
Veřejné zasedání zastupitelstva. Starosta obce
svolává na středu 12. 12. 2007 do kavárny restaura-
ce U Husara veřejné zasedání zastupitelstva. 
Na program se připravují tyto body:
1. Rozpočet obce Sokolnice na rok 2008. Rada
předkládá zastupitelstvu ke schválení vyrovnaný
rozpočet v celkovém objemu 18,9 milionu korun.
Pro informaci občanů byl současně zveřejněn 
i návrh rozpisu rozpočtu. Požadavky na výdajovou
stránku rozpočtu přesahovaly o více než 2,2 milio-
ny korun a, proto bylo nutné některé požadavky 
krátit či úplně vypustit. Požadavky mateřské 
a základní školy kráceny nebyly. Protože se objevu-
jí hlasy, že obec se chová „macešsky“ ke svým
školským zařízením, uvádíme pro informaci výši
příspěvku pro tyto dvě školy. V roce 2005 obdržela
základní škola z rozpočtu obce 715 tisíc, v roce
2006: 958,4 tisíc, v roce 2007: 1 023,48 tisíc
a v příštím roce dostane 1 442,48 tisíc. Mateřská
škola obdržela z rozpočtu obce v roce 2005: 927,90
tisíc, v roce 2006: 1 200 tisíc, v roce 2007: 
1 086,50 tisíc a v příštím roce dostane 1 301,50 ti-
síc. Rada obce doporučuje zastupitelstvu 
předložený rozpočet schválit.  
2. Prodej komerčního pozemku. Obec obdržela
dvě žádosti na zakoupení pozemku na ulici

Kobylnická. Pozemek je určen územním plánem 
k podnikatelským aktivitám. Oba žadatelé předpo-
kládají výstavbu tiskárny. Rada obce doporučuje
zastupitelstvu prodej tohoto pozemku firmě 
TOP TISK obaly s.r.o. za 895 Kč/m2. Cena se sklá-
dá ze dvou položek. Sedm set korun je kupní cena 
a částka 195 Kč/m2 je příspěvek obci na prodlouže-
ní výstavby inženýrských sítí – vodovodu 
a plynovodu. 
3. Žádost Ing. Simony Mácové. Zastupitelstvo
schválilo dne 22. 03. 2007 prodej bytů na ulici
Nová, včetně podmínek tohoto prodeje. Jednou 
z podmínek je, že kupujícím bude současný nájem-
ník, který má platnou nájemní smlouvu. 
Dne 26. 11. 2007 písemně požádala Ing. Mácová,
aby jí byla bytová jednotka č. 502/2 odprodána 
i přesto, že nemá platnou nájemní smlouvu.
Starosta ani rada nemůže měnit usnesení zastupitel-
stva a pokud by se prodej uskutečnil v rozporu 
s podmínkami stanovených zastupitelstvem, byl 
by prodej od samého počátku neplatný. 
4. Schválení „Zásad pro poskytování náhrady
mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva
obce Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své funk-
ce dlouhodobě uvolněni v roce 2008“. Podle 
§ 71 zákona o obcích je povinností zastupitelstva

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Sokolnický
zpravodaj
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Pan prezident navštívil Památník Mohyla míru
V neděli 25. listopadu 2007 navštívil Mohylu míru prezident České republiky pan Václav Klaus s chotí. 
V kapli památníku položil květiny k uctění padlých ve slavkovské bitvě a se zájmem si prohlédl multime-

diální expozici „Bitva tří císařů. Slavkov / Austerlitz
1805“. Na závěr své návštěvy řekl, že je rád, 
že na Mohylu míru zavítal: „Jsem rád, že jsme sem při
návštěvě Jihomoravského kraje zamířili. Je to opravdu
krásné místo!“, řekl. Během své třídenní návštěvy
Jihomoravského kraje, kterou zahájil právě na slavkov-
ském bojišti, zavítal pan prezident s chotí v úterý 
27. listopadu 2007 také do další pobočky Muzea
Brněnska – Památníku písemnictví na Moravě 
v Rajhradě.

Zdroj: webové stránky Mohyly míru

Popis k fotce:
Zleva Antonín Reček, ředitel Muzea Brněnska, hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a prezident republiky
Václav Klaus při návštěvě Mohyly míru.



