podání žádosti vyvěsit Informaci o zá-
měru po dobu 30 dnů na místě stavby, stačí dát za okno nebo
na plot papír s popisem vašeho záměru s názvem stavby a sta-
vebníka případně s nákresem. 

Pokud stavebnímu úřadu však jednu z výše uvedených nále-
žitostí nepředložíte (i třeba souhlas jednoho ze sousedů),
stavební úřad nebude moci vydat územní souhlas a nařídí pro-
jednání záměru stavebníka v územním řízení a stavebník
o něj na základě nové žádosti bude muset požádat (to však
podmiňuje už projektovou dokumentaci zpracovanou au-
torizovaným projektantem a vydání územního rozhodnutí
po zákonné lhůtě, která je  stanovena na min. 75 dnů).
„Takže pěstovat dobré sousedské vztahy se vyplatí – vše je
pak na stavebním úřadě jednodušší !!!“

Územní rozhodnutí musí stavební úřad vydat také v případě,
kdy uděluje nějakou výjimku. Například pokud svojí stavbou
nedodržíte předepsaný  odstup od stavby nebo hranice po-
zemku podle § 25 odst. 2) nebo 4) vyhlášky č. 501/2006 Sb.
o obecných požadavcích na využívání území.

Příklady 
Zkusme si nyní suchou řeč paragrafů převést do praxe. Na ně-
kolika příkladech si nyní ukážeme, jaká povolení jsou třeba
pro některé nejčastější malé stavby.

Plot
Pokud si chcete postavit plot kdekoliv na svém pozemku, 
z § 103 stavebního zákona zjistíte, že nepotřebujete stavební
povolení ani ohlášení stavby a podle § 96 si tedy vystačíte
pouze s územním souhlasem. Podle výše uvedených bodů
získáte podklady, které zanesete na stavební úřad. Pokud 
budou podklady v pořádku, dostanete do  nejdéle 14 dnů 
územní souhlas a můžete stavět.
Tento postup se týká dále například:
• stojanu na kolo, pokud je montážními pracemi přikotven

ke zpevněné ploše
• psí boudy, pokud je montážními pracemi přikotvena ke

zpevněné ploše
• bazénu do 40 m2 plochy 
• zpevněné plochy do 25 m2

• zahradních domků a přístřešků do 25 m2 zastavěné plochy 
• garáží do 25 m2 plochy
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Jak symfonická báseň z tónů
se rozvinula zeleň stromů.
Do svěže zelené trávy
vystrčily své hlavy
nespočítatelné pampelišky.
Nehořely by tak ani svíčky.
Jak měkká kuřátka jsou jejich květy.
Největší radost mají děti,
když splétají z nich zlaté věnečky.

V zahrádkách mnohem výš
pozvedají džbány
pestrobarevné tulipány,
zatímco dole se 
cudně krčí modřence.

Ať vybere si včelička,
který květ ji pohýčká.

Jarní květy
jsou předzvěstí
největšího tajemství.

Neděle Květná.
Ježíš je Pán,
vjíždí do Jeruzaléma.
Za polní trávu
má však slávu,
kterou mu lidé připravili.
V svém srdci sbírá síly
na dokončení díla,
jež Boží láska vymyslila.

Po celé věky
shromažďoval své děti
Bůh jako kvočna kuřátka.
Když porušili jeho smlouvu,
pokorně přišel znovu
vysvětlit, co je to láska.

Milosrdenství chci, ne oběti,
nechci kozlí krev
a maso z býků,
mně patří svět,
chci oběť  díků.

Porozuměla
srdce zpohanštělá,
která ráda bohy kupují si,
že dosud žijí naruby?
Že lidské zásluhy
jsou ty, jež vedou
do stále větších temnot,
když na nich staví nové Babylóny
z cihel svých neřestí a hříchů?
Že pravý Bůh se k zemi sklonil,
ať přišel za bouře, či v tichu
v podstatě vždycky na námluvy,
z nichž bude užitek mít druhý,
že nepotřebuje nic od člověka?
Jen jeho lásku čeká,
ve které sám vždy předchází.
Zas bude obnoven řád,
až on se bude obětovat
jako výraz své lásky.

