
PROSINEC 2011ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

D U C H O V N Í  O K É N K O

 24. prosince 2011  16.00 hodin  Telnice (dětská)
  22.00 hodin  Telnice 
   (půlnoční mše)
  24.00 hodin  Sokolnice 
   (půlnoční mše)
25. prosince 2011  8.30 hodin  Telnice
  10.00 hodin  Sokolnice
 26. prosince 2011  8.30 hodin  Telnice
  10.00 hodin  Sokolnice
 31. prosince 2011  17.00 hodin  Děkovná mše svatá
 1. ledna 2012  8.30 hodin  Telnice
  10.00 hodin  Sokolnice

Vánoční svátost smíření:
 18. prosince 2011  16–18 hodin Telnice
 19. prosince 2011  16–18 hodin Sokolnice

 Jinak je možnost 
svátosti smíření vždy půl hodiny 
před každou mší svatou.

Milí spoluobčané, přijďte s námi strávit Zlatou neděli 18. prosince 2011, svátečně se naladit a zazpívat si koledy.
Od 14 hodin bude otevřena sokolnická kaplička, kam skauti přivezou Betlémské světlo a vy si ho budete moci ve 
svých lucerničkách odnést domů.
Před místní sokolovnou bude připraveno občerstvení a prodej drobných dárků a výrobků dětí z MŠ a ZŠ

V 15 hodin začne představení místních nadšenců

ŽIVÝ SOKOLNICKÝ BETLÉM
Srdečně Vás zvou všichni účinkující a TJ Sokol Sokolnice

Sdružení Sokolnický dům připravilo VÝSTAVU BETLÉMŮ 
v prostorách nad prodejnou pana Holuba. 
Výstavu můžete navštívit od 14–17 hodin. 
Betlémy na výstavu můžete přinést 18. prosince 2011 v dopoledních hodinách

Vánoční modlitba
Drahý Pane, v tomto čase dávání a přijímání snadno přehlédneme dary, které nám dáváš Ty. Děkujeme ti za místo, 
kde můžeme bydlet, za oděv, jídlo a všechny dobré věci, které nám denně opatřuješ. Děkujeme Ti za lidi, které máme 
kolem sebe a kteří nás milují. Děkujme ti, že zůstáváš s námi v nesnázích života a táhneš k sobě. Děkujeme za pokoj, 
který dáváš jedině ty. Pane, nejvíc děkujeme za to, že ses narodil pro naši záchranu. Děkujeme také, že naše budouc-
nost je ve tvých rukou. Děkujeme Ti, že jsi nadějí pro každého z nás.

Bohoslužby o Vánocích budou podle tohoto pořadu:
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Pan Ladislav Kozubík SDB

Tříkrálová sbírka 2012 – začněte rok dobrým skutkem
Ve dnech 1.–14. ledna 2012 bude probíhat již dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky a v těchto dnech můžete v našich 
městech a obcích potkat koledníky se zapečetěnými pokladničkami označenými logem Charita Česká republika. 
Tříkrálová sbírka pomáhá posilovat vědomí solidarity a dobročinnosti ve společnosti. Získané prostředky slouží pro 
potřeby nemocných, sociálně slabých a znevýhodněných, mládeže a rodin v nouzi. 
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2012 použije Oblastní charita Rajhrad na projekty, které přispějí ke zkvalitnění a rozší-
ření nabídky poskytovaných  sociálních služeb, kterými jsou:

• Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě 
• Mobilní hospic sv. Jana v Rajhradě
• Charitní ošetřovatelská služba Rajhrad   
• Charitní pečovatelská služba Rajhrad
• Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích 
• Odborné sociální poradenství

Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti farních charit a v případě živel-
ných katastrof na humanitární pomoc v České republice  a zahraničí.
Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně 
a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v nouzi. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně 
svůj čas ve prospěch pomoci druhým. 
Kromě příspěvku do pokladniček koledníků lze Tříkrálovou sbírku podpořit rovněž převodem na sbírkový účet číslo 
66008822/0800 nebo odesláním dárcovské sms zprávy ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777.
Dne 2. ledna v 16 hodin udělí brněnský biskup Mons. ThLic.Vojtěch Cikrle tradiční požehnání koledníkům z celé jižní 
Moravy a části Vysočiny při mši svaté na Petrově v Brně. Po žehnání bude následovat občerstvení a poté přednáška 
ředitele Charity ČR Mgr. Ing. Haičmana o cestách do Japonska a Haiti, spojená s promítáním aktuálních fotografi í.
V neděli 8. ledna v 17.30 hodin na programu ČT1 Vás zveme ke sledování přímého přenosu Tříkrálového koncertu.
Tříkrálovou sbírku najdete i na facebooku, na kterém můžete sdělovat své dojmy, postřehy a zážitky z koledování, při-
dávat fotky z koledy, přispívat do diskusí, sledovat příběhy z TS, události a rozhovory s interprety TS koncertu…
V loňském ročníku Tříkrálové sbírky přispěli dárci na území modřického a rosického děkanátu na pomoc lidem 
v nouzi rekordních 2 457 250 Kč.