každoročně vydat na další rok tyto zásady. V praxi
nebyly nikdy použity, ale zákon obci tuto povinnost
ukládá. Rada doporučuje předložené zásady 
schválit. 
5. Nová obecně závazná vyhláška číslo 02/2007 
o místním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování  komunálních odpadů. Podle 
zákona o místních poplatcích musí obec každoroč-
ně vydat novou vyhlášku, neboť výše poplatku 
se stanoví podle skutečnosti minulého roku. Rada
navrhuje stanovit poplatek ve výši  500 Kč za oso-
bu. I tak obec vybere na poplatcích asi o čtvrt mili-
onu méně, než vydá za odvoz a likvidaci komunál-
ních odpadů od občanů. 
6. Periodická inventarizace majetku obce 
k 31. 12. 2007. Zákon ukládá obci povinnost 
provést inventarizaci svého majetku ke konci kalen-
dářního roku. Tuto činnost prováděl v minulosti
kontrolní výbor, a proto rada doporučuje zastupitel-
stvu uložit kontrolnímu výboru provedení 
inventarizace. 
7. Schválení zastavovací studie  a dohody 
o podmínkách realizace technické infrastruktu-
ry s firmou SDW IVEST, a.s. Tato společnost 
hodlá vykoupit pozemky od soukromníků mezi 
bývalými kasárnami a lokalitou Nad Vrbím.
Dohoda o podmínkách výstavby podrobněji řeší 
budoucí výstavbu, napojení na technickou infra-
strukturu obce, budoucí vlastnictví inženýrských 
sítí vzniklých jako součást nové výstavby apod. 
Dle předložené zastavovací studie zde bude posta-
veno 105 nových rodinných domů, dětské hřiště 
a jeden objekt občanské vybavenosti (pravděpodob-
ně menší prodejna se smíšeným zbožím). Současně 
rada doporučuje zastupitelstvu schválit zakoupení
pozemku p.č. 2094 (výměra 406 m2) od
Pozemkového fondu ČR a ten, společně 
s obecním pozemkem p.č. 1691/33 (výměra 
1 296 m2), bezúplatné převést na firmu SDW 
IVEST, a.s. za podmínky, že firma postaví i dětské
hřiště o velikosti nejméně 2 500 m2. Rada doporu-
čuje schválit předloženou dohodu i zastavovací
studii za předpokladu, že investor na svoje náklady

vybuduje nejméně dalších 22 veřejných 
parkovacích míst.
8. Prodej kasáren Předky. Na základě rozhodnutí
rady byl zpracován jednoduchý nabídkový materiál,
který byl zveřejněn na našich webovských 
stránkách a u různých realitních společností.
Součástí těchto materiálů bylo i sdělení, že obec 
očekává vyjádření zájemců do čtvrtka 14. listopadu.
V uvedeném termínu předložilo nabídky celkem pět
zájemců, všichni s nabídkovou cenou 26 milionů
korun. Rada prostudovala všechny nabídky 
a po dlouhé diskusi rozhodla, že doporučí zastupi-
telstvu vybrat společnost Domica s.r.o. Záměrem
společnosti je v areálu vybudovat přibližně 
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132 nových bytů v rodinných a bytových domech.   
9. Dohoda o podmínkách realizace výstavby Pod
Stráží – III. etapa. Firma Vašstav hodlá v příštím
roce postavit v lokalitě Pod Stráží šest viladomů. 
V každém bude šest bytových jednotek. Stejně tak
jako v minulosti, uzavře obec s firmou dohodu, kte-
rá řeší bližší podmínky výstavby. Rada doporučuje
dohodu schválit.
10. Rozšíření členů komise. Rada schválila
s účinností od 16. 11. 2007 doplnit Komisi pro vy-
dávání sokolnického zpravodaje o paní Miroslavu
Mifkovou a Ing. Filipa Debefa.
11. Pronájem kasáren na Mohyle Míru panu 
Čechovi.  Rada obce odsouhlasila pronájem kasá-
ren panu Jaroslavu Čechovi na dobu neurčitou 
od 1. 12. 2007 s výpovědní lhůtou 6 měsíců pro obě
strany. Před tím, než se kasárna začnou využívat,
pan Čech nechá provést jednoduchý ekologický au-
dit (zejména v horní části, kde byl autopark), aby
bylo jasné, v jakém stavu je mu areál předán.
Kromě toho bude pořízena fotodokumentace všech
objektů. 
12. Výběrové řízení na opravu Mateřské školy
Sokolnice. Rada obce uložila starostovi zajistit
vyhlášení výběrového řízení na opravu mateřské
školy. Součástí prací bude nejen generální oprava
všech objektů (včetně střechy, zateplení a výměny
oken), ale i výstavba pavilonu, kde bude nová 
jídelna pro děti ze základní školy a stavba další 
třídy, aby se zvýšila kapacita dětí. Práce by mohly
být zahájeny zjara v příštím roce a celkový rozpo-
čet činí takřka 34 milionů korun. 
13. Výstavba dětských hřišť v obci. Rada obce 
rozhodla, že první místo, kde se vybuduje hřiště
pro malé děti, by mělo být u Bednárny. Na další
hřiště za budovou obecního úřadu (v místě dnešní
školní zahrady), vedle mateřské školky a v lokalitě 
Nad Vrbím je zpracovaná jednoduchá studie. Rada
uložila Kateřině Chudé, aby ve spolupráci s brněn-
skou Regionální poradenskou agenturou připravila
žádosti na dotace na stavbu všech těchto hřišť.
Součástí bude i přestavba stávajícího hřiště 
za obecním úřadem. K. Chudá současně zajistí
zpracování dokumentace pro územní a stavební
řízení. 
Obec již obdržela petici občanů z ulice Podešvova,
že dětské hřiště u Bednárny nechtějí. Informace 
organizátora petice o výstavbě hřiště ale byly 
neúplné a místy i mylné. Proto jim rada nabídne
možnost seznámit se s projektem hřiště, aby 
všichni obyvatelé bytovek na této ulici věděli, kde
bude hřiště umístěno a jak bude vybaveno.
14. Nabídka firmy Korekt Alfa. Jmenovaná firma
prováděla opravu povrchu silnice v ulici 
Na Výhoně a Na Padělkách. Obec je však s kvali-
tou nespokojena. Nejen že povrch vozovky 
je nerovný, ale od materiálu jsou znečištěny obrub-
níky, zámková dlažba na vjezdech občanů apod.
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Z E Ž I VOT A OB CE

