
Stavba okružní křižovatky u benzínové čerpací
stanice. Stavba byla úředně zahájena dne 15. září,
ale prakticky se zde nevyvíjí žádná činnost.
Dotazem u prováděcí firmy bylo zjištěno, že tato
předpokládala v letošním roce provedení nějakých
přípravných prací (úpravy objízdných tras, přeložky
sítí apod.), nakonec ale rozhodnutí změnila a vše
naplno začne zjara příštího roku. Kompletní dokon-
čení okružní křižovatky, opravy zvlněné silnice, 
stavby cyklostezky i nových autobusových zastávek
u rozvodny je naplánováno na červen 2009. V letošním
roce se tedy žádných objížděk nemusí řidiči obávat.
Stavbu okružní křižovatky a autobusových zastávek
uhradí správa a údržba silnic (přibližně 21 milionů
korun), obec zaplatí stavbu cyklostezky a veřejného
osvětlení. Pro obec to znamená výdaj 2.234.176  Kč
(vč. DPH). Naštěstí obec obdržela na tuto stavbu
dotaci z JM kraje ve výši 2.234.176 Kč, tudíž ná-
klady obce jsou ze 100 % pokryty dotací. Oprava
nerovné silnice bude provedena na náklady prová-
děcí firmy v rámci reklamace. 

Žádost města Újezd u Brna. Sousední město při-
pravuje rekultivaci skládky za cihelnou. V rámci
těchto prací je třeba položit kanalizační potrubí na
odvodnění skládky. Tato kanalizace je naplánována
napříč pozemky v majetku obce Sokolnice. Rada
rozhodla, že vyhoví žádosti města a souhlas udělí za
předpokladu, že Újezd naopak bude souhlasit se
stavbou nového vodovodního přivaděče k vodojemu
pod Mohylou míru. 
Zastupitelstvo v Újezdě s navrženými podmínkami
vyslovilo souhlas a navíc starosta města Jan Hradil
obci Sokolnice odprodal pozemek u vodojemu, 
takže obec má souhlas všech vlastníků se stavbou
nového přivaděče vody do naší obce.

Žádost Mysliveckého sdružení na Zlatém potoce.
Rada obce schválila konání mysliveckého plesu 
28. 2. 2009 od 20.00 hod. do 04.00 hod. v prostorách
místní sokolovny. Součástí povolení je podmínka, že
pořadatelé budou dohlížet na pořádek nejen v místě
konání akce, ale zajistí pořadatelskou službu i v bez-
prostředním okolí. Úspěšnost pořadatelské služby 
bude mít vliv na případné povolování dalších akcí. 

Uvolněný mandát po Mgr. Karle Kačmářové.
Mgr. Kačmářová se ke dni 13. 10. 2008 vzdala man-
dátu a od 14. 10. 2008 místo ní nastoupila paní
Mazlová, která je další v pořadí na kandidátce ODS.
Rada obce vydala paní Mazlové osvědčení, že se
stala novou členkou zastupitelstva. 

Smlouva s městskou částí Brno-Slatina. Obec ob-
držela návrh městské částí Brno-Slatina o uzavření
smlouvy o úhradě nákladů na žáky z naší obce, kte-
ří navštěvují základní školu ve Slatině. Rada obce
konstatuje, že ze školského zákona vyplývá povin-
nost hradit neinvestiční náklady pouze tehdy, když
žák nemá zajištěnou školní docházku ve vlastní 
obci, což není případ obce Sokolnice. Proto rada 
uzavření smlouvy neschválila a obec za tyto žáky
nic hradit nebude. 

Byt po Václavu Voltrovi. Starosta informoval radu
o tom, že ani do druhého výběrového řízení se 
nepřihlásila ani jedna osoba. Proto budou znovu 
na záměr prodeje upozorněny realitní kanceláře
a bude snaha obce byt odprodat. 

Rozpočet obce Sokolnice na rok 2009. Rada obce
projednala návrh rozpočtu na příští rok. Plánované
příjmy činí 48,439 milionů korun. Požadavků na
výdaje se však sešlo za 74,716 milionů korun. Rada
tak byla nucena seškrtat ve výdajích částku
26.277.351 Kč. Nebyla to práce jednoduchá a z roz-
počtu musela být vypuštěna celá řada položek.
Ze zákona totiž obec nesmí sestavit rozpočet, který
není vyrovnaný. Pokud se ekonomická situace zlep-
ší, je snahou rady realizovat různé opravy a inves-
tiční akce v pořadí, které si před několika měsíci
schválila.
Návrhem rozpočtu se bude rada ještě jednou zabý-
vat, poté bude předložen finančnímu výboru k pro-
jednání a v prosinci ke schválení zastupitelstvu. 

Nabídka na uspořádání vánočního koncertu.
Rada obce přijala nabídku pěveckého sboru
Blahoslava Hajnce, který hodlá v naší obci uspořá-
dat koncert s vánoční tématikou. Místo a čas 
koncertu je ještě předmětem jednání. 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ŘÍJEN 2008ZDARMA



Správce dětského hřiště. Podle sdělení firmy
ANTOŠ, dodavatele herních prvků na nové dětské
hřiště u Bednárny, je potřeba provádět pravidelné
prohlídky všech dětských atrakcí, které na tomto
hřišti jsou zabudovány. Jedná se o provádění běžné
vizuální kontroly, která se provádí každý den. Dále
je nutné provádět provozní kontroly s periodou 
2 měsíců a další kontroly. Rada obce rozhodla, 
že tyto prohlídky a kontroly bude provádět zaměst-
nanec obce pan Antonín Sedláček. 