To je mé tělo,
které se za vás vydává.
Toto je svatba.
Už jsem dva.
Beru si vás
i s vašimi hříchy,
můj život vás bude čistit,
moje krev pro vás bude
stálá transfuze
pro vaše otrávené organismy.

Toto je smlouva
nová a věčná,
jen ještě spěchám
ji zpečetit krví,
vstoupit do utrpení
i smrti,
být s vámi ve všem,
jak láska velí,
láska, jež smrti bude silnější.

Velikonoční tajemství
měl stále na mysli
i biskup Vojtěch.
Věděl dobře,
že nelze oběť dělit od lásky.
V dubnu mu patří
den třiadvacátý.
V nebeském království
místo po pravici.

Radostná zvěst,
kterou zapsal Marek,
stojí na základech
Ježíšova vzkříšení.
My hříšníci jsme zváni
k stálému spojení
s Pánem v díkuvzdání.

Je třeba zmínit se
i o Kateřině Sienské.
Na její prosbu a radu
z Avignonského hradu
se vrátil papež do Říma.
Z jejich extatických stavů
smíme soudit
na obdarování Boží.
A tak, ač sama negramotná,
učí, jak Pána v jeho lásce poznat.

DUBEN

Přístřešek jako přístavba ke stávajícímu domu
Pokud chcete u svého domu přistavit přístřešek pro zakrytí
parkovacího stání pro auto, může se vám situace značně
zkomplikovat. Pokud tento přístřešek bude navazovat těsně
na stavbu rodinného domu, jedná se z pohledu stavebního 
zákona o rozšíření stavby pro bydlení. Pokud bude celkově
zastavěná plocha domu i s přístavbou přístřešku do 150 m2,
bude nezbytné získat nejen územní souhlas, ale i souhlas
s ohlášením stavby.
Ale pozor – „ohlášení“ dle nového stavebního zákona již
není staré dobré „ohlášení“ jak ho známe podle starého sta-
vebního zákona (je to hříčka se slovíčky – copak nebylo 
lépe odlišit obě ohlášky novým výrazem?  Nebo mají snad
naši zákonodárci tak malou slovní zásobu...)

Podklady k územnímu souhlasu byly popsány výše, k ohláše-
ní stavby budete tedy dále potřebovat:
• projekt od autorizovaného projektanta 
• doklad o prokazatelném informování předpokládaných 

účastníků řízení (většinou sousedů, případně majitelů 
sítí), který však můžou nahradit souhlasy sousedů potřeb-
né již pro vydání územního souhlasu

Stavební úřad v případě splnění všech podmínek vydá jedním
papírem územní souhlas i souhlas s ohlášenou stavbou nej-
později  do 40 dnů. Pokud nedostanete do této doby souhlas
s ohlášenou stavbou, můžete začít stavět, protože se má za to,
že souhlas byl udělen mlčky.

Pokud celkově zastavěná plocha domu i s přístavbou přístřeš-
ku překročí zákonem stanovenou hranici 150 m2, budete 
muset získat nejen územní rozhodnutí, ale rovněž i sta-
vební povolení.

Stejně tak, pokud by například váš přístřešek přistavěný
k volně stojícímu domu těsně přiléhal k pozemku souseda 
nebo od něj nebyl vzdálen alespoň 2 metry, bude nezbytné
vydat územní rozhodnutí, protože stavební úřad bude muset
udělit výjimku z ustanovení § 25 odst. 2) Vyhlášky 
č.  501/2006 Sb., jak je výše popsáno.

Filip Debef
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V posledních dnech vrcholily v naší mateřské škole přípravy na Velikonoce – děti za pomoci paní 
učitelek pekly a zdobily perníčky, malovaly vajíčka různými výtvarnými technikami, vyráběly přáníčka,
košíčky, zajíčky, kuřátka, ozdobné obrázky a jiné jarní a velikonoční výrobky pro radost. Při těchto 
činnostech jsme si zpívaly písničky, recitovaly básničky a veselé dětské říkanky.