Předem děkujeme za projednání rady zastupitelstva
S pozdravem Olga Švandová Podešvova 504 Sokolnice a všichni obyvatelé bytovek na ulici Podešvova

větších investic zvýšit kapacitu čištěných odpad-
ních vod na této ČOV. Více než dvacetistránkový
posudek byl zaslán Vodárenské akciové společnos-
ti a.s. (provozovatel kanalizace a čistírny odpadních
vod) se žádostí o vyjádření, zda tento dokument
schválí. Pokud se tak stane, bude mít naše obec
možnost na ČOV připojit již povolenou výstavbu,
drobnější dostavby uvnitř obce a plánované novo-
stavby 196 bytů v areálu bývalých kasáren 
a 105 rodinných domů mezi kasárnami a lokalitou
Nad Vrbím. Další nová výstavba již nebude možná. 
Současně rada projednala dopis starosty města
Újezd u Brna ze dne 7. 11. 2007, který se stále 
po obci Sokolnice domáhá stanoviska, jak to bude 
s připojením objektů u nádraží (na k.ú. Újezd 
u Brna) na naši kanalizaci a čistírnu odpadních vod.
Rada v této věci byla nucena konstatovat, 
že vzhledem k nastalé situaci není možné žádosti
vyhovět. 

Firma proto nabídla slevu na provedené práce 
ve výši 25% z ceny, obec ale trvá na slevě alespoň
50%. Protože spor o kvalitu provedené práce 
se vleče už rok, skončí celá věc pravděpodobně 
u soudu. V novodobé historii obce Sokolnice to tak
bude první případ, kdy obec práci neuhradila (lépe
řečeno uhradila ji jen částečně) a bude se zřejmě
soudit. 
15. Nákup radaru na měření rychlosti. Rada 
obce se zabývala návrhem na zakoupení radaru,
který by ukazoval rychlost projíždějícím řidičům.
Rada s pořízením a instalací souhlasí a ukládá mís-
tostarostovi zajistit nabídky od více dodavatelů.
Předběžně má rada zájem o podobný radar, jaký 
je instalován v obci Telnice (ten ukazuje rychlost
přijíždějícím řidičům, měří rychlost z obou stran 
a je doplněn kamerou). 
16. Zvýšení kapacity ČOV Telnice. Na základě 
žádosti obce vypracoval projektant čistírny odpad-
ních odborný posudek, jak by bylo možné bez 
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Z E ŠKOL Y

Stále více dětí má problémy se zády. Brněnští odborníci ve studii, která je součástí záměru Škola 
a zdraví pro 21. století, zjistili, že vadné nebo velmi špatné držení těla má 55 % dětí základních škol.
Výrazně hůře jsou na tom dívky.
Výsledky výzkumu poskytla Hana Šeráková z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Odborníci zkoumali držení těla u 377 dětí. Testování uskutečnili v hodinách tělesné výchovy ve dvou 
brněnských základních školách v první polovině roku. U dětí hodnotili držení hlavy, hrudníku, bři-
cha a sklonu pánve, křivky zad a postavení nohou. Každé z dětí prohlížely vždy tři odbornice, aby
se do výsledků co nejméně promítlo subjektivní hodnocení.

