
 

PROSINEC 2014ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 se v kavárně restaurace  
U Husara uskutečnilo veřejné ustavující zasedání zastu-
pitelstva, v rámci kterého proběhla volba starosty, mís-
tostarosty, členů obecní rady, kontrolního a finančního 
výboru. 

● Volby. Zastupitelstvo obce Sokolnice stanovilo, že 
pro volební období 2014 až 2018 bude mít zastupitelstvo 
starostu, jednoho místostarostu, tři členy rady a pro vý-
kon funkce starosty i místostarosty obce bude člen zastu-
pitelstva dlouhodobě uvolněn.
Následně proběhla volba starosty. Zastupitelstvo obce 
zvolilo starostou obce Sokolnice pana Libora Beránka, 
nar. 19. dubna 1975, bytem U Bažantnice 579, Sokolnice.
Místostarostou obce Sokolnice byl zvolen pan Jiří  
Životský, nar. 1. února 1955, bytem Na Výhoně 507, 
Sokolnice.
Dalšími členy Rady obce Sokolnice byli zvoleni:
– paní Zita Butalová, nar. 22. října 1958, bytem Pod 
Stráží 302, Sokolnice,
– pan Vladimír Kotolan, nar. 7. srpna 1956, bytem Nová 
500, Sokolnice,
– pan Josef Umlášek, nar. 26. března 1962, bytem Ma-
sarykova 28, Sokolnice.
Předsedou kontrolního výboru byl zastupitelstvem zvo-
len pan Jan Parma, nar. 6. května 1980, bytem Komen-
ského 113, Sokolnice.
Členy kontrolního výboru se stali paní Ctirada Fialová, 
nar. 21. prosince 1968, bytem Komenského 9, Sokolnice 
a pan Josef Chudáček, nar. 18. září 1975, bytem Masa-
rykova 493, Sokolnice.
Předsedou finančního výboru byl zastupitelstvem zvolen 
pan Petr Mifek, nar. 13. června 1968, bytem Na Paděl-
kách 442, Sokolnice.
Členy finančního výboru se stali pan Tomáš Hradílek, 
nar. 26. února 1970, bytem Komenského 162, Sokolnice 
a pan Richard Janoušek, nar. 26. května 1976, bytem 
Zámecká 152, Sokolnice

● Zakoupení vodovodního řadu na ulici Příční. 
Zastupitelstvo schválilo dne 17. září 2014 bezúplatné 
převzetí vodovodního řadu, který postavili manželé  
Nejezchlebovi. Po právní konzultaci navrhla rada obce 

zastupitelstvu revokovat přijaté usnesení a schválit ná-
kup tohoto majetku za cenu 1.000 Kč. Zastupitelé tento 
návrh schválili.

● Poskytnutí dotace. Starosta obce doporučil zastu-
pitelstvu schválit dotaci z rozpočtu obce (dle schválené 
„Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace“) Domovu pro 
seniory Sokolnice ve výši 80.000 Kč s tím, že termín pro 
čerpání se stanoví do 30. června 2015 a termín pro vy-
účtování dotace do 31. srpna 2015. Návrh na poskytnutí 
dotace byl zastupiteli schválen.

● Zimní údržba silnic a chodníků. Rada obce schvá-
lila cenovou nabídku na údržbu místních komunikací od 
pana F. Lukáše za cenu 550 Kč/motohodina za shrno-
vání sněhu a 700 Kč/Mh za shrnování sněhu + posyp,  
a údržbu chodníků prostřednictvím pana J. Drdy za cenu 
500 Kč/Mh.

● Semafor u přechodu mezi základní školou  
a poštou. Rada obce rozhodla podpořit návrh, aby na 
přechodu pro chodce mezi základní školou a poštou byl 
zřízen semafor ovládaný tlačítkem a obešle správce ko-
munikace se žádostí o umístění semaforů u přechodu pro 
chodce mezi základní školou a poštou. 

● Určení oddávajících. Rada obce pověřila následu-
jící členy rady a zastupitelstva:

– Mgr. Libora Beránka, 
starostu obce Sokolnice,

– Jiřího Životského, 
místostarostu obce Sokolnice,

– Ing. Vladimíra Kotolana, 
člena Rady obce Sokolnice,

– MVDr. Josefa Umláška, 
člena Rady obce Sokolnice,

– Mgr. Zitu Butalovou, 
členku Rady obce Sokolnice,

– Petra Mifka, 
člena Zastupitelstva obce Sokolnice, 

výkonem funkce oddávajících a schválila jejich  
případnou účast na slavnostních obřadech (např. ví-
tání občánků, setkání jubilantů, přijetí prvňáčků, přijetí  

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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zahraničních delegací, účast na slavnostních akcích  
u příležitosti významných událostí státu či obce Sokol-
nice) a stanovila, že jsou tito členové Zastupitelstva obce 
Sokolnice při slavnostních obřadech oprávněni užívat 
závěsný odznak. 