Po, po, po, pomlázka, strýc tetičce napráská,
tetičko zlatá, dobře tak, máte strýčka poslouchat!

Také nás navštívili herci se svými loutkami a sehráli dětem pohádky:
„Zvířátka a loupežníci“, a „Prasátko jde do světa“.
Zorganizovaly jsme výlet do Brna do Divadla Bolka Polívky na dětské divadelní představení – „Princezna
na hrášku“.
Zavítala k nám i paní fotografka, která nás společně vyfotila na památku letošního školního roku.

Největší akcí  ve školce bylo vynášení Moreny, kterou děti samy vyrobily. Společně jsme ji zanesly 
k zámeckému potoku při odříkávání říkanky:

Zimo, zimo táhni pryč nebo na tě vezmu bič,
zatahám tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy,

až se vrátím nazpátek svléknu zimní kabátek.

Pak  ji paní učitelka zapálila a hodila do vody. Děti k tomuto tradičnímu zahánění zimy a přivolání jara 
pozvaly i babičky, dědečky a zaměstnance ze sokolnického Domova důchodců. Pěkné dopoledne se nám
vydařilo, můžete posoudit sami.

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelství Mateřské školy v Sokolnicích oznamuje, že

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY pro školní rok 2009/2010

s nástupem dětí od 1. září 2009 a od 1. ledna 2010
se bude konat formou informativní schůzky v úterý 5. května v 16.00 hodin.

Rodiče, na schůzce se dozvíte veškeré potřebné informace. Dostavte se, prosím, bez dětí.
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Je tu opět jaro a ve škole nastává známá situace. Již potřetí pořádáme Velikonoční dílny. 
Paní učitelky se sešly jedno odpoledne a chystaly výrobky v keramické dílně, žáci bedlivě vybírali, 

kteráže to dílna bude pro ně nejlepší.
V pátek 3. dubna od devíti hodin se všichni pilně snažili, aby jejich výrobky dopadly na výbornou. Jak

se jim to povedlo, mohli všichni ocenit na tradiční prodejní výstavě, která se konala v pátek odpoledne
a v sobotu 4. dubna dopoledne.

Jako pokaždé, i tentokrát nám přidali na výstavu své práce i šikovní profesionálové. Ve dvou třídách
v přízemí školy bylo plno krásných věcí na pohled i ke koupení. Nikdo z těch, co přišli, neodolal, nikdo
neodcházel s prázdnou.

A my se máme opět na co těšit, neboť za výtěžek z této výstavy (2 200,–) si koupíme program na
interaktivní tabuli. Těšit se mohou i rodiče, protože je jistě pozveme na ukázkovou hodinu, kde si s námi

zkusí procvičit některé učivo interaktivní formou. Nebudeme při tom zkoušet, budeme se chlubit.
Takže brzy nashledanou. Jana Pátková

Velikonoce ve škole

6. 3. 2009 jsme spali ve škole. Přišli jsme do školy a paní učitelka nám zadala prvního bobříka šikovnos-
ti. Museli jsme udělat knížku na bobříky. Všichni jsme ho získali a u toho jsme drželi bobříka mlčení.
Pak jsme dělali dalšího bobříka jistých a pevných rukou. A další bobříky jsme dělali. My jsme pak veče-
řeli rohlíky se šunkou, sýrem....atd. A potom jsme dělali další zábavné bobříky.
Pak jsme ještě večeřeli farmářské brambory. Šli jsme do sokolovny a tam jsme dělali bobříky rychlosti 
a síly. U bobříka rychlosti jsme běhali 60 m za 16 vteřin a u síly jsme dělali 20 sklapovaček.
Přišli jsme do třídy a tam jsme čekali na bobříka odvahy. A pak jsme šli spát. Usnuli jsme v půl jedné 
nebo později. Ráno si pro nás přijeli rodiče, taťkové a mamky. A to byl konec našeho spaní.

