
Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC PROSINEC 2008ZDARMA

Betlémské světlo, jak ho známe nyní, je novodobá
tradice s hlubokými kořeny v minulosti. Když totiž
křižáci dobyli Svatou zemi, přivezl s sebou do
Florencie jeden mladý rytíř neobvyklý suvenýr, kte-
rým byl oheň zapálený v Betlémě na místě Ježíšova
narození. Zprvu mu nikdo nechtěl věřit, ale 
celá jeho družina přísahala, že plamen přivezl
z Betléma, navzdory všem komplikacím, které 
s sebou tato cesta nesla.
Bohužel to bylo první
i poslední Betlémské
světlo, které středověká
Evropa spatřila, neboť
Turci dobyli „Králov-
ství nebeské“ brzy zpět. 
Novodobá tradice při-
chází z Rakouska.
Když ve městě Linz
přemýšleli, jak obohatit
televizní akci na pomoc
tělesně postiženým dě-
tem, přišli na jedinečný nápad. Před Vánocemi po-
slali letadlem do Betléma tělesně postižené dítě,
které v bazilice Narození při jesličkách odpálilo
z věčného světla plamínek a vzápětí jej letadlem
přivezlo do Lince. Tam se jej ujali místní skauti,

kteří jej štafetovitě roznášeli po celém Rakousku. 
Po pádu železné opony se tato hezká tradice rozší-
řila rychle po celém světě. Centrem Betlémského
světla už ale není Linz, stala se jím Vídeň, kde se
při příležitosti předávání Betlémského světla 
koná každoročně mezinárodní skautský meeting.
Z Vídně si každá delegace odváží plamínek
Betlémského světla a pak jej roznáší po své vlasti.

Dokonce některé aero-
linie pro něj udělily 
výjimky. Do Brna dora-
zí tradičně z Vídně 
rychlovlakem Pendolino 
20. prosince a 21. pro-
since bude slavnostně
předáno brněnskému
biskupovi. 
Tento symbol pokoje,
představovaný malým,
chvějícím se plamín-
kem, při předávání ve

vánočních dnech spojuje skauty i skautky od
Aljašky po Austrálii, kteří roznášejí toto poselství
svým příbuzným, sousedům, známým i neznámým
v duchu skautského zákona pomoci bližním. 

Jan Balák

Betlémské světlo

živý Betlém v Sokolnicích

živý Betlém v Sokolnicích živý Betlém v Sokolnicích
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Z dálky se blíží cinkání zvonečků, vůně jehličí a perníčků, mihotání světýlek z knotů svíček. Nebo že
by to nebylo z dálky?

Kdepak! Vždyť je to přímo z naší školy. A začalo to již ve čtvrtek 27. 11., kdy se naši žáci tradičně 
rozešli do vánočních dílen, kde pod vedením učitelů, rodičů i prarodičů tvořili vánoční krásu.

A co by to bylo za krásu, kdyby se schovávala jen za zdmi školy. Krása má těšit, dělat radost všem.
Proto se v pátek 28. 11. odpoledne a v sobotu 29. 11. dopoledne otevřely školní dveře pro všechny 
obyvatele.

Každý mohl vstoupit, obdivovat šikovné ruce našich dětí i dospělých přátel a koupit si adventní věnec,
svícen, perníčky... prostě to, co se mu nejvíc líbilo. 

Zájem byl obrovský, vyslechli jsme spoustu chvály, občas se objevil i smutek z toho, že nemáme víc
věnečků... Všichni chválili šikovné ruce žáků i dospělých, kteří se na dílnách podíleli.

Každý, kdo přišel a koupil si nějaký dárek, se stal sponzorem keramické pece. Ta byla v letošním roce
naším velkým přáním a Vy všichni jste nám ho splnili. Keramická pec je objednaná a Vám patří velké 
poděkování za jeden splněný sen.

I my Vám přejeme mnoho splněných snů a přání. Vždyť sny se mají plnit o Vánocích...
Jana Pátková

Spokojené, radostné vánoční svátky a pohodový rok v obci Sokolnice přejí členové

Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje společně se všemi „přispěvateli“.

Předvánoční I.
(Všeho už zanechat a stavět betlém)
Jan Zahradníček

Každý den
Vystřihnout z papíru figurku,
slepit,
postavit
a radovat se,
že je nás zase víc.