Výsledky odborníky zaskočily. Zjistili, že křivá záda má výrazně více dětí, než kolik uváděly nebo 
odhadovaly studie. Z výsledků lze kromě toho usuzovat, že od první do třetí třídy se držení těla 
u dětí postupně zhoršuje. Zatímco ze zkoumaných prvňáků s ním měla problémy polovina dětí, 
ve druhé třídě to bylo 52 % a ve třetí dokonce 76 % dětí.
Problémy se zády přicházejí podle odborníků s nástupem do školy. Děti, do té doby zvyklé celý den 
se hýbat a hrát si, musejí najednou několik hodin denně sedět v lavici. Navíc nosí často příliš těžkou 
aktovku. Vadné držení těla může u dětí kromě bolestí zad vyvolat bolesti hlavy. V dospělosti může 
vyústit v nevratné změny na páteři.
Záleží nám na našich dětech?! Necháme je, ať si zničí zdraví! Věřím, že tohle nechce žádný z rodi-
čů. Co ale s tím? Jak řešit takovou závažnou situaci. 
V prvé řadě to chce více pohybu, prospěšný je v podstatě jakýkoliv sport, ale existují i speciální 
cviky na protažení nejvíce zanedbaných partií těla. A ty by bylo třeba vhodně zařadit do úvodu kaž-
dé hodiny tělesné výchovy.
Dalším krokem k lepšímu zdraví našich dětí jsou určitě židle a lavice. Doposud používaný školní 
nábytek je zcela nevyhovující. Vsadil bych se, že dnešní žáčci mohou najít vyrytý monogram svých
rodičů na lavici. Jednu třídu naší základní školy se podařilo vybavit moderním školním nábytkem.
Pokud jste ji ještě neviděli, určitě se běžte podívat, je to nádhera. Snad se podaří vybavit tak všech-
ny třídy.
Další problém, který spolehlivě křiví drobné a ještě dostatečně nevyvinuté páteře našich dětiček, 
je opravdu hodně těžká školní kabela. Zjistil jsem, že jsou učebnice, které není nutné nosit každý den
do školy a domů. Bohužel ale neexistovalo místo, kde by si žáci mohli učebnice na druhý den ve ško-
le nechat. Snažil jsem se tedy prosadit, aby škola sama ze svých prostředků zakoupila úschovné 
boxy, tak jak to je třeba běžné na brněnských školách.
Bohužel ale po seznámení s finanční situací v naší škole bylo jasné, že tak to nepůjde.
Rozhodl jsem se tedy takovou skříňku nechat vyrobit  a daroval jsem ji naší škole.
Nechtěl jsem jen nečinně přihlížet problémům, ale aktivně je řešit. Mým záměrem je tímto ukázat, 
že takový úschovný box může dětem pomoci od těžkých školních aktovek, a také vznikl malý 
ostrůvek soukromí každého žáka, kam si může odkládat osobní věci nebo cennosti, které jinak 
do školy v podstatě nepatří. Chtěl bych takové skříňky prosadit do všech tříd, to ale, zdá se, nepůjde
bez podpory rodičů a sponzorů. Vždyť kam jinam investovat peníze než do budoucnosti našich dětí. 
A proto vyzývám rodiče a firmy, kteří mohou, ať nezůstanou lhostejní k budoucnosti našich dětí 
a jakoukoliv formou přispějí k lepším podmínkám vzdělávání se dětí na naší škole v Sokolnicích.

Petr Zeman

ŠKOLA, vzdělání a křivá záda!
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Vážení rodiče,
Jste nespokojeni s vybaveností školy?!
Podpořte nás ve stávce!
Situace ve školství se stále zhoršuje. Kdykoli vláda potřebuje sáhnout do rozpočtu na financování jiných
resortů, sáhne do rozpočtu školství. 
Nedostatečný státní rozpočet v kapitole školství na rok 2008 (snížení o 4 miliardy korun) znamená 
výrazné zhoršení pracovních podmínek všech zaměstnanců školství i financování běžných výdajů, tj. veš-
keré materiální zajištění výuky.
Děkujeme za pochopení a podporu.

Zaměstnanci ZŠ Sokolnice

Prohlášení školských odborů ke  stávce učitelů
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyzývá Martina Bursíka, předsedu strany zelených, 
k zodpovědnosti. Krize ve školství se prohlubuje. V době, kdy je schvalován státní rozpočet, chybí klíčo-
vý politik, který by obhajoval zájmy tohoto zkoušeného resortu.
Školství opět prohrává a doslova výsměchem žákům, studentům a pedagogům se stává proklamace pěti
vládních priorit, které nedávno vyhlásil  premiér Topolánek.  Paradoxně za pátou z nich považuje podpo-
ru vzdělanosti. Takováto papírová proklamace bez konkrétních kroků a nezájem vlády, že ministerstvo
školství je v personálním rozkladu, situaci konstruktivně neřeší.
ČMOS pracovníků školství je přesvědčen, že vzhledem k prohlubující se krizi nám nezbylo, než dát jasně
najevo nesouhlas a 4. prosince uzavřít školy. 
Vyzýváme veřejnost, rodiče, pedagogy, kterým není lhostejná budoucnost vzdělanosti v České republice,
aby náš oprávněný protest podpořili.

V Praze dne 26. listopadu 2007 ČMOS pracovníků školství

Sbírám, sbíráš, sbíráme s panem Popelou
V letošním roce se naše škola zapojila do soutěže sběru druhotných surovin. Firma ASA, zastoupená 
po celém Jihomoravském kraji, zorganizovala soutěž o hodnotné ceny pro školní kolektivy i jednotlivce.
První sběrová akce byla vyhlášena pro žáky na 14. 10. 2007. S nadšením se zapojili žáci všech tříd.
Podařilo se zaplnit celý kontejner. Celkem žáci odevzdali 1082 kg papíru. Nejnadšenější „sběrači“ Marek
Dobrovolný a Jiří Daněk přivezli přes 200 kg. 
Děkujeme všem maminkám a babičkám, které nám pomohly, a podpoří nás i v další sběrové akci pláno-
vané na leden 2008.