Kristýna Padalíková, 4. třída

Lov bobříků

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

V pátek 6. 3. 2009 jsme spali ve škole. Bylo to 
podle knížky Hoši od Bobří řeky. Měli jsme dělat
13 bobříků: 
šikovnosti, mlčení, rychlosti  •  jisté a pevné ruky,
síly  •  bystrosti a všímavosti  •  první pomoci  •
hladovění  •  ušlechtilosti  •  dobrého skutku  •  
určení rostlin a zvířat  •  odvahy  •  dovednosti
V bobříku šikovnosti jsme museli vyrábět knížku.
V bobříku mlčení jsme museli půl hodiny mlčet.
V bobříku rychlosti jsme museli uběhnout 60 metrů.
V bobříku jisté a pevné ruky  jsme museli rozdělo-
vat čtverce, trojúhelníky, obdélníky poslepu.
V bobříku síly jsme se museli přitahovat.
V bobříku bystrosti a všímavosti jsme si museli
všimnout, co ve třídě chybí.
V bobříku první pomoci nám paní učitelka dávala
otázky z první pomoci.

V bobříku hladovění jsme nesměli jíst od večera
20.30 hodin do rána 12.00 hodin.
V bobříku ušlechtilosti se musíme chovat hezky 
až do konce školního roku.
V bobříku dobrého skutku 9. 3.–15. 3. musíme 
pomáhat lidem.
V bobříku určení rostlin a zvířat jsme poznávali
rostliny a zvířata.
V bobříku odvahy byla stezka odvahy.
V bobříku dovednosti jsme měli opičí dráhu.
Hráli jsme různé hry. Ve 23.30 hodin jsme si šli
lehnout a vykládat horory.
Ráno v 7.30 hodin jsme vstávali a v 8.00 hodin si
pro nás došly maminky.

Bylo to úžasné :-)
Barbora Urbanová, 4. třída

Spaní ve škole
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Promítání P. Jana Peňáze

V neděli 29. března 2009 k nám do sokolnické zámecké kaple zavítal P. Jan Peňáz, t. č. farář 
ve Křtinách, který nám promítal diapozitivy ze své pěší pouti do Říma ve svatém roce 2000. Jednalo se
o jeho 175. promítání této pouti. Pěší putování z Vranova nad Dyjí do Říma trvala šesti poutníkům, třem
kněžím, jáhnovi a dvěma laikům, 34 dní, od 16. května do 18. června 2000. Za tuto dobu ušli 1 178 km –
za pokání, na poděkování, jako dárek Ježíši Kristu k jeho dvoutisíciletému výročí a jako znamení a příklad
pro ostatní. Byla to cesta k prahům apoštolským, do míst, kde zemřel svatý Petr a Pavel a mnoho dalších
mučedníků, na kterých vyrostla církev.
Na této adrese najdete fotografie z pouti http://www.fatym.com/foto/pout_rim_00/index.htm

Setkání mládeže s biskupem

Diecézní setkání mládeže s brněnským biskupem Vojtěchem Cirklem na Petrově se uskutečnilo již tra-
dičně 4. dubna 2009 v sobotu před Květnou nedělí. Letošní setkání se neslo v duchu biblického verše:
„Máme naději v živém Bohu.“ (1 Tim 4,10). V posledních několika letech se tohoto setkání v Brně 
zúčastňuje více než dva tisíce mladých lidí.

Pašije v Moutnicích

V Moutnicích se letos 5. 4. 2009 navečer poprvé uskutečnilo divadelně – muzikálové ztvárnění pašijo-
vých událostí o životě a smrti Ježíše Krista ECCE HOMO. Velmi působivý zážitek. 
Fotky na: http://www.moutnice.farnost.cz/

Křížová cesta v areálu zahrady Domova pro seniory

Letos se již potřetí konala v 9 hodin na Velký pátek, v den přísného postu, kdy si připomínáme smrt
Ježíše Krista, křížová cesta pro farníky ze Sokolnic a Telnice v areálu zámeckého parku Domova pro 
seniory. Čtrnáct zastavení cesty našeho Pána z domu Pilátova na Golgotu jsme mohli rozjímat pod širým
nebem, jako symbol Kristova umučení jsme se střídali v nesení dřevěného kříže životní velikosti. 