● Doplnění atrakcí na dětské hřiště U Husara.  
Rada obce schválila doplnění atrakcí na dětské hři-
ště U Husara, a to prostřednictvím cvičebních prvků,  
které mají především zvýšit pohyblivost horních  
i dolních končetin, zlepšit ohebnost kloubů a koor- 
dinaci. Tyto cvičební prvky jsou určeny pro všechny 
generace.

● Zřízení komisí. Jako poradní orgány obce byly ra-
dou zřízeny následující komise: 

– Komise školská 
– Komise kulturní 
– Komise pro mládež a sport 
– Komise pro Zpravodaj 
– Komise životního prostředí 

A dále bylo RO schváleno, aby komise byly tříčlenné  
s tím, že v odůvodněných případech by mohla být  
komise i vícečlenná. Složení komisí bude projednáno na 
následujícím zasedání RO.

● Parkovací plochy na ulici Zahradní. Rada se se-
známila s návrhem všech možných variant parkování na 

ulici Zahradní (tj. vlevo, vpravo, vpravo šikmé i šikmé 
parkování vlevo), které byly zpracovány Ing. Skřičkou. 
Nakonec tento bod přerušila s tím, že Ing. Skřička byl 
požádán o přepracování návrhu, aby parkovací místo, 
nyní označené č. 15, nebránilo volnému průchodu do 
domu č.p. 336. 

● Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí –  
veřejné osvětlení a nízké napětí. Rada obce projednala 
žádost společnosti Puttner, s.r.o a schválila předložený 
záměr stavby „SO 02 – kabelové rozvody VO“ a stavby 
„Sokolnice – Za MŠ: Rekonstrukce NN“ s tím, že ko-
nečné stanovisko obce bude vydáno až po obdržení kom-
pletní projektové dokumentace k této akci. 

● Zasedání zastupitelstva. Pravděpodobně 15. pro-
since 2014 se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva. 
O datu, čase a místě jednání zastupitelstva jsou občané 
vždy informováni nejméně v sedmidenním předstihu 
oznámením na úřední desce obecního úřadu. Na program 
se připravují tyto body:
1.  Rozpočet obce
2.  Vyhláška o poplatku za odpad v roce 2015
3.  Zásady pro poskytování náhrad v roce 2015
4.  Náplň činnosti starosty a místostarosty
5.  Prodej areálu kasáren pod Mohylou míru
6.  Žádost o zakoupení pozemků
7.  Žádost o prodej (pronájem) části obecního pozemku

Rekonstrukce sítě NN a VO – výzva občanům

V rámci obnovy distribuční sítě nízkého napětí (z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího 
nadzemního vedení NN) na ulicích Zahradní, Václava Haňky, Podešvova, Niva, Šlapanická, Moravská,  
U Rybníka a Za Sýpkou, by mělo dojít k demontáži stávajícího nadzemního vedení, které bude nahrazeno 
novým podzemním kabelovým vedením. Souběžně s tímto projektem se chystá i modernizace veřejného 
osvětlení. V souvislosti s projektovou přípravou a plánovanou realizací výše uvedené akce (stavby), by mělo  
v nezbytně nutném rozsahu dojít i k dotčení nemovitostí ve Vašem vlastnictví. 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. je oprávněným zřizovatelem, provozovatelem a vlastníkem zařízení dis-
tribuční soustavy, které je trvalého charakteru a je zřizováno a provozováno ve veřejném zájmu [§ 2 odst. 2a) 
zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění]. Jakožto provozovatel zařízení distribuční soustavy má společnost 
E.ON zákonnou povinnost s každým majitelem dotčené nemovitosti zřídit smluvně právo odpovídající věc-
nému břemenu. 

V této souvislosti si Vám dovolila společnost E.ON předložit návrh smlouvy o smlouvě budoucí – o zřízení 
věcného břemene z důvodů dotčení Vaší nemovitosti v nezbytně nutném rozsahu. 

Prosíme Vás, abyste tomuto návrhu věnovali patřičnou pozornost a pokud možno co nejdříve vyjádřili 
svůj souhlas (podpisem smlouvy), popř. nesouhlas se zřízením věcného břemene. Teprve poté, co se všichni 
majitelé dotčených nemovitostí vyjádří, bude možné dokončit kompletní projektovou dokumentaci a následně 
může dojít k zahájení stavby. Jak již bylo předestřeno, s obnovou distribuční sítě NN je spojena realizace mo-
dernizace veřejného osvětlení, ale také oprava chodníků a budování parkovacích míst. 