Každý den 
nechat se vystřihnout ze všeho
co překáží nám jít
blíž k jeslím.
Někoho za ruce
s sebou vzít.

A radost nechat znít
společnou písní.

Potom se sejdeme
ve městě Betlémě,
kde malé dítě úsměvně spí.

Z knihy básní (D)OTAZNÍKY
FRANTIŠEK TRTÍLEK

Vánoce, Vánoce přicházejí...

Pan Gottwald a kolektiv prodejny potravin a paní Gottwaldová – květiny děkují zákazníkům
za přízeň a přejí všem krásné Vánoce, hodně zdraví a pohody v novém roce.

V roce 2009 se opět těší na Vaši návštěvu v prodejnách.
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Na konci listopadu se v restauraci U Husara se uskutečnilo setkání našich spoluobčanů, kteří v letošním
roce oslavují svá významná životní výročí. Tuto akci připravil Sbor pro občanské záležitosti pod záštitou
obce, za vydatné spolupráce Základní školy Sokolnice. Děti připravily jubilantům malé dárky v podobě
krásných přáníček, perníkových svícnů a betlémků vystřižených z papíru. Paní učitelka Eva Ludíková
s dětmi secvičila kulturní program, ve kterém děti krásně zpívaly a hrály na klávesy. Každé jednotlivé 
vystoupení dětí sklidilo velký potlesk od všech přítomných.

Jubilanty přišel pozdravit také starosta obce pan Jiří Životský. V krátkém projevu přiblížil současné 
dění v obci, pozvedl k přípitku číši vína a popřál všem jubilantům především hodně zdraví, životního 
elánu do dalších let.       

Naše poděkování patří všem účinkujícím dětem za to, jak úspěšně reprezentovaly svou školu, a peda-
gogům, kteří program s dětmi připravili. Děkujeme také jubilantům, že  přijali naše pozvání a této akce se
zúčastnili, doufáme, že se jim společný večer vydařil a dobře se bavili.
Příští rok se budeme těšit na setkání s jubilanty roku 2009.

Za Sbor pro občanské záležitosti Ivana Zmrzlá

Už jsou tu Vánoce,
všude je sníh, 
Ježíšek nadělil,
co Mikuláš nestih.

Zvoneček zazvoní,
cukroví zavoní,
večer plný kouzel,
do takových dnů bych se rád probouzel.

Kateřina Pálková, 6. třída

Vánoční

Advent, to je čekání
na vánoční svátky, 
kalendáře kupujem
z mléčné čokoládky.

Čas se vleče pomalu,
dny pomalu běží,
ale všechno připravit
zvládáme jen stěží.

Karolína Němečková, 6. třída

Setkání jubilantů

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB

24. 12. 2008 Středa Štědrý den
Telnice 16.00 hodin a půlnoční ve 22.00 hodin
Sokolnice 24.00 hodin

25. 12. 2008 Čtvrtek Boží hod vánoční – Narození Páně
Telnice 8.30 hodin
Sokolnice 10.00 hodin

26. 12. 2008 Pátek Svátek svatého Štěpána
Telnice 8.30 hodin
Sokolnice 10.00 hodin

28. 12. 2008 Neděle Svátek svaté rodiny
Telnice 8.30 hodin
Sokolnice 10.00 hodin

U stromečku zdobeného
všichni radost mají,
Ježíšek nám připravil
krásné rozjímání.

Milí spoluobčané,

máte-li zájem vydat se dne 24. 12. 2008 na Štědrovečerní obchůzku vesnicí s pastýři, jste srdečně vítáni!

