
PROSINEC 2012ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Milí spoluobčané, přijďte s námi strávit Zlatou neděli 23. prosince 2012. Od 14 hodin bude otevřena sokolnická 
kaplička, kam skauti přivezou Betlémské světlo, které si 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
V místní ZŠ bude výstava vánočních pohlednic a formiček. 
Výstavu můžete navštívit od 14 do 17 hodin.

Srdečně zvou účinkující a TJ SOKOL SOKOLNICE

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Vždy se moc těším na Vánoce, na krásnou a lákavou 
vůni cukroví a perníku, na zdobení stromečku, na zpí-
vání koled a na spousty vánočních obyčejů. S mamkou 
pečeme perníkové chaloupky, zdobíme je mandlemi 
a cukrem. Vše voní jablky a skořicí. Miluji vánoční 
náladu a atmosféru. Když je sníh, chodím na Břeha, 
je tam pěkný kopec, na kterém se dobře sáňkuje. Také 
miluji tu radost a překvapení, co přináší pěkné dárky. 
Vánoce jsou prostě svátky klidu a pohody.

Žaneta Hotová

Když se ráno na Štědrý den probudím, cítím vždy ten 
pocit blaha, ten pocit, že večer dostanu své dárky. Už se 
nemůžu dočkat. Ale jsou i jiné věci, na které se těším. 
Zpívání koled, pojídání cukroví, štědrovečerní večeře... 
Ale teď popořádku. Ráno se nasnídám a přemýšlím: 
O čem? O Vánocích. Jaké dárky dostanu. Jestli dostanu 
ten nový kopačák, vrtulník nebo to lego, co jsem si tak 
přál. Potom následuje oběd. K obědu máme vždy polévku 
s bramborami a vejci. Odpoledne jdeme do parku. Zpí-
váme tam se sousedy koledy, jíme cukroví a bavíme 

Zleva doprava:
2006 Kateřina Vinklerová
2007 Adam Debef
2008 Filip Kunc (foto chybí)
2009 Hugo Fojtů
2010 Markéta Jirgalová
2011 Jakub Mifek

Olga Vinklerová

Jak jdou léta s Ježíšky

Vánoce v 5. třídě
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se. Kolem páté hodiny jdeme zase domů. V šest máme 
večeři, rybu. Potom jdu nahoru a čekám na zazvonění 
zvonečku. Ejhle! Už zvoní! Se sestrou utíkáme dolů 
a tam vidíme všechnu tu nádheru, na kterou jsme se celý 
rok tak těšili. Potom už jen rozbalujeme dárky a výskáme 
radostí. Pak jdeme spát. Když usínám, říkám si, že je to 
nejlepší den v roce. 

David Unge
Jak jsem nezjistila, co jsem dostala k Vánocům
Už bylo 24. prosince večer a já nemám dopečeno, dova-
řeno, nedodělaný čaj, no je toho hodně. Rychle zapnu 
varnou konvici, rychle dopeču cukroví, zapnu strome-
ček. Tak tak jsem to stihla, už zrovna bouchla vrata. 
Navečeříme se, zazpíváme si, sedneme si ke stromečku. 
První dáreček zrovna otevírám já. Otevírám a najednou 
lup, vypadl proud. Šla jsem ho nahodit, ale nešlo to, tak 
jsme zapálili svíčky, ale bylo málo světla. Už je dost 
pozdě, jdeme všichni spát. Ráno otevírám dáreček a je 
tam robotek na uklízení. Škoda je, že jsem ho nedostala 
dřív, mohla jsem všechno stihnout. Takhle jsem promar-
nila Vánoce. 

Lucka Dvořáková
... Další den šli nakoupit kapra a po té s velkou radostí šli 
velmi rádi spát. Večer nemohli ani usnout, jak se těšili, 
tak vstali a chvíli pozorovali hvězdy ... 

Jirka Krejčí
... O Vánocích se nejvíc těším, až babička udělá cukroví. 
A když s bráchou a tátou rozbalíme stromeček a dáme 
na něj baňky. A když rozbalíme stůl a nachystáme 
talíře ... Laura Přichystalová

... Pod stromečkem máme vždy několik betlémků. Vždy 
se těším, až budu moci rozbalit dárky. Těším se na každé 
Vánoce. 