Vámi věnované peníze byly využity na projekty:
• pořízení elektrických polohovacích lůžek a antidekubitních matrací pro klienty Domu léčby bolesti 

s hospicem sv. Josefa v Rajhradě 
• fi nanční podpora činnosti Dobrovolnického centra hospice sv. Josefa v Rajhradě 
• zajištění provozu Mobilního hospice sv. Jana v Rajhradě
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• zkvalitnění a rozšíření služeb Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby Rajhrad
• zajištění provozu Nízkoprahového centra pro mládež v Židlochovicích
• podpora rozšíření aktivit farní charity Blučina
• humanitární pomoc lidem postiženým zemětřesením v Japonsku v březnu 2011

Děkujeme Vám!

Ing. Hana Bělehradová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za OCH Rajhrad
www.rajhrad.charita.cz, www.dlbsh.cz

www.trikralovasbirka.cz

O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY

V měsíci listopadu navštívily děti z naší školky brněnské 
divadlo Radost, kde zhlédly pohádku pod názvem „TŘI 
PRASÁTKA“. Největším zážitkem z tohoto výletu však 
byla jízda poschoďovým autobusem.
Na školkové zahradě se jako každoročně na podzim konal 
úklid spadaného listí. Děti vydatně hrabaly a sbíraly 
barevné spadané listí ze stromů. Odměnou jim byl poklad 
ukrytý na zahradě – spousta sladkých ovocných bonbónů.
Pomalu se chystáme na zimu, připravujeme dětem větší  
kopec na sáňkování, čímž děkujeme panu Bugnerovi za 
přivezení nekolika fůr hlíny.

Děti odpovídaly na otázky
Co bych si přál pro maminku pod stromeček od Ježíška?
Odpovědi: prsten, mobil, bundu, šperky, mlýnek na oříšky, 
živého bílého koníka, lyže, konvice na čaj, voňavku, rtěnku, 
řetízek, živého křečka…

Co bych si přál pro tatínka pod stromeček od Ježíška?
Odpovědi: boty, zlaté hodinky, svetr, komeťáckou výstroj, 
košili, lyžařskou helmu, hodiny, komeťáckou čepici, obrovský 
vlak…

Mateřská škola Sokolnice děkuje za sponzorské dary
Náš dík patří především sokolnickému FUTSALU – malé kopané, jehož členové darovali mateřské škole částku 
30.000 Kč .
Touto cestou chceme poděkovat za sponzorský dar také sokolnickým obyvatelům manželům Macíkovým, kteří nám 
věnovali částku 5.000 Kč.
V neposlední řadě děkujeme i místním podnikatelům: manželům Přerovským, panu Luboši Královi a Jiřímu 
Brzobohatému za nemalé fi nanční dary.
Za zmíněné sponzorské dary pořídíme dětem na školní zahradu houpadlo a lezeckou sestavu s žebřinami.

•

•

•

Zaměstnanci mateřské školy přejí všem lidem klidné prožití vánočních svátků 
a do nového roku mnoho osobních a pracovních úspěchů.
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Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Výstava „Šaty dělaj pračlověka“
Dne 23. listopadu 2011 jsme navštívili výstavu o pravěkých šatech ve Šlapanicích. Mohli jsme si vyzkoušet ty pra-
věké šaty i paruky keltských žen. Dokonce nám ukazovali i co ušily naše babičky, maminky z kousků látek, co za 
roky nastřádaly. Ušily deky, polštáře, ozdoby na vánoční  stromeček. Moc se mi to líbilo. Doporučuji.

Lenka Vymazalová, 3. třída

Dne 23. listopadu 2011 jsme navštívili výstavu z pravěku v muzeu ve Šlapanicích. Viděli jsme tam šaty, šály, len, 
vlnu z ovce, ale i nástroje, kterými si oblečení pravěcí lidé šili. Já jsem tam třeba dělal keltskou masku. A doporučuji 
Vám, abyste se tam jeli podívat – je to poučné a také hodně zábavné pro děti i pro dospělé.