Kontakt: Klement Dudák
Masarykova 25, Sokolnice • telefon:  544 254 637 
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V Sokolnicích se dobrovolně sloučily dva místní spolky – rybáři a myslivci – a do budoucna se budou pre-
zentovat pod názvem Sdružený Myslivecký
a Rybářský Tým (SMRT)!! Jako hlavní důvod uvá-
dějí nejmenovaní činovníci tohoto nového hybridní-
ho sdružení neschopnost cokoliv samostatně ulovit.
A že tento průkopnický čin nevyzněl naprázdno,
potvrzují první hezké úspěchy. Po vzájemné výmě-
ně lovných technik se podařilo několika rybářům
výhodně střelit celé svoje nádobíčko, několik mys-
livců chytilo díky trpělivému vysedávání u rybníka
parádního vlka a všichni dohromady na čekané 
chytají lelky.

sdružený tiskový mluvčí PETR HUBERT

Sloučení organizací

30. listopadu začal advent – příprava na Vánoce. Pro nás křes-
ťany je to příchod Ježíše Krista. Je shon. Peče se cukroví, 
stavějí se betlémy. 5. prosince vsí chodil Mikuláš. 
Tiše a ochotně purpura na plotně...

Slávek Jochman

Brzy budou Vánoce, možná bude sníh. Děti se těší na dárky,
dospělí zas na cukroví. Maminky, občas i děti, pečou vánoč-
ní cukroví: perníčky, vanilkové rohlíčky a mnoho dalších
dobrot. Tatínci zabijí kapry a maminky je usmaží, pak si sed-
nou k jídlu. Až to všichni sní, jdou se podívat na vánoční stro-
meček, který je nazdobený vánočními baňkami a jinými
ozdobičkami.

Bára Kučerová

Milý Ježíšku,
přál bych si, aby se všichni měli dobře a byli šťastní. Chtěl
bych, aby padal sníh a bylo veselo. Aby si děti chodily ven
hrát a aby byly delší prázdniny. A aby po kolejích jezdil
Polární expres. 

Lukáš Mazálek

Celý rok se na Vánoce těším. Je to pěkné, když se o Vánocích
sejde celá rodina. A pak jen čekáme, až zazvoní zvoneček.
Ježíšek tu nechal plno dárků. Z každé maličkosti má každý
radost. Veselé Vánoce.

Míša Kroupová

Dne 27. 11. se v naší škole konaly Vánoční dílny. Vyráběly se
různé věnečky, svícny a batikované šátky. Paní Hotová dělala
s dětmi perníkové chaloupky. Druhý den se vše prodávalo,
bylo tu hodně lidí a každý si něco koupil na ozdobu. Celý den
byl pěkný.

Míša Kroupová

Vánoční dílny byly dobré. Dělali jsme adventní věnce, perní-
kové chaloupky, pletli košíky a zdobili perníky. Nejlepší 
bylo dělání perníkových chaloupek, ale pletení košíků by
mohlo být taky dobré. Nakonec byla prodejní výstava. Lidé si
mohli koupit naše výrobky. Všechny perníkové chaloupky se
prodaly, měly velký úspěch.

Mirek Demek

Vánoce jsou krásné svátky. Vždycky se na ně těším. Před
Štědrým dnem chodíme s mamkou k večeru na procházku
a hrajeme hru, kdo objeví nejvíc věnců na dveřích. Ve škole

Vánoce v páté třídě
máme Vánoční dílny, ve kterých si můžeme vyrobit pěkné vý-
robky. A od 22. prosince do 2. ledna máme prázdniny! Já zdo-
bím stromeček, jen mně taťka pomůže dát baňky na vrch. Na
Štědrý den máme k večeři kapra s bramborovým salátem.
Sejdeme se vždycky u stolu: mamka, taťka, praděda a já.
Jsem zvědavá, jaké dárky dostanu.

Tereza Fialová

Ve čtvrtek jsme měli Vánoční dílny. Dělali jsme věnce, šátky,
cukroví a další pěkné ozdoby. Já jsem šla na výrobu věnečků
zdobených kávou. Ze začátku mně to moc nešlo, ale pak to
bylo dobré. Lepili jsme kávová zrníčka. Krásně voněla. Když
jsme je dolepili, připínali jsme špendlíky smrkové větvičky.
Když jsme to dodělali, paní Černá nám je nazdobila všeli-
jakými ozdobami. A bylo hotovo.

Sára Qasemová

Milý Ježíšku!
Chtěl bych, abys mamince přinesl nějaké potřeby do kuchy-
ně a tatínkovi nějaké nářadí. Bráchovi Lego Policie. A já si
přeji, aby byli všichni do příštího roku zdraví a lyže na hory. 
A to je všechno, moc ti děkuji.