Simona Mifková

Noc s hvězdami
Je čtvrtek. Den před Vesmírnou nocí. Celá třetí třída se moc těší. Budou tam s námi spát i druháci a naše
asistentka Tereza Hrachovcová. Konečně pátek! Všichni se nemůžou dočkat večera. Budeme mít sraz 
v 17.00 hodin před školou. Šli jsme domů a sbalili si věci. A už je to tady, už jdeme do školy!!!!!!!!! 
Na úvod měla vystoupení děvčata, zatančila orientální tance, pak 3. a 2. třída zpívala. Potom jsme šli 
do naší třídy a vyrobili si amulety s ametystem v podobě měsíce, hvězd, komet. Potom jsme vypichovali
souhvězdí a vyráběli dalekohledy. Venku bylo docela jasno, tak jsme vyběhli před školu a dívali se pravým
hvězdářským dalekohledem na měsíc, který byl v úplňku.V tělocvičně jsme si zahráli nějaké hry a vrátili
se zpět do třídy, kde jsme si nachystali spaní. Pak jsme se na počítači proletěli vesmírem, to bylo velmi 
zajímavé. Jo, a na večeři jsme si dali chleba se sýrem ve tvaru hvězd a komet. Ozdobili jsme si je rajčaty
a paprikou. Mňam! Noc jsme ukončili stezkou odvahy, kdy jsme chodili do světelného kruhu a nosili 
tajné zprávy napsané marťanským písmem. A když jsme je vyluštili, uložili jsme se ke spánku a povídali
si hrůzostrašné příběhy. Nakonec jsme usnuli a ráno se nám nechtělo vstávat. Vesmírná noc se nám moc
líbila a těšíme se na její opakování.

Dominika Miklišová, Kristýna Padalíková

Stávka 4. prosince 2007
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Před koncem roku 2007 čeká naše družstva krátká přestávka. Ale již začátkem ledna 2008 vstoupí  hráči
do zimní přípravy na nadcházející druhou polovinu sezóny. Družstvo mužů reprezentuje naši obec a celý
jihomoravský region v I. lize, která je hned po Extralize druhou nejvyšší házenkářskou soutěží v České 
republice. Společně s družstvem z Brna - Králova Pole jsou vlastně v I. lize jediní zástupci  tohoto regio-
nu v rámci celé České republiky. 
A – družstvo mužů hraje tuto prestižní soutěž již pátý rok. Sezónu 2007–2008 nezačalo naše družstvo pří-
liš dobře. Museli jsme se především vyrovnat se změnou „domácího prostředí“. V Křenovicích se nám již
nepodařilo smluvně zajistit pronájem sportovní haly, a proto jsme byli nuceni hledat útočiště jinde. Jelikož
je v současné době v Brně a okolí velice obtížné pronajmout si pro míčový sport, jako je házená, vyhovu-
jící halu, která by měla požadovanou volnou kapacitu, musíme jezdit k mistrovským utkáním 
až do vzdálených Pohořelic. Proto jsme velice vděčni zastupitelům městského úřadu v Pohořelicích 
za jejich vstřícný postoj. Pro naši tělocvičnou jednotu to však bohužel znamená další vynaložené 
prostředky k zajištění působení našeho družstva v prvoligové soutěži a pro nás všechny znamená účast 
v této vrcholné sportovní soutěži obrovskou finanční zátěž. Chceme proto i touto cestou  oslovit všechny
příznivce sportu, zejména firmy a podnikatele z naší obce a blízkého okolí, aby nám pomohli udržet 
sokolnickou házenou na úrovni, kterou si za dlouhá léta své činnosti jistě zasluhuje. 
V průběhu podzimní části sezóny 2007–2008 se výkonnost našeho mužstva zlepšovala. Dokázali jsme 
v Pohořelicích porazit Plzeň, Napajedla a Chomutov. Oba body jsme také přivezli z Brna, kde jsme 
v jihomoravském derby porazili Královo Pole. V posledním dohrávaném zápase jsme však podlehli 
v Jičíně domácímu týmu HBC Jičín B a dostali jsme se tak v konečném pořadí podzimní části soutěže,
vzhledem v výsledkům vzájemných zápasů, na 9. místo tabulky.
Dorostenecké družstvo se vrátilo zpět do II. ligy a vede si zatím nad očekávání dobře. Získalo v první 
polovině sezóny 10 bodů a v tabulce je na sedmém místě. Naši mladí hráči tak dokázali, že mohou být 
důstojnými soupeři i družstvům, která mají na rozdíl od nás daleko větší možnosti v celoroční přípravě 
a v kvalitnějším zázemí.
Doufejme, že se jednání o výstavbě nové sportovní haly u rozvodny pohnou kupředu a podaří 
se najít odpovídající finanční prostředky na výstavbu kvalitního sportovního zázemí nejen pro házenkáře,
ale pro nás všechny, obyvatele Sokolnic a dalších obcí z blízkého okolí. Náš region se rozrůstá o další 
nové zastavěné lokality a tento prudký rozvoj a nárůst občanů si vyžaduje i kvalitní zázemí 
a infrastrukturu.