Nákupní středisko na návsi. Architekt Běhal před-
ložil studii přestavby, včetně vyčíslení předpokláda-
ných nákladů na přestavbu. Studie vychází z poža-
davku obce na minimalizaci zásahů do současných
prodejních provozů. V přízemí vzniká společný 
komunikační prostor – chodba, z které jsou přímo
přístupné stávající prodejny, je zajištěn přímý pří-
stup na dvorní rampu s prodejnou cyklistických 
potřeb a především přístup k výtahové šachtě, která
je ponechána v původní poloze. V patře vnikne spo-
lečná hala s přístupem k zdravotnickým provozům
(ordinace dětského, praktického, zubního a ženské-
ho lékaře), lékárně, knihovně a společnému sociál-
nímu zázemí. Provozy zdravotnického zařízení jsou
obslouženy samostatnou chodbou propojující jed-
notlivé čekárny a ordinace, sociální zázemí a denní
místnost personálu. Součástí přestavby je i výměna
všech oken a zateplení celé budovy. Plochá střecha
zůstává zachována. Celková cena je vypočtena na
14,2 milionů korun. Kdy se s rekonstrukcí začne, 
je prozatím nejasné, neboť chybějí peníze na tuto
přestavbu.

Nový územní plán obce Sokolnice. Již naplno 
běží práce na zadání nového územního plánu naší
obce. Proběhla první jednání s projektanty a většinu
prvotních nejasností se podařilo odstranit. Do zadá-
ní tak budou zahrnuty všechny požadavky, které 
obec obdržela s výjimkou jednoho – změna využití
stávajícího objektu čerpací stanice u rybníka na 
objekt pro bydlení. Obec není nakloněna žádosti
vyhovět, neboť umožnit  bydlení v bezprostřední
blízkosti hřiště by v budoucnu znamenalo neustálé
stížnosti na hluk ze hřiště a pod. Současně by to
znamenalo smrtelnou ránu části závlah, kdy zruše-
ním čerpací stanice u rybníka by už nikdy nebylo
možné dopravovat vodu do Prace, Hostěrádek-
Rešova až po rybník Grunty. Zejména z těchto dů-
vodů rada obce nedoporučuje, aby tato plocha byla
změněna na území pro bydlení. Rada se domnívá,
že pokud závlahy skončí a nebude vůle je uvést 
do provozuschopného stavu, by bylo rozhodně
vhodnější polorozbořenou stavbu odstranit a o tyto
prostory rozšířit hřiště. 

Žádost firmy HiTech s. r. o. Uvedená firma žádá
obec o vydání souhlasu s výstavbou fotovoltaické 
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elektrárny na pozemku p. č. 2811 v k. ú. Sokolnice.
Rada konstatovala, že není možné vydat souhlas,
neboť pozemek je veden jako orná půda. Pro umís-
tění fotovoltaické elektrárny je nutné, aby pozemek
byl označen v územním plánu jako plocha pro pod-
nikatelské aktivity. Rada současně projednala žá-
dost majitele tohoto pozemku o pořízení změny
stávajícího územního plánu, která by se týkala jen
parcely 2811. Rada obce s tímto návrhem souhlasí
za předpokladu, že 100 % nákladů, které s tím ob-
ci vzniknou, uhradí žadatel. Ten s tímto řešením
souhlasí, a proto rada doporučí na nejbližším zase-
dání zastupitelstvu rozhodnout o pořízení další
změny stávajícího územního plánu.

Přijetí dotace. Rada obce schválila přijetí dotace
ve výši 58.220 Kč na činnost jednotky sboru dob-
rovolných hasičů naší obce.
Rada obce také schválila přijetí dotace ve výši
100.000 Kč na stavbu dětského hřiště U Bednárny.

Bezplatná nabídka dřevin. Rada obce souhlasí
s darem přibližně 150 ks dubů. Výsadbu provedou
naši nezaměstnaní po konzultaci s Ing. Dvořákem,
který určí vhodná stanoviště v návaznosti na zpra-
covaný „Generel zeleně v obci Sokolnice“. Část
těchto dřevin bude bezúplatně předána myslivecké-
mu sdružení, které stromy vysází mimo zastavěné
území obce.

Prodej areálu bývalých kasáren. Firma VIZIA a. s.,
která měla zájem o zakoupení areálu bývalých 
kasáren v trati Předky, neustále odsouvala podpis
kupní smlouvy. Rada proto rozhodla, že nebude-li
smlouva uzavřena do konce října, doporučí zastu-
pitelstvu prodej jinému zájemci. Ve stanoveném
termínu však smlouva uzavřena nebyla. Rada 
proto zahájila jednání s firmou OXES, která má
o kasárna zájem. Firma OXES nám předložila 
jednoduchou zastavovací studii, která předpokládá
výstavbu 23 sólo domků a 110 řadových domů.
Rada proti předložené studii měla několik výhrad.
Firma byla požádána, aby zpracovala a předložila
k vyjádření podrobnou zastavovací studii, jejíž sou-
částí bude jak textová, tak i grafická část. Studie
bude řešit kompletně celé území bývalých kasáren.
Současně byla požádána o předložení dohody
o podmínkách výstavby (která bude podrobně 
řešit budoucí výstavbu, napojení na technickou 
infrastrukturu obce, budoucí vlastnictví této 
infrastruktury apod.). Pokud firma OXES bude
schopna v průběhu listopadu toto kompletně 
zpracovat a předložit k projednání (a nebudou-li 
ze strany obce a ATELIERU Projektis výhrady), 
rada doporučí zastupitelstvu, aby 11. prosince
schválilo prodej tohoto areálu firmě OXES 
a 12. prosince se může podepisovat kupní
smlouva.
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TJ Sokol Sokolnice zve všechny 