Hanka Baláková
Vždycky se těšíme na Vánoce. S babičkou pečeme cuk-
roví a děláme vánočku. Druhý den zdobíme stromeček 
a dáváme pod něj betlém, na který se díváme ... 

Tereza Beránková
... A potom jdeme spát se splněnými sny. A takhle zakon-
čujeme náš Štědrý den ... 

Kristýna Slouková

... Potom půjdeme ven a projdeme pár ulic. Pouštíme 
prskavky a povídáme si. Cestou domů se díváme, kde už 
Ježíšek byl ... 

Ema Hanušová
... Po večeři jdeme do průjezdu a tam pouštíme petardy, 
prskavky ... A pak už zazvoní zvoneček a už se jde na 
dárky ... 

Adéla Dobrovolná
Těším se, až zase budeme zdobit stromeček a budeme 
zdobit okna. A těším se na ty dárky, ale spíš bych si přál 
štěstí a zdraví ... 

David Kochlík
... Stromeček už byl nazdobený a krásně voněl lesem. Za 
chvíli se podívám za okno a dopis nikde. Řeknu si, asi ho 
Ježíšek vzal ... 

Patricie Fryčová
... Nejdřív jsme vykrojily kolečka, hvězdičky a kytičky. 
Až jsme to dodělaly, dávaly jsme dovnitř marmeládu. 
Maminka to dala do trouby a čekaly jsme... 

Eva Kochlíková
... Přivítali jsme babičky a zasedli jsme ke stolu. Ale než 
jsme začali jíst, rozkrojili jsme jablíčka a pomodlili jsme 
se za Ježíška ... 

Vanesa Čápová
... Je den Vánoc a já se už těším, že dostanu svoje přání. 
Je to vzrušující svátek. Věříte na Ježíška? Já ano!
    Míša Šimáčková
... Ježíšek řekl: Příště, dívky, napište dřív! Jinak nic 
nebude. Ale protože jste jako mí andílci hodní, tak tu 
máte ode mě lístky do Chille... 

Vendula Prokešová
... Ráno o Vánocích všichni vstaneme a jdeme se nasní-
dat a potom pomůžeme mamince s vařením na Štědrý 
večer. Já pak jedu s tatínkem do Telnice zapálit dědeč-
kovi svíčku na hřbitov ... 

Vašek Bugner
... a počkáme pět minut a potom přijdeme ke stromečku, 
kde už Ježíšek nachystal dárky ... 

Saša Višenka
... Konečně jsem uviděl stromeček a pod ním dárky. A to 
je konec našeho krátkého příběhu o tom, jak se děti těší 
na Ježíška. Honza Dobrovolný

Pohádka o bystřině a kobyle
Bylo nebylo malé město, které leželo v Babykových horách a jmenovalo se Bylina pod Babykou. A v tom městě byla 
farma a na té farmě chovali kobyly různých barev. Nejkrásnější barvu měla kobyla jménem Babyka. Babyka byla 
vypuštěná v ohradě a v tu chvíli, co přiklusala do výběhu, se ozvala velká rána a utekl jim černý kůň. Ten černý kůň 
vyrazil vrátka od ohrady a všechny kobyly utekly. Jen jediná zůstala, a to byla naše Babyka. Babyka řekla lidským 
hlasem: „Počkejte, kam to jdete, tam jsou přece Babykové hory!“ 
Ale nakonec se odvážila i ona a šla za ostatními kobylami. Babyka odběhla na mýtinu, na které se napásla. Když se 
napásla, šla a šla Babykovými horami, až došla k malé bystřině. Napila se z ní, a v tu chvíli se v bystřině začala vařit 
voda o zvalo se: „Milá Babyko, napij se ještě jednou a splní se ti každé přání.“ Babyka se znovu napila a přála si, aby 
se na palouku u bystřiny objevila nová veliká stáj pro všechny kobyly. A tak se i stalo.  