Tabulka I. ligy házené mužů – podzim 2007

pořadí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

družstvo Z V R P skóre+ skóre- body

Tatran Litovel 11 6 4 1 311 279 16

Sokol Kostelec na Hané 11 7 2 2 299 281 16

1. HK Dvůr Králové n. L. 11 8 0 3 299 269 16

Sokol HC Přerov 11 7 1 3 317 293 15

TJ Fatra Slavia Napajedla 11 6 1 4 338 337 13

TJ Náchod 11 5 0 6 315 314 10

HBC Jičín B 11 4 0 7 289 301 8

Sokol II Prostějov 11 3 2 6 334 348 8

Sokol Sokolnice 11 4 0 7 279 305 8

HK Královo Pole 11 4 0 7 327 333 8

11 HK Chomutov 11 3 2 6 279 293 8

12 HK Slavia V Plzeň 11 3 0 8 266 300 6

SPORT

Sokolnická házená uprostřed sezóny 2007–2008 
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pořadí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

družstvo Z V R P skóre+ skóre- body

Sokol Nové Veselí 11 8 1 2 369 279 17

Tatran Litovel 11 8 0 3 360 307 16

Sokol Velké Meziříčí 11 8 0 3 372 308 16

KH Kopřivnice 10 6 1 3 329 299 13

SK STUKO Velká Bystřice 11 6 1 4 282 279 13

KH Zbrojovka Vsetín 11 6 1 4 355 330 13

TJ Sokol Sokolnice 11 5 0 6 322 336 10

Sokol II Prostějov 11 4 1 6 325 356 9

Stavomontáže Olomouc 11 4 0 7 340 352 8

Rožnov pod Radhoštěm 11 4 0 7 318 326 8

11 HK TJ Cement Hranice 11 3 1 7 295 332 7

12 TJ Sokol HC Přerov 10 0 0 10 212 375 0

Tabulka I. ligy házené mužů – podzim 2007

TJ Sokol Sokolnice přijme pro budovu místní sokolovny sokolníka nebo sokolnici.
Bližší informace u sestry Antonie Tůmové.

Rok se s rokem sešel a místní sokolky uspořádaly další předvánoční akci. V sobotu 1. prosince 2007 
se uskutečnilo ANDĚLSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE. Pro děti byly přichystány nebeské soutěže, 
kterými je provázeli dva andílci, a v dětské dílně si mohly vyrobit různé  papírové andílky a vánoční 
přáníčka. Když se vydováděly, tak je navštívil Mikuláš s čertem a andílkem. Mikuláš rozdal 84 sladkých
balíčků a pak se děti podívaly na vánoční pohádku.
Pro maminky byla přichystána vánoční dílna, kde si 41 maminek vyrobilo adventní věneček nebo svícen
v květináči. Všem se opravdu moc povedly. Děkuji za pěkně strávené odpoledne.