DUCHOVNÍ  OKÉNKO

POZVÁNKY
17. května 2009 se v Telnici uskuteční 2. farní den (začátek ve 14 hodin mší svatou)

24. května 2009 ve farním kostele v Telnici přistoupí poprvé děti ke svatému přijímání

Velikonoce 2009

Již nevnímáme při cestách kříže, 
a snažíme se vytlačit je ze života. 
A tak slyšíme neustále „krize“, 
jež dotýká se celého světa. 

Kéž prožívání velikonočního tridua
navrátí Ježíše Krista 
do středu našeho života.  

Vyprošuje o. Michael 
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Možná jste v průběhu Zeleného čtvrtka, Velkého pátku či Bílé soboty potkali průvod dvaceti dětí, jejž
nešlo přeslechnout. Zajímá vás, co se dělo? Zvony odletěly do Říma, zvony oznamující radostnou událost
(kromě umíráčku) od svatby až po vítání nového 
roku. Avšak v tomto Velikonočním triduu, kdy si
připomínáme Kristovo utrpení a smrt, jsou jásavé
zvuky zvonů nahrazeny drnícím zvukem hrkaček.
Tato tradice se nazývá Velikonoční hrkání.
Nejschopnější jedinci takto vyrazili do sokolnic-
kých ulic až sedmkrát. Přičemž každé hrkání zabe-
re přibližně hodinu. Nejnáročnějším dnem je Velký
pátek, kdy prohrkáme čtyři hodiny. 

Můžeme poděkovat globálnímu oteplování za to,
že jsme si letos při hrkání vystačili pouze s tričkem
na rozdíl od minulých let, kdy bylo zapotřebí zimní
bundy. Též děkujeme všem, kteří nás trpěli a zvláš-
tě pak těm, již nás podporovali, hlavně pak rodině
Chudáčkové, která nám vždy poskytuje zázemí a po-
třebné pomůcky. Chcete-li zapojit své ratolesti, nechť přijdou příští Zelený čtvrtek o půl sedmé večer.  :-) 

Vaši hrkači roku 2009

Hrrr ratatata klap

Z HISTORIE

24. dubna si připomeneme již 64. výročí osvo-
bození naší vesnice od německých okupantů. 
Z dochovaných dobových fotografií si můžeme 
připomenout obrovské škody na majetku obce 
a sokolnických občanů, způsobené během přecho-
du fronty, ke konci druhé světové války.

Na samém sklonku války obsadili školu Němci
a utekli z ní těsně před příchodem Rudé armády. 
Za dobývání Sokolnic nedostala sice škola přímý
zásah, ale bomby padaly na cestu, do dvora a do za-

hrady. V sousedství školy byly značně poškozeny
tři domy. Na jejich místě byla později postavena
budova Obecního úřadu v Sokolnicích. Také škola
byla hodně poničena. Všechna okna byla vytluče-
na, v celé budově zůstaly pouze celé tři tabulky 
skla. Střecha byla zčásti zničena, při velkých deš-
tích tekla voda až do přízemí, mnohé okenní rámy
byly vyraženy ze zdi. Omítka na stěnách a stropech
opadla, dveře byly poškozeny a mnohé lavice buď
částečně nebo úplně zničeny. Protože přízemí 
bylo obsazeno rumunským vojskem, byly opraveny
a zaskleny jen čtyři třídy v prvním poschodí a za-
čalo se v nich vyučovat od 4. června do 14. čer-
vence 1945. Fasáda školy však nesla silné stopy
války až do roku 1947. 