dne 29. listopadu 2008 ve 14 hodin na

PŘEDADVENTNÍ SETKÁNÍ
Zveme maminky, babičky, tetičky, sousedky, prostě 

všechny, kteří mají zájem vyrobit si adventní výzdobu, nebo 
aspoň chuť se podívat na to, co ostatní vyrobili. 

V tento den pořádáme i malou výstavku ručních prací 
s vánoční tématikou, na které se můžete podílet svými výrobky.

Pro naše nejmenší bude nachystaná výrobní dílna, 
plno básniček a písniček, které se společně naučí pro Mikuláše.

Nebudou ošizeni ani o nadílku a pohádku.

Závazné přihlášky (počet balíčků pro děti a výroba adventní 
výzdoby pro dospělé) se budou přijímat v době cvičebních hodin

nebo je můžete vhodit do schránky na Sokolovně. 
Bližší informace u paní Fricové a ostatních cvičitelek.

Těšíme se na Vás

ZE ŽIVOTA OBCE

Ve středu 29. října bylo za přítomnosti pana
starosty a občanů Sokolnic otevřeno dětské
hřiště „Na Bednárně“. Zastupitelstvo schvá-
lilo zbudování tohoto dětského hřiště na
svém zasedání 18. září 2008 a v současné
době je již hřiště plně k dispozici dětem.

Hřiště je osazeno multifunkční sestavou
POKUSTON, dvěma houpačkami, kruho-
vým kolotočem, dvěma pružinovými hou-
padly a odpadkovými koši. Lavičky budou
vyrobeny svépomocí později.
Věřím, že toto hřiště není vzhledem k narů-
stajícímu počtu dětí poslední, a že se brzy
najde další vhodná lokalita pro místo, kde
by si děti ze Sokolnic mohly bezpečně hrát.

Filip Debef

Nové dětské hřiště Na Bednárně

Poděkování
Děkuji prostřednictvím tohoto zpravodaje zastupitelům obce Sokolnice za vybudování pěkného 
a tolik očekávaného dětského hřiště u ,,Bednárny“. Hřiště je u dětí ve velké oblibě, je dětmi doslova
obklopeno a rády se sem vrací. Díky za to.

tatínek Antonín Mikulášek
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A když to vzdám, zhasni můj stadión
Přečti si poslední básně, co jsem ti napsal
Jsou krásné
Jsou pod polštářem a zapal můj lampión
Ať hoří hrozně moc
V samotách vesmíru, ve fraku na míru
Ho chci vidět celou noc, tam bude

Kryštof

I do naší obce se po mnoha letech vrátila událost,
kterou jsme si v minulých dobách sice byli nuceni
připomínat neslavné události historie České repub-
liky a našeho Rudého bratra, ale na kterou jsme se
jako děti vždy velmi těšili – Lampionový průvod.
V dětských vzpomínkách si vybavuji ty nejrůznější
tvary papírových lampionů, vůně svíček a sirek
i snahu, se kterou jsme se při větrném počasí snaži-
li udržet naše lampiony rozsvícené. Ti, co měli 
šikovné tatínky nebo dědečky, chodili s moderními
elektrickými lampiony na „placatou baterku“ a řada
z nich dokonce byla vybavena vypínačem. Ale vím, že jsem jim nikdy nezáviděl, to dobrodružství při 
zapalování svíčky nebo při hašení jakoby nechtěného požáru lampionu nemohl žádný vypínač nahradit.

A tak jsem rád, že i naše děti mohou poznat tu zvláštní atmosféru, kdy si v dobách moderních a úsporných
žárovek a LED diod dokážeme posvítit na cestu obyčejným lampionem. V pátek 31. října 2008 se tak před
Sokolovnou u památníku padlých hrdinů sešlo na 150 dospělých a nejméně stejný počet dětí, aby si účas-
tí na lampionovém průvodu připomněli 90. výročí založení Československé republiky v roce 1918 a také
si připomněli Památku všech zesnulých, která připadá na neděli 2. listopadu (Dušičky).
Před zahájením vlastního průvodu vystoupil s krátkým proslovem pan starosta Životský, o vzniku repub-
liky promluvil pan Fasora a svá vystoupení předvedly i děti z mateřské a základní školy. Věnce k pomní-
ku hrdinů položila za Sokol Hana Kučerová v nádherném sokolském kroji a Vladimír Kotolan za obec
Sokolnice. Poté se všichni vydali za doprovodu městské policie a hasičů na průvod obcí.
Vzhledem k neobyčejně hojné účasti se určitě již dnes můžeme těšit za rok na další ročník a tak snad i dal-
ší tradici v Sokolnicích.

Filip Debef

Lampionový průvod
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Pokračování z minulého čísla

Posledním ředitelem Akciového pivovaru byl Antonín Musil, který odešel v roce 1930 do Prahy. Místo
něho byl jmenován správcem pivovaru dosavadní účetní Richard Vrána (umučený nacisty v Mauthausenu
29. dubna 1942).