Marek Mikulášek

K Vánocům si přeji, aby všichni lidé byli šťastní a aby se jim
povedly Vánoce. Aby byli veselí, nikam nespěchali a koupili
si pěkný stromeček. A kéž by uviděli zlaté prasátko.

Dominik Hotový

Jednou o Vánocích se mi stala taková věc. Byl Štědrý den a já
jsem si řekl, že dnes nebudu jíst, abych viděl zlaté prasátko.
Přišel jsem do kuchyně a tam to krásně vonělo po cukroví.
Máma se mě zeptala, co si dám k snídani a já jsem řekl, 
že nic, že dnes chci vidět zlaté prasátko. Tak šel den a já měl
čím dál větší hlad. Už byl čas na oběd, ale já jsem tomu 
hladu odolal a nic jsem nesnědl. Už jsem z hladu skoro 
omdléval a už tu byl večer. Já nevím, jestli to byly halucina-
ce z hladu nebo bylo opravdové, ale viděl jsem zlaté pra-
sátko.

Ondřej Vespalec

Mně se Vánoce líbí moc a pro rodiče to znamená lásku 
a krásu. A pak se mi ještě líbí dárky a stromeček, jak pěkně
bliká a zvonečky cinkají. Vánoce jsou mé nejoblíbenější dny
v roce. Dobrá je štědrovečerní večeře, bude kuře. A pak se
začnou rozdávat dárky. Ten dostal autíčko, ona zase panenku,
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Mnoho lidí si dnes pod pojmem Vánoce představí stres, shon dárků a nemalé finanční výdaje.
Zapomínají na to, že pravou podstatou Vánoc je být s rodinou, přáteli a lidmi, které máme rádi.

V dřívějších dobách děti moc nedbaly na to, co dostanou, měly ohromnou radost i z toho, čím by dneš-
ní děti opovrhovaly. Dětem už většinou záleží jenom na tom, kolik dárků dostanou a jak budou drahé.
Přeplněná nákupní centra nejsou žádnou výjimkou. Mnohé výlohy obchodů na nás již od začátku října 
mrkají svojí vánoční výzdobou. Ze všech stran se dozvídáme, že ideálním dárkem je mobil či výkonný 
počítač a rodiče tráví veškerý čas vybíráním těchto technických vymožeností. Nakupují se taktéž hroma-
dy jídla, a tak se obchodníci radují ze svých výdělků, které dosahují mnohdy až astronomických čísel.
Během vánočních svátků se čím dál víc lidí věnuje práci, kterou nestíhají a jen letmo odbíhají k vánoční-
mu stromku. Jestli se bude pokračovat v tomto stylu, tak se brzy o tom, co je posláním Vánoc, dočteme 
jenom v knihách. Měli bychom si ale uvědomit, že Vánoce jsou něco víc.

K těmto svátečním dnům patří koledy, pečení cukroví, stromeček, společné návštěvy kostela, výzdoba
a také spousta tradic. A jaký je recept na strávení tohoto nádherného svátku? Hodit všechen stres, práci
a starosti za hlavu a užívat si rodinné pohody a prostě toho, že ten nejkrásnější čas v roce můžeme trávit
se svou rodinou pohromadě.

Tak veselé Vánoce a šťastný nový rok. (vybráno z prací žáků 9.třídy)

VÁNOCE

maminka záclonu a tatínek zase nějaké pruty na ryby. Pak se
ještě připíjí s tetami, babičkami, se strýcem a s maminkou
a tatínkem. A já si zatím hraju s tím, co jsem dostal. Já bych
si přál jen jednu věc a to je snowboard. To je vše, co si přeju.

Martin Dobrovolný

Milý Ježíšku!
Přála bych si, aby se na Vánoce měli lidé rádi a měli rodinu
pohromadě. Rodina má být o Vánocích spolu, protože bez 

rodiny to je jako bez vánočního stromečku. Děti, co nemají
rodinu, jsou smutné. Já říkám: lidé, co nemají děti, rychle do
dětského domova! A to je všechno. Veselé Vánoce.

Míša Krejčí

U maminky v práci mají hezkou vánoční výzdobu, včera pek-
li perníky, já jsem pomáhala. Celý rok se na to těším, abych
zdobila. A je to hezké, když se sejde celá rodina u stromečku.