Velkým škodám se nevyhnul ani sokolnický
cukrovar. Při osvobozování vesnice, dne 24. dubna
o páté hodině ranní, byla budova cukrovaru Němci
zapálena a z velké části zničena. (rozházením fos-
forových tyčinek po podlahách a jejich zapálením)
Shořely střechy, podlahy, provozní materiál a v cu-
kerním skladišti asi 60 vagonů nevyexpedovaného
surového cukru. Strojní zařízení, pokud nebylo 

Sokolnice v dubnu 1945

Válkou poškozený cukrovar
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úplně zničeno, bylo značně poškozeno. Požár za-
chvátil také obytnou budovu technického ředitele
Ing. Václava Cempera a administrativní budovu,
která lehla popelem s veškerým účetním a archiv-
ním materiálem. Celková škoda vzniklá tímto 
požárem byla příslušnými znalci odhadnuta na teh-
dejší poválečné poměry na 20 mil. Kč. 

Nejtěžší nálet na Sokolnice byl v pátek 20. dub-
na 1945 v poledne, kdy ruská letadla napadla 
fosforovými zápalnými bombami za pronásledová-
ní německých tanků část obce od školy směrem
k Brnu, takže najednou vznikly požáry v mnoha
domech. Po levé straně silnice vyhořelo 27 obyt-
ných domů, zástavba po pravé straně zůstala požá-
rem nedotčena. 

Čerpáno z Pamětní knihy obce Sokolnice
M. M. 

První poválečné hody (stárka paní Jar. Doubková)
– v pozadí zničené domy v místě nynějšího OÚ

Dům č. 24 na ulici Masarykova

Jak vypadá dům č. 24 na ulici Masarykova a ulice Komenského dnes? Fotografie na straně 16.

Část nynější ulice Komenského

15. března 1939 německá vojska obsadila Československo a příští den byl nařízením Říšského protek-
tora zřízen protektorát Čechy a Morava a tím nastala okupace naší země. Byla to předzvěst druhé světové
války, která začala 22. 6. 1941, napadením Sovětského svazu. Začala nejhorší válka v dějinách, při které
zahynulo 60 milionů obyvatel a vznikly obrovské hmotné škody na majetku. V průběhu války odešli 
jedinci, nesouhlasící s okupací, jak na západ, tak na východ a vstupovali do tvořících se bojových jedno-
tek, kde byli připravováni pro boj proti německým okupantům.

V roce 1945 byl očekáván konec světové války a 24. 4. byla osvobozena naše obec Rudou armádou,
pod vedením maršála Malinovského. Obyvatelé obce se radovali, že skončila šestiletá okupace a válka.
Tento den si připomínáme již 64 roků. je třeba si pro příští generace uchovat vzpomínku na oběti našich
občanů, kteří v průběhu války, v koncentračních táborech, v odboji a při osvobozování zahynuli. Jedná se
celkem o 28 občanů. Čest jejich památce.

Pro budoucnost je třeba si stále připomínat, že mír je to nejlepší pro klidný a radostný život všech 
generací. Jan Lahoda

Vzpomínka na osvobození
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HASIČI

Naši kolegové v Židlochovicích si před nedávnem převzali nová hasičská auta. A jak se sluší a patří, 
auta se rozhodli pokřtít. Tuto zajímavou událost jsme si nenechali ujít už proto, že jsme byli přizváni 
i s naší Tatrou 805. 

Při příležitosti křtu nových vozidel u SDH Židlochovice a HZS JMK Židlochovice byly předvedeny 
ukázky hasičské práce a jejich techniky. V řadě nových vozidel z ostatních okolních dobrovolných a pro-
fesionálních sborů se také vjímali i veteráni, na které se nezapomíná. Jednu z prvních ukázek provedl 
SDH Pozořice s automobilovou stříkačkou Chevrolet, která je plně funkční veterán z roku 1948. Zajíma-
vější ukázkou bylo vyproštění osob z dvou havarovaných vozů, z nichž jeden byl hořící. Jedna z osob by-
la při vědomí a druhou bylo nutno tzv. vystříhat z vozu a také přepravit na nosítkách mimo místo zásahu.
Této ukázky se účastnily oba křtěné vozy. Následovaly další ukázky hasičské techniky a jejích možností,
například zařízení Cobra, které se vodním paprskem dokáže proříznout třeba i několika centimetrovým 
betonem během několika vteřin. Po té proběhla i ukázka požárního útoku dětí, které v Židlochovicích 
také působí.