V květnu 1932 koupil Starobrněn-
ský pivovar v Brně od hraběte
Mitrovského Akciový pivovar so-
kolnický za 850 000 Kčs. Sokol-
nický akciový pivovar byl přece jen
malý, stěží zdolával konkurenci
a všeobecnou tehdejší krizi v pi- 
vovarnictví. Proto Starobrněnský 
pivovar přestal s vařením sokolnic-
kého piva a ponechal tu pouze skla-
diště, z něhož se pivo rozváželo
do okolí auty. 

Za přechodu fronty v roce 1945
byl pivovar značně poškozen, a pro-
tože jeho oprava by byla drahá a ne-

vynášela by Starobrněnskému pivovaru investovaný kapitál, prodal jej v roce 1947 Františku Vykouřilovi,
sokolnickému rodákovi. Nový majitel ponechal funkční část bytů a některé místnosti upravil na menší sto-
lařskou dílnu. Později zde mělo svoji provozovnu výrobní družstvo Hlubna. Na budově bývalého pivova-
ru, kde se již pivo dávno nevaří, se do dnešní doby zachoval renovovaný erb rodu Mitrovských.

Sokolnická vrchnost měla hostince téměř ve všech vesnicích v okolí. V Sokolnicích byly panské hos-
tince dva, jeden ve vesnici a druhý v zámecké čtvrti. První z nich koupila v roce 1922 Tělocvičná jednota
Sokol Sokolnice. Malé a nízké místnosti hostince nemohly později vyhovovat podmínkám sokolské 
jednoty, a proto těsně vedle hostince byla vystavěna v roce 1930 sokolovna s prostorným sálem, jehož se
užívá dodnes pro sportovní a kulturní  akce. Dříve se zde hrávalo i kino. 

Druhý hostinec v zámecké čtvrti se kdysi jmenoval „Kasino“, nebo také „Na Bednárně“. V roce 1934
jej koupil „Spolek pro zakoupení a udržování katolického domu v Sokolnicích“ za 100 000 korun. Prostory
hostince se skládaly ze sálu, výčepu a bytu hostinského, vedle po pravé straně ve dvoře byla kuželna.
Budova hostince byla upravena, byl rozšířen sál, ve kterém vyvíjela činnost jednota Orel v Sokolnicích.
V hostinci probíhaly také různé 
společenské akce. V roce 1900 zde 
např. přednášel slavný cestovatel a krajan
dr. Emil Holub o svých cestách po
Africe. 

Při příležitosti 200. výročí bitvy
u Slavkova byla 2. prosince 2005 odhale-
na na budově „Bednárny“ pamětní deska,
která nám připomíná, že v této budově
byl založen v roce 1899 komitét. Ten pod
vedením vlasteneckého kněze, profesora
Aloise Slováka, inicioval výstavbu pa-
mátníku obětem bitvy u Slavkova –
Mohyly míru.

Čerpáno a upraveno ze sokolnické kroniky a publikace Sokolnice a slavkovská bitva  M. M.

SOKOLNICKÝ PIVOVAR A PANSKÉ HOSTINCE
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Z HISTORIE

Do roku 1949 odborníci na dějiny a archeologii
předpokládali, že v období Velké Moravy byly kos-
tely dřevěné. Že kostely na Velké Moravě v 9. sto-
letí byly, dokazují staré letopisy.
K roku 828 se udává, že Pribinovi vysvětil arcibis-
kup Adalram kostel za Dunajem na jeho vlastnictví
v místě zvaném Nitrava. (Spis o pohřbení Bavorů
a Karatánců)
K roku 873... Apostolik pak Metoděje ihned poslal,
a když ho přijal kníže Svatopluk se všemi
Moravany, svěřil mu do správy všechny kostely.
(Život Metoděje arcibiskupa Moravského kap. X)
K roku 873... Blahoslovený Metoděj byl podpořen pa-
pežským požehnáním a poslán papežem Janem VIII.,
na pozvání krále Svatopluka zpět do svého veligradské-
ho chrámu. (Jádro katalogu předních biskupů Moravy)
K Čechám se vztahují dvě zprávy: k roku 878 kos-
tel sv. Klimenta na Levém Hradci a k roku 880 za-
ložení kostela p. Marie v Praze. V této době vládl
v Čechách Bořivoj. (Obě zprávy „Epilog o pokřtě-
ní Moravy a Čech“)
Poslední zpráva, kterou uvedu, je spojená s umrtím
sv. Metoděje k roku 885, kde je popsán pohřeb
v Synodním chrámu. (Život Metoděje arcibiskupa
Moravského kap. XII)
V roce 1949 doc. Dr. Vilém Hrubý odkryl základy
kamenné architektury ve Starém Městě na Valách.
Hroby s velkomoravskými šperky datovaly stavbu
kostela do 9. století. Od padesátých let začal široce
podporovaný archeologický průzkum na všech
předpokládaných lokalitách, který pokračuje do-
sud. Bylo postupně objeveno na 39 základů ka-
menných kostelů na území celé Velké Moravy.