Adam Stuchl, 3. třída

Dne 23. listopadu 2011 jsme navštívili výstavu o šatech z pravěku. Mohli jsme se převléct do pravěkých šatů. Jako 
třeba Ivo se převlíkl za holku. A taky jsme si mohli něco vymodelovat. Na závěr jsme se šli podívat, co se může udělat 
z kousků látky. Byly tam polštáře a deky. Určitě doporučuji.

Veronika Králová, 3. třída

Dne 23. listopadu 2011 jsme navštívili výstavu. Byly tam nádherné šaty keltského lidu. Všechno se mi na tom líbilo. 
Doporučuji to všem dětem i dospělým. Na závěr jsme si mohli prohlédnout deky a přikrývky.

Honza Schoř, 3. třída

Dne 23. listopadu 2011 jsme byli na výstavě ve Šlapanicích. Byla to výstava o vývoji šatů člověka od doby 
kamenné.
Už když nám paní učitelka řekla: „Děti, pojedeme na výstavu Šaty dělaj pračlověka“, tak jsem se začala hodně těšit. 
Na výstavu jsme jeli autobusem přes Kobylnice a po příjezdu mě to nezklamalo. Myslím si, že jsme se tam všichni 
bavili, protože tam bylo hodně zajímavých věcí. Viděli jsme: lebky pralidí, paruky, kožešiny, pásky, knofl íky, pra-
věké nástroje na výrobu oblečení, kosti jako jehly, nástroje na lov a jiné věci, které používali naši předci. Taky jsme 
si mohli vyzkoušet upříst nit, vymalovat obrázky s oblečením a vyrobit šperk. Udělala jsem si pár fotek a na konec 
jsme se šli ještě podívat na látky, které vyrobily naše babičky. Navštívit tuto výstavu všem moc doporučuji. Bylo to 
prostě super!

Miriam Olšáková, 3. třída
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Mikuláš
Dne 2. prosince 2011 proběhla mikulášská beseda v restauraci U Husara pod 
záštitou obce Sokolnice. Žáci Základní umělecké školy Židlochovice si připravili 
pro občany Sokolnic, kteří v letošním roce dosáhli významného životního jubilea, 
velmi pěkné pásmo básní, písniček a klavírních vystoupení. Po té žáci 8. třídy 
základní školy, v převlečení za Mikuláše, anděla a čerty, předali spoluobčanům 
dárečky, které pro ně připravili žáci Základní školy v Sokolnicích.
Dne 5. prosince 2011 opět žáci 8. třídy navštívily jednotlivé třídy základní školy, 
mateřskou školu, družinu a školní jídelnu, kde pobavili děti, zatancovali si s nimi, 
zazpívali a předali přichystané bonbony a jiné cukrovinky.
Za 8. třídu: Mikuláš   Barbora Kučerová
 Anděl   Michaela Kroupová
 Čerti   Markéta Načiňáková
  Tereza Fialová
  Berenika Sadílková

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

Prosinec
Prosinec je měsícem zařazeným do období včelařské zimy. Je to období, kdy včelaři včelstvům zajišťují klid, 

a to jak od klepajících větévek, případně zvědavého ptactva v podobě sýkorek, případně výkonnějšího datlovitého  
ničitele. Ještě jsem nevzpomněl jednoho někdy škůdce, a to člověka, který využívá dočasné slabosti včelstev a své 
duševní omezenosti. Ne nadarmo naši panovníci tyto poklesky jedinců přísně trestali. Doufám, že každý pochopil 
jako panovníky například Karla IV, Marii Terezii. Dnes je však jiná doba. Dalším problémem bude využití teplejších 
dní k doléčení včelstev proti roztočům. Toto je možné provést pomocí zapálených knotů, na které se nakapalo léčivo 
působící na roztoče, případně se přeléčí pomocí parního vyvíječe  emulzí se stejným léčivem.  Letošní rok začal dost 
rychle a podzim byl tím pádem dost dlouhý bez snůšky a mezi včelstvy byla velká loupež, to znamená,  že si kradly 
mezi sebou. Při těchto návštěvách nejen že braly, ale případně i donesly nejen roztoče, ale i nemoci. Ke zlodějině 
také ve velkém pomohly přemnožené vosy. A i toto teplé počasí včelám nepomůže, nejsou staženy do chomáče a mají 
větší spotřebu zásob. Když jsem viděl 4. prosince létat včelu, tak to bude asi nějaké divné. Na jaře uvidíme, kolik se 
bude obnovovat včelstev.