Celkově můžeme  výlet hodnotit velmi kladně, protože i naší Tatry si všimli místní návštěvníci a těšila
se velké pozornosti nejen mezi hasiči.

Druhou významnou událostí pro náš sbor je účast na závodech do vrchu, které se uskutečnily 4. –5. dub-
na. Závody se uskutečňují pod známou značkou KW Berg-Trophy. Těchto závodů se zúčastňujeme pravi-
delně již po několikátou sezonu obvykle jako tzv. komisaři tratí. 

Naší hlavní činností na závodech je zabezpečení tratě při trénincích a samotných závodech, v případě
havárie provádíme pomoc s vyproštěním vozu, popřípadě jezdce a následně likvidaci uniklých provozních
náplní. Není to veškerá naše činnost při závodech. Také zajišťujeme přípravu tratě na závody a její násled-
ný úklid po samotných závodech. Kde kdo by si mohl říct, že se na závody chodíme dívat zadarmo, ale 
není tomu tak. Je to velmi vyčerpávající. Ráno a večer připravovat a upravovat trať s tím, že celý den je
důležité udržovat plnou pozornost. Během dne mnohokrát procházíme přidělené úseky a vykazujeme ne-
ukázněné diváky z nebezpečných míst na trati, aby nedošlo k jejich újmě nebo ohrožení jezdců na trati.
Z této naší činnosti čerpáme zkušenosti a také si prověřujeme naši součinnost ve vypjatých podmínkách
takovýchto soutěží.

PH

Křest v Židlochovicích a závody na Mohyle

Někdy brzy po válce byl zbudován hřbitov. Jistě to nevím, ale mám za to, že některé stromy zde vyrostly
náhodně. V červnu to bude 25 let, co máme koupené hrobové místo s krásným druhem jasanu už tehdy
s velkou korunou. Vlevo od našeho pomníku má hrob rodina Vykouřilova, vpravo pak rodina Jílkova.
Pomníky zůstávají rovné až do doby skácení jasanu. Asi na náš pomník něco při kácení spadlo, je viditel-
ně nahnut doprava. 
Pan starosta mi sdělil, že on a jeho rádcové se rozhodli stromy skácet na žádost občanů (kterých?), že jim
stromy vyvracejí pomníky.
Mě se však nikdo neptal, je to nehorázné. Zbytečně pokácet strom by mělo být trestné. V každém případě
je to necitelné.
Vážený pane starosto a radní, když už nic, aspoň se styďte.

Vít Sobotka

(Jako nadpis svého článku jsem zvolil poslední verš z básně uveřejněné v minulém čísle Zpravodaje.)

„Nepustoš mne!“
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RYBÁŘI

...a to v dnešní době hlavně pro nás, sokolnické rybáře. Poslední týden v březnu, po vyřízení všech 
potřebných povolení a jakmile to dovolilo počasí, jsme zahájili práce na přívodu vody právě ze Zlatého 
potoka. Touto akcí snad konečně končí patová situace s nedostatkem vody v našem rybníku během letních
měsíců. Do současné doby byl rybník závislý na průtoku vody v Dunávce přepadem z rybníku Balaton
a vzhledem ke katastrofálnímu stavu zavlažovacího systému, který prakticky již neexistuje, bylo přiroze-
né odpařování vody z rybníka větší, než nepravidelná dodávka vody, která na nás zbyla... 
Vracíme se tedy zpět ke kořenům a budeme čerpat vodu odtud, odkud byla kdysi přirozeně dodávána – 
ze Zlatého potoka, který teče necelých 70 metrů vedle rybníka. Voda bude přečerpávána pomocí čerpadla
ze zásobníku vody, který byl pro tyto potřeby vybudován v břehu a do kterého je přiváděna voda z potoka
pomocí roury. Pro trasu přívodu je využita odtoková roura z přepadu u česla a dále je potrubí vedeno 
podél břehu dalších 50 metrů. Tím bude zaručena cirkulace vody v rybníku. Voda bude dočerpávána vždy
při poklesu hladiny pod kritickou mez, nebo při poklesu obsahu kyslíku ve vodě.
Na výstavbě tohoto díla se svojí prací mimo rybářů podílejí nemalou měrou i sokolničtí hasiči a pánové
Rusiňák a Lukáš. Všem zúčastněným VELKÝ DÍK.