Největší překvapení, ale i objev, se uskutečnil v ro-
ce 2004, kde u kostelíku sv. Margity byly objeveny
hroby se šperky z 9. a počátku 10. století. Kostel te-
dy stojí více než 1100 roků, přetrval všechny války
a jiné pohromy. Stavba obsahuje mnoho původních
prvků a architektonicko-stavebních detailů a je je-
diným v hmotě kompletně zachovaným kostelem.
Po skončení výzkumných prací a obnovy bude jed-
ním z ústředních objektů připravovaného archeolo-
gického parku Mikulčice-Kopčany. Má zde být 
vybudován též pěší most přes řeku Moravu pro
spojení obou lokalit. Prohlídku kostelíka je nejlépe
uskutečnit spojením s návštěvou Národního památ-
níku Mikulčice. Po prohlídce muzea a celého hra-
diště přejedeme z Mikulčic do Hodonína, pokraču-
jeme na Slovensko do Holíče. Silniční ukazatel nás
navede do 3 km vzdálených Kopčan. V Kopčanech,
hned na počátku obce, odbočíme vpravo a po pev-
né polní cestě přijedeme k turistickému ukazateli
a po chvíli dojedeme až ke sv. Margitě. Domů se
vrátíme stejnou cestou s tím, že z Hodonína jede-
me přímo k Brnu.  Jiří Junk

Kostelík sv. Margity Antiochijské v Kopčanech

S e t k á n í   j u b i l a n t ů

Sbor pro občanské záležitosti, pod záštitou obce Sokolnice 
a ve spolupráci se Základní školou Sokolnice 

pořádá společenský večer pro spoluobčany, kteří v letošním roce dosahují 70, 75, 80, 85, 90 a více roků.
Je pro Vás připraven krátký kulturní program a malé občerstvení.

Přijďte se pobavit a vzájemně si popovídat.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi

v restauraci U Husara, v pátek 28. listopadu 2008 v 17 hod.

Za všechny pořádající Ivana Zmrzlá
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První sobota v měsíci listopadu roku 2008 se stala pro naše nejmenší házenkáře významným dnem. Mini
žáci Sokola Sokolnice dostali poprvé příležitost představit se v mistrovských utkáních na domácí půdě,
před domácím publikem. Soupeři našich mini žáků byli pro toto soutěžní kolo oddíly Sokola Telnice,
Sokola Nové Bránice a HK KP Brno. Celkem se zúčastnilo 7 družstev, která byla nejprve podle věku roz-
dělena do dvou skupin (kat. starších – rok nar. 1998; kat. mladších – rok nar. 1999 a ml.). Našemu starší-
mu týmu se příliš nedařilo, zato tým mladších nenašel v základní skupině přemožitele a probojoval se do
finále turnaje, kde na něj čekal odvěký rival z Telnice. Přestože se naši svěřenci velmi snažili, tentokráte
to na vítězství celého turnaje nestačilo. Celkové pořadí bylo následující: 1. Sokol Telnice (st.); 2. Sokol
Sokolnice (ml.); 3. Sokol Nové Bránice (st.); 4. Sokol Telnice (ml.); 5. Sokol Sokolnice (st.); 6. HK KP
Brno; 7. Sokol Nové Bránice (ml.). Nejlepším střelcem  týmu Sokola Sokolnice se stal v kategorii ml.
Adam Beránek se 13 brankami a v kategorii st. pak Alan Faltýnek s 10 brankami. 
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem, kdo se na pořádání tohoto turnaje podíleli, zvláš-
tě pak p. Šebečkovi a p. Kratochvílovi, kteří se zhostili role rozhodčích, p. Mokrému a p. Urbanovi, 
působících v roli zapisovatele a časoměřiče, a v neposlední řadě „týmu“, jenž se po celou dobu konání 
turnaje staral o občerstvení všech přítomných.
Myslím si, že nejenom pro naše mini žáky, ale i pro všechny, kteří měli tu možnost se turnaje zúčastnit, to
byl velmi příjemný sportovní zážitek a již nyní se všichni těšíme na další kolo této mini žákovské soutě-
že, která probíhá pravidelně každých 14 dní. Domácí publikum bude mít další příležitost se s nejmenšími
házenkáři vidět dne 24. 1. 2009, kdy bude turnaj opětovně pořádán Sokolem Sokolnice.

Libor Beránek (trenér a vedoucí mužstva)

Mini žákovská soutěž poprvé v Sokolnicích

SOKOL –  SPORT

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad...

Poslední pěkné podzimní dny si děti opravdu užívají, nejen při výtvorech z přírodnin  jako jsou šípky, kaštany,
listy ze stromů, ale i z ovoce a zeleniny, které krášlí celou naši školku. Podíleli jsme se i na kulturních akcích.

13. 10. Jsme navštívili společně s žáky základní školy koncert hudebníků s žesťovými nástroji v sokolnic-
ké sokolovně, kteří dětem zahráli melodie ze známých pohádek a dětských filmů.

24. 10. Nás děti ze školy pozvaly na výstavku „dýňáků“, kde jsme mohli obdivovat šikovnost, nápaditost
a zručnost starších kamarádů při aranžování panáčků, zvířat nebo strašidýlek z malých i velikých
dýní. Svým hodnocením jsme se spolupodíleli na výběru vítězných výtvorů.

31. 10. Jsme si poprvé hráli na novém dětském hřišti. Děti tady mohly rozvíjet své pohybové dovednosti
a zručnosti a trénovat obratnost při lezení po nerovném terénu a přelézání přes překážky. Jejich 
radost a nadšení bylo vidět v jejich tvářích.