Pavel Mikliš, 4. třída 
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Třída koťátka
Chumelí se, chumelí,
maminka jde pro jmelí
a tatínek pro ovoce,
už se těším na Vánoce.
A kdy budou? Hnedle hnedle,
v předsíni už voní jedle.

Třída Sluníčka
Jak vypadá Ježíšek?
Má opravdu kožíšek?
Kolik mu je mu asi let?
Jeden, dva, tři, čtyři, pět?
V čem roznáší dárečky?
Zdobí také stromečky?
Chodí nebo přiletí?

Třída motýlci
Krásné svátky vánoční,
pěknou cestu půlnoční.
Pod stromečkem dárků dosti,
pozor však na rybí kosti.
Na Silvestra pevný krok
a pak šťastný celý rok.

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

Třída kuřátka
Na vánoce maminka
upeče nám cukroví,
domem voní vanilka,
táta stromek ustrojí.
A já se svým malým bratrem
hrajeme si zatím s kaprem.

D U C H O V N Í  O K É N K O

Kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce
Po roce 1989 dochází ve svobodné společnosti k budování nových sakrálních staveb, které nebylo po dlouhá desetiletí 
možné. Dosud vzniklo v brněnské diecézi více než dvacet sakrálních staveb. Spolu s velkými chrámy v Hustopečích, 
Břeclavi, v Brně-Žabovřeskách, nalezneme v okolí Brna nové kaple například v Březině, Chudčicích, Hrušovanech 
či nedalekých Ponětovicích. Mezi ně se nově řadí projekt výstavby kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce. 
Autor vítězného návrhu umístil kapli na jihozápadní okraj obce do mírného svahu, kde tvoří novou dominantu 
obce viditelnou ze širokého okolí. Tubusový objekt vejčitého půdorysu stojící na více než dvoumetrové kamenné 
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Bezpečné vánoční nákupy aneb nedejte šanci zlodějům
Vánoční svátky jsou za dveřmi. Lidé vybírají dárky pro své blízké 
a nevěnují  pozornost svým osobním věcem a zapomínají na to, že 
vánoční  čas  nese s sebou i svá rizika.
V dopravních prostředcích, obchodních domech nebo na přeplněných 
ulicích či tržištích se můžete stát lehkou obětí různých kapsářů či zlo-
dějů. Kapsáři využívají nepozornosti lidí. Ztráta peněz není jediným 
důsledkem neopatrnosti. Občané mohou přijít o doklady, kreditní 
karty či klíče od bytu, auta nebo o jiné cennosti. 

Policie má pro Vás několik rad, jak se nestat obětí zlodějů a jiných 
nepoctivců

svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí
peněženku a doklady noste odděleně, nenoste u sebe větší fi nanční hotovost
tašky s penězi a cennostmi nenoste na zádech, v bočních kapsách oděvů a batohů
ženy – věnujte pozornost svým kabelkám, kontrolujte, zda jsou uzavřené, nenechávejte peněženku a jiné cennosti 
navrchu tašek či kabelek
muži – peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes
při nakupování neukládejte své kabelky, tašky, batohy a jiná příruční zavazadla do nákupních vozíků
bezpečnostní kód k platební kartě (PIN) – pokud si jej nepamatujete, noste odděleně od karty, v případě odcizení 
platební karty ihned zablokujte účet
dostanete-li se do tlačenice, věnujte zvýšenou pozornost svému okolí a své věci dobře střežte

Také nezapomínejte, že „Auto není trezor“, nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné 
cenné věci, zejména kabelky, kufříky a jiná zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, videokamery, 
doklady od vozidla či jiné osobní věci.
Zdánlivě bezcenná věc může pachatele nalákat. Zlodějům stačím pár vteřin, proto vůz vždy zamykejte, např. při pla-
cení na čerpacích stanicích. Při nakládání nákupu buďte obezřetní,  neodkládejte kabelku na sedadlo!
 nprap. Petra Hrazdírová      

Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení

podezdívce, obložený dřevěným obkladem a nepravidelně osazený úzkými vertikálními okny. Střecha je zakončená 
kuželovou věží s křížem. Základním vnitřním atributem je sedm vertikál tvořených hrubě tesanými trámy, které vyja-
dřují sedmero bolestí Kristovy matky. Spojnicí mezi interiérem a exteriérem jsou již zmíněná okna, která jemně osvět-
lují vnitřek stavby a vně pronikající světlo vytváří její noční vizuální stránku. Kolem kaple je zakomponován medi-

tativně relaxační park, 
jehož součástí je 
křížová cesta a nava-
zující jabloňová alej. 
Zasvěcení kaple je 
stejné jako u stávající 
zvonice nacházející se 
uprostřed obce.
Investorem projektu je 
farnost Moutnice, pro 
který obec Nesvačilka 

věnovala stavební pozemek. Předpokládaná investice činí 11.000.000 Kč. V současnosti probíhá inženýrská a pro-
jektová činnost. Na jaře 2013 je plánováno vlastní zahájení stavby, které bude probíhat dle dostupných fi nančních 
prostředků.
Pokud byste se rozhodli přispět, uvádíme číslo účtu: 2300338440/2010. Budeme vděční za Vaše dary, které pomohou 
dobrému dílu! Za realizační tým s přáním všeho dobrého 

Mgr. René Strouhal, duchovní správce obce Nesvačilka
Pro Sokolnický zpravodaj zpracoval Ing. Josef Chudáček
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 1 je 11. 1. 2013. 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 14. 12. 2012. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

12/2012

Tříkrálová sbírka 2013 – začněte rok dobrým skutkem
Ve dnech 1.–14.ledna 2013 bude probíhat již třináctý ročník Tříkrálové sbírky a v těchto dnech můžete v našich 
městech a obcích potkat koledníky se zapečetěnými pokladničkami označenými logem Charita Česká republika. Tato 
charitativní akce je nedílnou součástí tradice, ale především poselstvím dobré vůle a pozitivních hodnot, které umož-
ňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, 
mládeži a rodinám v nouzi. 
Peněžní dary loňské Tříkrálové sbírky přispěly například k zajištění kvalitní kontinuální péče o klienty hospice sv. 
Josefa v rámci poskytovaných odlehčovacích služeb (úklid, praní prádla, svoz a likvidace zdravotnického odpadu). 
V měsíci září a říjnu proběhla plánovaná oprava havarijního stavu podlah na odděleních lůžkové části hospice, která 
ovšem díky omezení provozu hospice způsobila značnou ekonomickou ztrátu. Z TS 2012 byl poskytnut také příspě-
vek na zajištění provozu odborného sociálního poradenství, které je poskytováno osobám pečujícím o nevyléčitelně 
nemocné. Dále byl podpořen projekt Anti Child Labour, který realizuje salesiánské středisko Don Bosko Hospet 
v Indii – toto středisko vyhledává děti zneužívané k práci, zajišťuje jim komplexní pobytové služby včetně stravy, 
zdravotní péči, roční základní předškolní vzdělávání a následné umístění do klasických školních zařízení. 
Další projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2012 najdete na www.rajhrad.charita.cz.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2013 Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, které přispějí ke zkvalitnění a rozší-
ření nabídky poskytovaných sociálních služeb v regionu, kterými jsou:

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
Charitní ošetřovatelská služba Rajhrad
Charitní pečovatelská služba Rajhrad
Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích

Tříkrálová sbírka podpoří také projekt chráněného bydlení pro osoby s demencí, jehož zařízení se začne budovat 
v Rajhradě v příštím roce. Další prostředky z TS 2013 budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti farních charit 
a pro případ živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí. 
Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Mons.Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově dne 2. ledna 2013 ve 
14.30 hodin. V neděli 6. ledna 2013 v 18 hodin můžete na programu ČT1 zhlédnout přímý přenos Tříkrálového kon-
certu z Městského divadla v Brně. 
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777.
Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně 
a pomůžete tak mnoha potřebným. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve pro-
spěch pomoci druhým. 

Ing. Hana Bělehradová – koordinátorka sbírky Oblastní charity Rajhrad
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