Tímto se přízvisko potoka „Zlatý“ stává opět pravdivé, zlatý ve smyslu „život dávající“...

SRS zprovoznil od března na internetu svoje webové stránky, na kterých seznamuje všechny příznivce 
rybaření se svojí činností. Navštivte nás na adrese: http://www.rybari-sokolnice.ic.cz/

ZLATÝ POTOK JE OPRAVDU ZLATÝ...
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Zhubněte do plavek

Trápí Vás – nadváha – podváha
– únava – zažívací problémy                               
– migrény – nebo jiné neduhy organismu

A rozhodli jste se to už konečně řešit?

nabízíme                  

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ HUBNUTÍ 

Osvědčené programy Vám pomohou nejen zhubnout,ale především si váhu i udržet.

POMOHU – PORADÍM

Ve svých domácnostech už máte jarní úklid za sebou – ukliďte si i ve svém organismu!

Hana Skolkowská
konzultant v oboru Wellness

tel.: 775 188 308
e-mail: hasko@atlas.cz, www.hubnete.cz/casnazmenu
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REAL SPEKTRUM CITY

Prodej RD v Sokolnicích k bydlení i komerci.
Výjimečně dispozičně řešený dům v centru obce
s výbornou dostupností do Brna (10 km). Dům, 
zastavěná plocha 213 m2, je postaven do tvaru L,
s upravenou zahradou 490 m2 a vjezdem na po-
zemek. Užitná plocha 332 m2. Rozměry – příze-
mí: pokoje 38, 16, 14, 12, 12 + 12 m2, kuchyně
20 m2, koupelna, komora a garáž 27 m2. Podkroví 120 m2 – středově dělený open space se 3 vikýři
a střešními okny. Možnost druhé bytové jednotky nebo využití jako ateliér, kanceláře. Uliční část
domu je kompletně podsklepená (70 m2), vysoké stropy – možnost komerčního využití. K dispozi-
ci veškeré IS, septik (kanalizace před domem), plynové topení. 

Cena k jednání: 5.900.000 Kč Telefon: 602 345 084

•  Dodávky a montáže úsporných kondenzačních kotlů Baxi (kondenzační kotel 
•  dokáže ušetřit až 40 % energie s porovnáním se stacionárními kotli např.Gasex)

•  Montáže solárních kolektorů a jejich návrh – slunce Vám ohřeje  Vaši vodu zdarma

Neváhejte využít možnosti získání státních dotací na solární systémy až 65 000 Kč!!!!!

•  Servis kotlů Baxi – provádíme nejen dodávku, ale postaráme se Vám i o jejich záruční i pozáruční opravy 
•  tel.: 777 725 225, servis@vitmakovsky.cz

•  Provádíme opravy, čištění a pravidelné roční  prohlídky kotlů.

•  Nabízíme veškeré vodoinstalační, kanalizační a topenářské práce.

•  Součástí naší nabídky je i dodávka a montáž vybavení koupelen vč. grafického návrhu.

•  Montáže plynoinstalací a jejich revize.

•  Zaručujeme kvalitu použitých materiálů i spolehlivost našich zkušených řemeslníků. •
•  Dodržujeme termíny.

Navštivte nás nebo zavolejte – rádi Vám poradíme a navrhneme pro Vás 
to nejlepší řešení vč. cenové kalkulace.

Kde nás najdete: Brněnská 292, 664 42 Modřice, tel.: 515 537 131, mobil: 608 470 370
Naše internetové stránky: www.vitmakovsky.cz, E-mail: vitmakovsky@vitmakovsky.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 24. 4. 2009. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 5 je 7. 5. 2009. 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 Filip Debef filip@debef.cz

Fotografie nynějšího domu č. 24 na ulici Masarykova a ulice Komenského 
k článku Sokolnice v dubnu 1945 – historie