31. 10. Společně s ostatní sokolnickými dětmi a občany jsme se zúčastnili oslavy 90. výročí vzniku 
samostatného československého státu. K této příležitosti se konal „Lampiónový průvod“. Děti
z naší MŠ vystoupily v krátkém programu s několika básničkami a písněmi. Největší radost však
měly děti z různobarevných svítících lampionů, které vytvářely zvláštní kouzelnou atmosféru 
v posledním říjnovém večeru. Jejich světýlka je pak doprovázela nejen celým průvodem, ale i ces-
tou domů. 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

5. 11. Do naší školy přijeli herci, kteří dětem sehráli pohádku „O zlobivém andílkovi“.

Teď už stačí jen zazimovat svoje zahrádky, nachystat teplé oblečení a těšit se na to, co nám přinesou chlad-
né dny a nastávající zima. Vždyť už se k nám vrátili havrani a vrány...

Ředitelství Mateřské školy v Sokolnicích oznamuje, že

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

pro školní rok 2008/2009 s nástupem dětí od 1. ledna 2009
se bude konat formou informativní schůzky ve čtvrtek 20. listopadu v 16.00 hodin.

Rodiče, na schůzce se dozvíte velmi důležité informace. 
Dostavte se, prosím, bez dětí.

Ve dnech 22. 10.–24. 10. 2008 proběhla za zdmi
naší školy celoškolní soutěž v nejnápaditějším vy-
řezávání dýní. Účast byla více než hojná, zúčastni-
lo se jí 37 žáků z 1.–9. třídy. Soutěž pořádala paní
učitelka Finková za pomoci vedení školy, všech
vyučujících a žáků 9. třídy.

Nechali jsme se inspirovat svátkem Halloween
pocházejícím ze Skotska a Irska. Později byl pře-
nesen i do Ameriky spolu s vyřezáváním luceren
z dýní na počest předvečera Všech svatých. Tato
tradice se slaví především v anglicky mluvících ze-
mích, kde se lidé oblékají do strašidelných masek
a vyřezávají dýně, které jsou symbolem tohoto
svátku. Ty pak postaví před dům a vloží do nich 
zapálenou svíčku. 

Takové lucerny jsme vyřezávali i my ve výuce
angličtiny, nebo doma. Někteří vyráběli sami, něk-

teří po dvojicích, těm nejmladším vypomohli rodi-
če. Byly k vidění dýně malé, velké, obří, dokonce
i s pokrývkami hlavy v podobě slámy nebo klo-
bouků. Žáci vytvořili opravdu ,,dýňové skvosty’’,
které byly vystaveny v přízemí školy. Též nás nav-
štívila MŠ pod vedením pí učitelek. Následně jsme
umístili dýně na trávník před budovu školy, a tam
si je mohli prohlédnout rodiče i veřejnost. Ten den
u nás vládla halloweenská nálada.

V pátek dne 24. 10. proběhlo hlasování po jed-
notlivých třídách. Každý žák i učitel  dal svůj hlas
dýni, jež ho nejvíce zaujala. Žáci 9. třídy sečetli
hlasy, vyhodnotili je a po 3. vyučovací hodině pro-
běhlo vyhlášení soutěže. Paní ředitelka s paní 
zástupkyní vyhlásily výherce a obdarovaly je krás-
nými keramickými dýněmi a diplomem. Zvítězila
Žaneta Hotová z 1. třídy s dýní ve tvaru velryby,

Dýňohraní

Podzim u motýlků Podzim u koťátek
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Jak jsem byl ve škole na výstavě

Mainík (vlastním jménem Pico Fugo od Vajgaru), mainský mývalí kocour Domči Miklišové ze Sokolnic

Jednou ráno jsem spal v pelíšku, ale najednou se otevřely dveře a moje panička mě strčila rovnou do pře-
pravky. Jeli jsme autem přímo do školy. Panička mě odnesla na školní dvůr. Přišlo se na mě podívat spous-
ta dětí a dokonce i paní ředitelka. Byla mi trochu zima a taky jsem se malinko bál, ale zato jsem viděl 
hodně nových zvířecích kamarádů – bylo tam několik pejsků, dvě další kočky, králíci a taky několik ba-
revných chlupatých myšek (říkají jim křečci), želvička ve skleněné kouli a dokonce i pár rybiček v láhvi
(podobné jsem viděl i u nás doma v akváriu). Potom jsem uviděl něco divného ve veliké kleci. Běhalo to
sem a tam a asi to bylo trošku zmatené. Myslel jsem si, že je to nějaká zvláštní kočka se špičatým nosem,
ale říkali, že je to kuna. Takové zvířátko jsem opravdu ještě neviděl! Pak jsme se šli s paničkou schovat
pod stříšku a tam mi bylo dobře. Choval jsem se trochu neslušně, protože jsem jednoho kluka škrábl, ale
pak mě to moc mrzelo. Když se rozpršelo, odnesli mě i ostatní zvířecí kamarády dovnitř do školy. Tam už
bylo krásně teplo a já jsem usnul. Druhý den jsem se dozvěděl, že jsem se umístil na třetím místě v sou-
těži Miss Pet. Za odměnu jsem dostal moc dobré papáníčko, které jsem hned slupl. Doufám, že se taková
výstava bude ještě někdy opakovat!

druhé místo obsadili Michal a Tomáš Zachovi 
ze 6. a 2. třídy s kaktusovou dýní a třetí příčka 
náležela Barboře Kučerové z 5. třídy s tykví zná-
zorňující roztomilého ježka.