Z dalších využívaných včelích produktů je včelí vosk. Při tvorbě díla včela doslova potí vosk na tzv. voskových 
zrcátkách na spodní straně 3.–6. článku (tergit) zadečku. Chitinová stěna zrcátek je perforovaná mikroskopickými 
otvory, jimiž po zvýšené námaze tryská sekret jako čerstvý vosk. Na vzduchu tuhne a ve formě šupinky přebírá ana-
tomický tvar zrcátka. I když se šupinka odloupne, zůstává částečně zasunutá pod přečnívajícím okrajem sousedního 
článku zadečku. Hmotnost jedné, 0,5 mm silné šupinky se pohybuje v rozmezí 0,8–2 mg. Energetická náročnost 
u produkce vosku je vysoká. Ke vzniku 1 kg vosku včely spotřebují 3,5–10 kg medu a kolem 50 g pylu. Včela 
šupinku podle potřeby sbírá kartáčkem třetího páru noh a zpracovává kusadly. Vzniká bílá tvarohovitá hmota. Půso-
bením slin se stává vláčnou za předpokladu, že teplota prostředí je 33–36 °C. V úlech budují včely dílo na předem 
lisovaných voskových mezistěnách. Mezistěny podle potřeby a v požadované velikosti vkládá do úlu včelař. Nové 
voskové dílo má bíložlutou barvu. Včelařská odborná terminologie ho označuje termínem panenská souš. Každá 
vylíhlá včela zanechá v buňce košilku – dílo díky tomu mění barvu a postupem času tmavne přes odstín propečené 
žemle až k tmavohnědé. Několikaleté plásty jsou zčernalé.

Po chemické stránce je vosk složen převážně z esterů jednosytných vyšších mastných kyselin s vysokomoleku-
lárními alifatickými alkoholy. Nejzajímavější ze všech těchto látek jsou  právě tzv. uhlovodíky, které nejsou meta-
bolizovatelné běžnými enzymy. V praxi to znamená, že chrání vosk před rozkladem nežádoucími mikroorganismy. 
Možná právě proto si našel vosk ve starém Egyptě využití při balzamování a mumifi kaci. Po skončení konzervač-
ního procesu se těla mrtvých balila do voskových bandáží. Kromě balzamování můžeme najít ve starověku mnoho 
dalších uplatnění včelího vosku nejen pro účely léčebné a kosmetické, ale také v dalších oblastech všedního života. 
Ve starověku se psalo na voskové tabulky; včelí vosk se používal na impregnaci papyrových svitků, ve starověkých 
hrobech se našly voskové fi gurky, voskové masky i reliéfy. Vosk se používal při odlévání ozdobných předmětů 
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i zbraní. Nahlédneme-li dále do historie včelaření a včelích produktů, zjistíme, že v některých dobách býval vosk 
ceněn daleko více než med, což se dnes může někomu zdát až nepochopitelné. Ve středověkých klášterech byl 
vosk využíván při skladování vína. Aby použitý korek pro uzavření láhví lépe těsnil (soudobá technologie ještě 
neuměla vysekávat ideální kulatý tvar korkové zátky), vyplňovali řádoví bratři vzniklé mezery v hrdle láhve právě 
včelím voskem. V církevním prostředí se rovněž užívaly jinak velice drahé svíce z včelího vosku. Nejen v kláš-
terech, ale i na panovnických dvorech se vosku využívalo k pečetění dokumentů. Ve Skandinávii sloužil vosk po 
staletí jako vosk na lyže. Vosk sloužil k ošetření dřeva. Aplikoval se i při postříbřování a pozlacování povrchu 
dřeva, zejména u řezbářských děl, nábytku a interiérových doplňků. V jiné profesi sloužil k izolaci lodních trupů. 
Uplatnění našel také v sochařství: sádrové sochy se voskovaly, aby získaly vzhled slonové kosti. Z vosku byly 
vyráběny umělé květiny a ovoce. Voskové pochodně a voskové svíce známe a používáme doposud. Oblíbená byla 
enkaustika – malba barevným voskem. Z Indonésie se rozšířilo batikování. A v neposlední řadě je využíván přímo 
v samotném včelařství.

S O K O L

TJ Sokol Sokolnice – žákovská házenkářská družstva v polovině sezony
Obě naše žákovská družstva již 
ukončila podzimní část sezóny 
2011–2012. Domácí utkání hrají 
naše obě družstva na házenkář-
ském hřišti u rybníka. V případě 
nevyhovujících klimatických 
podmínek máme nyní možnost 
využívat nafukovací halu v Tel-
nici, což jistě pomůže zkvalitnit 
zimní přípravu všech družstev.
Starší žáci obsadili v konečném 
pořadí podzimní části Jihomo-
ravské ligy 9. místo. Družstvo 
se potýká s nedostatkem hráčů 
a je proto doplňováno z řad 
mladších žáků. Doufejme, že 
se jim bude v jarní části soutěže 
lépe dařit. Trenérem družstva je 
Milan Konečný. 