Olga Vinklerová

Andělské sportovní odpoledne

Věřme, že se bude našim hráčům dařit i nadále a že budeme svědky dalších zajímavých střetnutí nejen 
ve sportovní hale v Pohořelicích, ale také na našem sokolském hřišti, kde hrají kromě již zmíněných 
dorostenců i B mužstvo mužů a naši nejmenší házenkáři z řad mladších žáků. O těchto družstvech se zmí-
níme v některém z dalších čísel  zpravodaje.
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V roce 1931 vypracoval učitelský sbor v Újezdě u Brna brožurku s názvem „Ukázka tvořivé práce ve ško-
le“. Tato závěrečná činnost žáků 9. ročníku se soustředila na zmapování okolí Újezda i Sokolnic, hlavně
se ale seznamovali s událostmi napoleonské války. O bitvě té doby se v kraji vypravovalo hodně bajek. 
S některými pověstmi vypracovanými právě žáky újezdské školy se nyní seznamte.
Napoleon a mlékařka
Noc před bitvou u Slavkova strávil Napoleon na kopci Žuráni v opuštěném kamenném lomu. Spal 
na železné posteli, kterou si potom vzal na ostrov Svaté Heleny. Časně ráno před bitvou přinesla dívka 
ze Šlapanic císaři mléko. Zajímala se o nastávající bitvu a vyzvídala na císaři, který byl v dobrém rozma-
ru. Dívka byla rakouská šlechtična, přestrojena do venkovského kroje. Po vítězné bitvě dal si Napoleon
představit na zámku slavkovském zajatce. Mezi ženami zajatých důstojníků poznal císař i dívku mlékař-
ku, která byla dcerou rakouského plukovníka. Velkomyslně ji propustil, ač ji mohl dát jako vyzvědačku 
zastřelit.
Po bitvě
Na Pracké hoře ležel kníže Andrej Bolkonsky právě na tom místě, kde s žerdí praporu v rukou klesl 
k zemi. Když navečer po bitvě projížděl se Napoleon po bojišti, viděl mnoho mrtvých a raněných.
Najednou se zastavil a pravil ke svým pobočníkům, ukazuje na raněného ruského knížete Andreje: 
„Hle jaký je to krásný muž! Škoda mladého života.“ Kníže si těžce vzdychl. „Aj, on žije! Dopravte 
ho do nemocnice“, řekl Napoleon a jel dále.
Kníže osaměl. Neviděl nic než daleké, vysoké a věčné nebe. Poznal, jakou cenu má život, který mu z těla
prchá. Věděl, že to byl Napoleon, jeho héros, ale v tu chvíli se mu zdál tak malounkým a nepatrným člo-
věkem ve srovnání s tím, co se dělo mezi jeho duší a tím vysokým, nekonečným nebem s běžícími po něm
oblaky. Bylo mu v té chvíli všechno úplně jedno, ať stojí nad ním kdokoli, ať si mluví cokoli. Byl jen rád,
že se u něho zastavili lidé a přál si jen, aby mu pomohli a znovu ho přivedli k životu, který se mu zdál tak
krásný, protože mu právě teď zcela jinak rozuměl.
Přišli nosiči a přinesli ho do nemocnice. Nebe mu zmizelo. Cítí velké bolesti v hlavě, kde byl raněn.
Když se pak Napoleon přišel podívat do nemocnice, poznal ho. „Jak se Vám daří, mladý muži?“ tázal 
se císař. Adrej neodpověděl – nemohl. Vzpomněl si na to vysoké, krásné a věčné nebe a slávu
Napoleonovu. Čím je jeho sláva proti tomu nebi? 
Kníže Andrej spolu s jinými raněnými, u nichž nebylo naděje na uzdravení, byl odevzdán péči místního 
obyvatelstva. Ale přece po několika měsících se uzdravil a vrátil se na své statky do Ruska.

Sokolnický zámek a park
Když si ve volných chvílích s oblibou a nostalgií prohlížím staré pohlednice Sokolnic, zjišťuji, že téměř 
na každé je zachycen zámek, cukrovar, kaplička a škola. O některých budovách jsme již v minulých 
číslech Zpravodajů psali. I o zámku bylo již dříve zmíněno. Myslím si ale, že vzhledem k našim novým
spoluobčanům by bylo vhodné vrátit se k jeho historii znovu.
Skoro ve všech větších vesnicích býval ve starších dobách zámek nebo hrad, nebo aspoň sídlo panství 
nebo statku. V Sokolnicích býval od nepamětných dob zámek, který patřil „vrchnosti“, která byla majite-
lem panství sokolnického. Bylo to jedno z největších panství v okolí Brna, ale nevzniklo najednou, nýbrž
většinou během XVI. století koupí jednotlivých vesnic, sňatkem, dědictvím a přivtělením jich k velkostat-
ku sokolnickému, který byl ze všech největší a měl jako střed v naší vesnici zámek, v němž sídleli maji-
telé jen část roku.
V místech, kde stojí sokolnický zámek, bývala tvrz, o níž se mluví již v letech 1550 a 1622. Na jejím mís-
tě nebo snad její přestavbou a rozšířením vznikl dnešní zámek, který je postaven ve slohu anglické gotiky.
Sokolnický zámek nikdy nesloužil majitelům jako stálé sídlo, protože tito měli ještě jiná panství. Bylo tak
zcela jistě za knížat Dietrichsteinů. Posledním majetníkům rodu hrabat Mitrovských sloužil sokolnický zá-
mek pouze za sídlo zimní, v létě bydleli na Rožínce nebo v cizině. V naší obci pobývali od 15. září 