Na památku jsme si masky vyfotografovali
a vytvořili z těchto snímků pozoruhodnou nástěn-
ku. Ale vítězem byl vlastně každý, dýně vystavené
před školou večer zářily do tmy a obdivovali je
všichni kolemjdoucí.

Přesvědčili jsme se, že mezi sebou máme velmi
kreativní spolužáky, kteří dovedou překvapit svojí
fantazií. Doufáme, že toto už druhé „klání dýní“ se
bude opakovat zase příští rok. Soutěž byla zábavná,
zajímavá, zkrátka povedená, měla velký úspěch
a všem se líbila. 
Děkujeme všem, kteří se na této soutěži jakkoli 
podíleli.

Žáci ZŠ Sokolnice

1. 10. 2008 se uskutečnila na školním dvoře výstava domácích mazlíčků, kterou připravili naši kamarádi
z 9. třídy pod vedením paní učitelky Finkové. Sešlo se 46 zvířátek. My jsme si všechny mazlíčky prohlédli
a mohli jsme hlasovat pro nejkrásnější zvířátko. Taky jsme si zahráli kviz a dostali jsme za to bonbóny.
Počasí se moc nevydařilo, proto se mazlíčci museli přestěhovat na chodbu do školy. Na 1. místě nakonec
skončila Ketty – štěně zlatého retrívra K. Padalíkové, na 2. Sisi – kuna skalní D. Horákové a 3. místo zís-
kal mainský mývalí kocourek D. Miklišové. Ale nejradši bychom dali na první místo všechny mazlíčky.
Byl to ohromný zážitek a taky jsme se moc pobavili.

Alan, Robin, Kuba a Radim ze 4. třídy

Mazlíčci ve škole

Dovolujeme si Vás pozvat na

Vánoční koncert,
který se bude konat dne 12. prosince 2008 v 17.00 hodin, a to v prostorách Sokolovny. 

Při této příležitosti vystoupí žáci ZUŠ Židlochovice a koncert bude doplněn o prodejní výstavu 
fotografií Sokolnic.

Srdečně zvou ZŠ Sokolnice, ZUŠ Židlochovice, Aladár Holub



V těchto dnech, více než kdy jindy, vzpomínáme na své zemřelé. Mnohý z nás se zamýšlel i nad jejich
životem, nad jeho těžkostmi a zákonitě srovnával. Dnešní doba přinesla mnohé vymoženosti, ale i problé-
my: spěch, drogy, stres, rozvrácené rodiny, krize povolání. 

Před námi jsou Vánoce, jak již upozorňují obchodníci ve snaze o co největší zisk. Zůstávají Vánoce  pro
nás stále tím radostným obdobím, kdy si připomínáme, že Bůh vzal na sebe podobu člověka? Nebo je to
jen období shonu, vyprázdnění peněženky, či časovým ukazatelem, jak ten čas letí, neboť jsou už zase 
Vánoce? 

Neprožíváme ve svém nejdůležitějším životním povolání jeho krizi? Není na nás patrný syndrom 
vyhoření a naše povolání k životu s Bohem se smrsklo na účast na bohoslužbě?

Náš farní kostel je zasvěcen Janu Křtiteli, předchůdci Pána Ježíše. Jeho otec – Zachariáš – před jeho 
narozením také prožíval krizi víry – nevěřil ve velikost Boží moci, a Bůh ho obdařil němotou. Těžko se člo-
věk dorozumívá pomocí hliněné tabulky. Zachariáš se zákonitě ocitl v tichu, mimo dění světa, aby mohl 

přemýšlet o Boží velikosti. Promluvil až při
narození svého syna a jeho řeč byla chvaloz-
pěvem, jenž je dodnes součástí denní modlit-
by církve.

Před Vánocemi je advent, období, kdy i my
bychom se měli ztišit a zamyslet se nad
Božími projevy v našem životě. Najděme si
v předvánočním shonu čas pro setkání
s Bohem a skrze toto setkání i pro své bližní.
Poskládejme si znovu životní hodnoty,  aby-
chom jako Zachariáš mohli radostně chválit
Boha a o štědrovečerní noci plně se ztotožnit
s chvalozpěvem „Sláva na výsostech Bohu“.  

P. Michael Jelínek

DUCHOVNÍ  OKÉNKO

Tak. A je to zase tady... Podzim doklopýtal přes 
jakési podivné babí léto, které bylo letos na několi-
krát v seriálovém vydání, nicméně listí se zbarvilo
naprosto spolehlivě do tradičních barev a stejně 
spolehlivě pokrylo hladinu našeho rybníka. To sig-
nalizuje dvě věci: kapři pomalu přestávají brát (po-
tvory...) a je nejvyšší čas vysadit jiného krasavce – 
pstruha duhového. Letos jsme ho na zahájenou 
vysadili hned 5 q a pstruzi měli 2 týdny času na za-
bydlení, než začne jejich lov. A protože nejsme 
lakomci, podělili jsme se  o zážitek z lovu s širokou
veřejností. Lov 1. listopadu 2008 se vydařil nadmíru
dobře, vždyť bylo uloveno 550 pstruhů! Sezóna však
ještě zdaleka nekončí, takže budeme vysazovat každý týden 1–2 q pstruha až do zamrznutí hladiny. Tímto
zveme širokou veřejnost  ke každosobotnímu lovu pstruhů, nebo alespoň na „čóhačku“ u svařáku a klo-
básky... 