Mladší žáci si pod vedením Libora Beránka vedou velice dobře a obsadili v polovině soutěže pěkné páté místo. 
Důležitější je však skutečnost, že se jejich hra neustále zlepšuje a tato vzestupná tendence nám dává do budoucna 
velké naděje. Ve spolupráci s minižáky a přípravkou se daří trenérům a vedoucím těchto dětských družstev budovat 
kvalitní základy další házenkářské generace v Sokolnicích. Je však také 
na nás všech, abychom je nenechali v jejich záslužné činnosti samotné 
a snažili se jim také pomoci.
Proto chci touto cestou oslovit všechny přátele sportu, bývalé házenkáře 
a hlavně pak rodiče dětí, které házenou hrají, nebo se chystají mezi sokol-
nické házenkáře přijít, aby pokud je to možné, přiložili pomocnou ruku 
k dílu. Nehledáme jen sponzory, kteří by nám pomohli zajistit pro děti kva-
litní zázemí, ale také lidi, kteří by se chtěli aktivně zapojit do našeho oddílu 
házené jako trenéři, pořadatelé, organizační pracovníci atd. Házená má 
stejně jako v ostatních vesnicích našeho regionu velkou tradici a v nedávné 
minulosti naši házenkáři dokázali, že i v těchto skromných podmínkách se 
dá hrát házena na velmi dobré úrovni. Působení našeho družstva v 1. lize 
házené mužů v letech 2003 až 2008 je toho důkazem. Naším cílem je na 
tyto úspěchy navázat a doufejme, že se nám to s Vaší pomocí podaří. 
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Újezd u Brna11 145:35910 0 0 10 0
SK Kuřim10 149:28410 1 0 9 2
Sokolnice9 182:34410 2 0 8 4
Juliánov8 248:26310 4 0 6 8
Bohunice7 228:2299 4 1 4 9
Telnice6 278:2149 4 1 4 9
D. Cerekev5 202:1969 5 0 4 10
V. Meziříčí4 319:21110 6 0 4 12
Ivančice3 291:2069 7 0 2 14
HK KP Brno2 295:18810 9 1 0 19
N. Veselí1 324:16710 9 1 0 19

SkóreZ V R P B

Jihomoravská liga starších žáků

Velké Meziříčí10 112:12514 5 2 7 12
Újezd u Brna9 090:09914 6 0 8 12
Nové Bránice8 089:09313 6 1 6 13
Bohunice7 071:05911 6 1 4 13
HK KP Brno6 101:11214 7 1 6 15
Sokolnice5 095:08614 7 3 4 17
Telnice4 112:09014 8 1 5 17
Ivančice A3 124:08413 9 1 3 19
Juliánov2 127:07714 13 0 1 26
N. Veselí A1 165:06513 13 0 0 26

SkóreZ V R P B

Jihomoravská liga mladších žáků

N. Veselí B11 091:10813 5 1 7 11
SK Kuřim12 086:09513 4 0 9 8
Ivančice B13 073:10413 3 1 9 7
SHC Maloměřice14 074:14514 2 0 12 4
Hustopeče15 044:11213 0 0 13 0 Jan Černý

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice

přeje všem spoluobčanům veselé Vánoce, šťastný nový rok 2012, 
mnoho šťěstí, zdraví a osobních a pracovních úspěchů.
Děkujeme cvičitelům, trenérům, organizačním pracovníkům, 
aktivním sportovcům a všem ostatním, 
kteří svým aktivním přístupem přispívají 
k bohatému kulturnímu, společenskému a sportovnímu dění v obci.
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 1 je 6. 1. 2012. 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 Chudáčková Jiřina – JirVym@seznam.cz
Černý Jan – jcmail@volny.cz Mifková Mirka – mifkova.mirka@seznam.cz

SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ –  vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168. 
Datum vydání 16. 12. 2011. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

12/2011

Plesová sezóna 2012 – sokolovna v Sokolnicích

•      Sportovní ples   13. ledna 2012

•      Školní ples   20. ledna 2012

•      Šibřinky    11. února 2012

•      Dětské radovánky   12. února 2012

•      Myslivecký ples   24. února 2012