HISTORIE

Napoleon a jeho doba v tradici kraje
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do začátku léta a pak přesídlili na Rožínku a Pernštejn. Ze Sokolnic jezdívali do Brna do divadla, na ple-
sy a zábavy. Před jejich příchodem se vždy zámek, bažantnice i park pečlivě upravovaly.
K lesku bývalých šlechtických zámků patřil park a obora, s chovem srnců a bažantů. Při jejich zakládání
byly napodobovány francouzské vzory. Tyto mají společný znak, že obyčejně jejich středem je průsek,
jímž je vidět z balkónu až na konec parku nebo bažantnice. Dnes je však již průsek na mnohých místech
zarostlý. Pěkný pohled na park byl ze zasklené verandy zámku severním směrem do dálky přes louku, 
proti proudu Zlatého potoka. Jeho tok byl přepásán dvěma klenutými mosty a břehy jsou dodnes lemová-
ny alejí košatých kaštanů.
Jaké poměry byly v zámku a bažantnici za dřívějších majitelů, se nedá přesně zjistit. Jisté je, 
že za Mitrovských byl zámek i park v dobrém pořádku, neboť na zámku sokolnickém pobýval dva dny 
a tři noci bývalý rakouský císař František Josef I. O tomto císaři bylo známo, že byl velmi vybíravý 
a i když mohl bydlet v mnohém paláci brněnském, vybral si sokolnický zámek, což bylo tehdy 
pro Mitrovského vysokým vyznamenáním a uznáním, že zámek i park jsou v takovém lesku, že mohou
hostit i císaře. Že se císaři zámek s bažantnicí líbil, lze usoudit z toho, že 2. července 1871 přenocoval 
v našem zámku korunní princ Rudolf, jemuž se dostalo podobného uvítání jako jeho otci.
O sokolnickém zámku se také vyprávělo, že i on má Bílou paní v osobě hraběnky Polirony. Tato hraběn-
ka byla lakomá a ráda se soudila. U Telnice se jí líbila louka „Panenka“. Umínila si, že ji musí získat 
do svého majetku. Začala se o ni soudit s rajhradským klášterem tak dlouho, až ji přece jen vysoudila. 
Ale ke konci života ji začalo trápit svědomí, a proto založila fundaci, aby se za ni sloužila mše v určité 
pátky v zámecké kapli. Někdy se stalo, že zámecký farář na mši zapomněl, někdy také zaspal a tu nastalo
na zámecké faře takové bouchání do dveří, až ho to vzbudilo a on šel sloužit mši svatou.
Na sokolnickém panství se vystřídalo mnoho majitelů. V době třicetileté války hráli někteří z nich 
významnou roli, která často přesahovala hranice našeho regionu. Ať již to byli Bořitové, Pergarové 
či Magnášové. Velmi málo bylo o nich napsáno, a tak si myslím, že některé významné události spojené 
s nimi a s naším krajem doplníme v některém z příštích čísel Zpravodajů.

Použitá literatura:  Kronika obce Sokolnice, Krajem Mohyly Míru, M.M.

Advent – nejen předvánoční období
adventus znamená latinsky příchod
Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto označení pochází z latinského slova „adventu“, 
což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. 
První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. sto-
letí se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.
DATUM ADVENTNÍCH NEDĚLÍ: Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně 
25. 12. Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle – čtvrtá – při-
padá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je kaž-
dý rok v jiném dni v týdnu, tak i první adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půl-
noci dne 24. 12. („štědrý večer“ je vigilie – předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se proto stává,
že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen 
tři týdny, i když má čtyři adventní neděle. 
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ADVENTNÍ VĚNEC: Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví 
o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo
zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících sví-
cí vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“ (Jan 8,12).
Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec 
života. 
ADVENTNÍ PÍSNĚ – RORÁTY: Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně –
„roráty“, sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty – název pochází z nejznámější

latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: „Rorate coeli de super...“ –
„Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...“). Připomínají očekávání spásy, vyve-
dení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu
spásy. Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, pouče-
ná Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit
společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století. 

Zdroj: internet (zkráceno)

Křížovka
Jen blázen dělá stejnou chybu... dokončení najdete v tajence

1. Zkratka organizace hasičů
2. Starostovo příjmení
3. Vítěz velké bitvy, jejíž památník máme na dohled
4. Nejsevernější ulice v obci
5. Název našeho dětského klubu
6. Vyhlášený podnik v Otnicích (znají ho všechny mlsné jazýčky)
7. Místní název potoka protékajícího naší obcí

Všechny otázky se vztahují k naší obci nebo k jejímu okolí.
Správné odpovědi zasílejte do 31. 12. 2007 na e-mail filip@debef.cz
nebo písemně paní Mirce Mifkové. Ze spravných odpovědí bude 
vylosován výherce, který obdrží věcnou cenu.

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 14. 12. 2007. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 1 je 11. ledna 2008. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na ní-
že 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

Významný mezinárodní výrobce vlnité lepenky v Brně-Chrlicích vypisuje výběrové řízení 
na pozice:
Provozní zámečník – strojní údržba výrobní linky
Požadujeme: SO/ÚSO vzdělání v oboru zámečník, případně strojní zámečník, oprávnění ke svařo-
vání – plyn,elektrika, nerez – výhodou, zkušenost s parokondenzačním systémem výhodou
Hlavní účetní
Požadujeme: SŠ/VŠ ekonomického směru, min. 3–5 let praxe, velmi dobrá znalost podvojného 
účetnictví a daňového systému ČR, znalost IS SAP výhodou, komunikativní znalost AJ
Kontaktujte nás na telefonním čísle 545 559 105, nebo zašlete svůj životopis emailem brno.persona-
lista@smurfitkappa.cz