Markéta Načiňáková



S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J6 12/2008

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 12. 12. 2008. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 1 je 16. 1. 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

Štědrý den... Sváteční atmosféra, usměvaví rodiče, nažehlené děti... Alespoň podle katalogů obchodních
domů a reklam v televizi. Realita je ovšem této idylce poněkud vzdálená, manželky se honí v kuchyni, děc-
ka po celým baráku a tátové bůhví kde. S tímto dnem je spojena spousta tradic, ale spolu s nazdobeným

stromkem je tu ještě jedna stálice – Štědrovečerní
kapr. Pravda, v některých rodinách je nahrazován 
jinou rybou, ale uznejte, jak vám zní třeba – Štěd-
rovečerní makrela... Brrr. To my, rybáři, máme tu
výhodu, že když chytíme kapra, máme z toho druhé
vánoce. Někteří i třetí a čtvrté. 

Někdo kapra stahuje, jiný nedá dopustit na pro-
pečenou kůžičku, jeden nešetří česnekem, druhý
kapra řádně vymáchá v marinádě. Ano, schválně 
píšu v mužském rodě, u nás doma kapra připravuje
muž. Takže vím, o čem mluvím, když napíši, že ka-
pr připravený s chutí a láskou chutná dvojnásob.
Hlavně manželkám, to vám zase potvrdí ta moje...
Zpestřete si svoje rybářské chutě a zkuste mírně 

odbočit z vyjeté koleje tradice na souběžnou kolej experimentu a zkuste připravit kapříka trošku jinak.
Ostatně, kapr si zaslouží i jiné věčné spočinutí než ve strouhance. Dovolím si předložit vám náš rodinný
recept, který praktikujeme dlouhá léta k všeobecné spokojenosti celé rodiny. A když takto kapra připravím
i mimo Vánoce, v podvědomí zazní jemné cinkání rolniček...

„KAPR NA ŽAMPIÓNECH S VLAŠSKÝMI OŘECHY“
Kapra nakrájejte na podkovy, úplně postačí ryba kolem 2 kg. Kůžičku tentokrát ponechte, aby se porce při
obracení nerozpadly. Počítejte čtyři podkovy na pánev. Porce osolte, mírně opepřete, kdo má rád, přidá 
trochu kmínu (kapr je naše ryba, tak co mu nedopřát naše koření, že) a nechte hodinu odležet. Mezitím 
donuťte tchýni vyloupat vlašské ořechy (šťastlivci, kteří nevlastní tchýni, si je s chutí naloupou sami), ale
jádra pěkně na půlky, žádnou drť. Žampióny pokrájejte na plátky, bude stačit velká hrst na pánev. A nyní
to hlavní – otevřete láhev vína (tohle by mohl zvládnout tchán). Víno by nemělo být příliš aromatické, aby
se nepřebíjely vůně. Rozpusťte na pánvi půl na půl sádlo s máslem, vložte odpočaté podkovy, přiměřeně
podlijte vínem a pod poklicí zvolna duste asi 5–7 minut. Poté podkovy obraťte a do volných prostor mezi
masem nasypte ořechy a žampióny tak, aby byl vyplněn všechen prostor. Žampióny se smrsknou, těch dej-
te klidně víc. Jako třešinku na dort položte na každou porci půlku slabého plátečku citrónu. Poklici už ne-
dávejte a pomalu pečte do úplného vypaření vína. Víno vytáhne z kapra rybinu a dodá masu nádhernou chuť.
A ty ořechy – přímo božská mana. Přílohu podle zvyku, my si dáváme hranolky, bramborový salát je sám
o sobě plný chutí a nevynikne tak chuť kapra. Ta naopak vynikne, pokud zapíjíme kapříka zbylým vínem –
ryba přeci musí plavat i na své poslední cestě. Lze takto připravit i amura, ale přátelé, není to už ono...

Milí občané Sokolnic. Za celý Svaz Rybářů Sokolnice Vám přeji dobrou chuť, příjemně prožité svátky,
Boží požehnání a hodně úspěchů v roce 2009.

PETRŮV ZDAR!!! 
Vladimír Žilka, kronikář SRS

KDYŽ VÁNOCE NA MORAVĚ, TAK S KAPREM!