kronikář SRS Vladimír Žilka

PSTRUHOVÁ SEZÓNA V SOKOLNICÍCH

SVAZ RYBÁŘŮ SOKOLNICE

S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
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P. Karel a Jan Burkovi

V letošním roce si připomínáme výročí dvou sokolnických rodáků. 70 let od smr-
ti P. Karla Burka († 1938) a 60 let od smrti jeho synovce P. Jana Burka († 1948).
P. Karel Burk se narodil 12. října 1863 v rolnické rodině v Sokolnicích č. 44.
Jako nejmladší ze čtyř bratrů nastoupil do kněžského semináře v Brně a ve čty-
řiadvaceti letech byl 29. července 1888 vysvěcen na kněze. V počátcích působil
v Bystřici nad Pernštejnem (1892–1894) a poté v Rožné nad Pernštejnem
(1894–1911). Nejdelší období sloužil v Ořechově u Brna, kam nastoupil 28. čer-
vence 1911. Vypomáhal též v duchovní správě sousedních Ořechoviček
a Tikovic. Se svými farníky prožil těžká válečná léta, kdy téměř 700 mužů
z těchto tří obcí prošlo bojištěmi 1. světové války. V roce 1930, již jako biskup-

ský a konzistorní rada odešel na odpočinek do rodných Sokolnic. Zde vypomáhal v duchovní službě až do
své smrti. Zemřel 12. února 1938. Pohřben je na hřbitově v Telnici, napravo vedle hlavního hřbitovního
kříže.

P. Jan Burk se narodil 8. května 1880, stejně jako jeho čtyři bratři, v domě 
č. 6 v Sokolnicích. Vystudoval II. české gymnázium v Brně a Biskupský kněž-
ský seminář na dnešní ulici Veveří v Brně. Vysvěcen byl roku 1912. Působil 
jako kaplan v Rožínce a ve Žďáru. 28. března 1913 byl ustanoven kooperátorem
v Židlochovicích u Brna a zde setrval až do své smrti 5. dubna 1948. Podle 
dochované korespondence se účastnil bohatého duchovního, kulturního a spol-
kového života v Židlochovicích a širokém okolí. Jeho velkým zájmem bylo his-
torické bádání, které věnoval především místu svého celoživotního kněžského
působení. Podle původních pramenů sepsal a v roce 1936 vydal dílo „Historie
židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609–1791“, v nichž popsal hos-

podářské a sociální poměry v městečku Židlochovice v sedmnáctém a osmnáctém století. Informuje 
o osudech starých domů a lisoven vína, také o starodávných rodech jak vymřelých tak dosud žijících. 
V této práci se dostal i k minulosti své vlastní rodiny. Vypráví o jejím příchodu do Židlochovic, Hrušovan
a posléze do Sokolnic. Pohřben je v Židlochovicích v kněžském hrobě.

Rozloučení pět minut po dvanácté

Pavel Trnečka zemřel náhle 28. října 2008 ve věku 61 let. V sobotu 7. listopadu 2008 v 17.00 hodin
jsem se sešli v zámecké kapli na zádušní mši svaté za zemřelého Pavla Trnečku. Od mládí žil v „do-
movech“ a v Sokolnicích byl od svých osmnácti let. Jako mladý pomáhal důchodcům – uklízel uhlí,
štípal dřevo a dělal, o co ho lidé požádali. Z jeho kamarádů jsou dnes vážení otcové rodin. 
Naše drahé zemřelé doprovázel na jejich poslední cestě jako ministrant, kostelník, nebo nesl kříž před
pohřebním průvodem. V určitém období svého života také kopal hroby pro naše zesnulé.

Pavle, rozloučení s Tebou mohlo být v kapli a na odvoz do krematoria bychom se určitě rádi složili...

Pavle, určitě by Tě potěšilo, kdybys viděl, kolik lidí přišlo na zádušní mši svatou jak ze Sokolnic, 
tak z Telnice a Újezda.

Bůh Ti odpusť Tvé viny – kdo je nemá, ať hodí kamenem. Odpočinutí věčné dej Ti Pane a světlo 
věčné ať Ti svítí a odpočíváš ve svatém pokoji.

Nečasová Anna
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POZVÁNKY

Děkanství slavkovské ve spolupráci se Školskými sestrami srdečně zve muže všech věko-

vých kategorií na duchovní obnovu na téma: MODLITBA, VZTAHY A PRÁCE. 

Vede P. Martin Vařeka. Duchovní obnova se bude konat v sobotu 29. 10. 2008 od 9.00 do 16.00

ve Slavkově u Brna, Dům Svaté Rodiny, Malinovského 280. 

Kontakt: ssnd@seznam.cz, telefon: 544 423 241. 

Výstava „Matka Boží Tuřanská“ v kryptě brněnské katedrály svatých Petra a Pavla potr-

vá do 23. listopadu 2008. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin. Výstava Matka

Boží Tuřanská představuje veřejnosti jednu z nejstarších památek raně středověkého umění

u nás, proslulou sochu z poutního kostela v Brně-Tuřanech. 

Každý rok pořádá francouzská komunita Taizé na Silvestra  setkání mládeže nazývané

„Pouť důvěry“. Letos se již 31. evropské setkání mladých bude konat v Bruselu. Setkání trvá

necelých pět dní. Tyto dny naplňují společné modlitby s Taizé zpěvy. Ubytování je zajišťováno

v rodinách z farnosti. Další info: http://www.taize.fr

Doporučení pro „dopisovatele“ do Sokolnického zpravodaje
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