Obec zamýšlí (pravděpodobně v měsíci lednu 2015) uspořádat setkání především s občany shora uvedené 
lokality i se zástupci firmy Puttner, s.r.o., která zpracovává projektovou dokumentaci k realizaci rekonstrukce 
NN i VO, v rámci kterého by byli občané o výše uvedené stavbě podrobně informováni a současně se mohli 
též vyjádřit k plánovanému projektu výstavby parkovacích míst, jež by zde byl taktéž podrobně představen.  
O datu, čase a místě konání tohoto setkání budou občané včas informováni. 
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Vážený pane starosto, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané,
na úvod mi dovolte, abych poděkoval všem zastupitelům, kteří mi dali svoji důvěru a hlasovali, abych byl zvolen 
starostou. Také bych chtěl poděkovat všem svým kolegům ze Sokola Sokolnice, ať již byli zvoleni do zastupitelstva či 
nikoliv, za jejich práci, kterou odvedli a odvádějí, a to nejenom v rámci komunálních voleb. V neposlední řadě chci 
poděkovat všem občanům, kteří se k volbám dostavili a splnili svoji „občanskou povinnost”. 
Vážený pane starosto, tak jako byl pro mě Václav Havel prezidentem, tak jako Václav Klaus pro mě zůstal preziden-
tem, tak i Vy pro mě zůstanete starostou. Nesmazatelně jste se zapsal do historie této obce. Děkuji Vám za vše, co jste 
pro tuto obec ze své pozice udělal. 
Já sám bych chtěl na Vaši práci úspěšně navázat. Chtěl bych, aby tato obec dobře fungovala, aby tato obec dobře 
prosperovala, přál bych si, aby se zde lidé cítili dobře, aby neměli potřebu hledat své bydliště někde jinde a aby jejich 
děti byly pyšné na to, že mohou vyrůstat právě zde. 
Chci, aby tato obec kráčela vpřed. Přitom si velmi dobře uvědomuji, že ten, kdo kráčí vpřed, stojí vždy pouze jednou 
nohou na zemi. A ten, kdo stojí toliko jednou nohou na zemi, ten často nemá pevnou stabilitu. Obracím se tedy na 
všechny zastupitele s prosbou, aby udělali maximum pro to, abychom naši stabilitu neztratili a abychom se posouvali 
vpřed. V tomto směru se obracím i na vás, na občany a očekávám od vás toleranci, pochopení a pomoc. Doufám, že 
naše konání bude přinášet jenom samý úspěch a k tomu nám dopomáhej – každý z vás.  Mgr. Libor Beránek

Jméno a příjmení: 
Mgr. Libor Beránek
Datum narození: 
19. 4. 1975
Bydliště: 
U Bažantnice 579, 664 52  Sokolnice

Vzdělání: 
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice – ukončeno maturitní zkouškou (1993).  
Sociálně-právní akademie Brno – ukončeno maturitní zkouškou (1996).
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, obor 
Etopedie – magisterský studijní program ukončen státní zkouškou (2004).
Zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhl. MV ČR č. 51/1998 na úseku sociální  
péče (1998).
Absolvování vzdělávacího programu vedoucích úředníků dle § 27 odst. 1 zák. 312/2002 Sb.  

 ve znění pozdějších předpisů.

 Zaměstnání a praxe: 
 Od roku 1996 zaměstnán při ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, jako samo- 
 statný  referent oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
 Od roku 2003 vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí a zástupce vedoucího  
 odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
 Od roku 2002 tajemníkem komise sociální zdravotní a občanských záležitostí při  
 ÚMČ Brno-střed.
 Od roku 2009 členem týmu komunitního plánování v městě Brně ve skupině Děti,  
 mládež rodina.
 Od roku 2009 externím vyučujícím VOŠ Evangelická akademie – předmět teorie  
 a metody sociální práce.
 Od roku 2014 externí  zaměstnanec Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí.
 
 Činnost v obci Sokolnice: 
 Od roku 2006 trenér oddílu házené TJ Sokol Sokolnice.
 Od roku 2009 člen výboru TJ Sokol Sokolnice.
 V letech 2010–2014 člen obecní rady a zastupitelstva obce, předseda komise sociální  
 a občanských záležitostí.
 Od roku 2012 člen školské rady.
 Od roku 2013 jednatelem TJ Sokol Sokolnice

                                                                                                 
Mgr. Libor Beránek
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Naslouchat je víc než poslouchat
Útlá brožura s názvem „Naslouchat je víc než poslouchat“ skrývá odpovědi pana Maxe Kašparů na otázky redaktorů 
Českého rozhlasu. Byla vydána nakladatelstvím Cesta v květnu 2013. Následující text se dotýká období adventu.

Vy jste mi poslal, děkuji za to, elektronicky čtyři svíce a jejich adventní poselství. Asi bychom se u toho mohli zastavit. 
Na internetových stránkách koluje rozhovor čtyř adventních svící. 
První z nich, dohořívající, ještě než úplně zhasla, říkala ostatním: „Já jsem 
symbolem pokoje, já jsem symbolem míru. Ovšem lidé nemají rádi pokoj, 
lidé se hádají, lidé se rozvádí, lidé se napadají, lidé se uráží a ubližují si. 
Nemá cenu, abych ještě svítila.“ A zhasla.
Po ní přišla na řadu druhá svíce, která říká: „Já také pomalu zhasínám, 
protože jsem symbolem víry. Ale lidé mne nechtějí, nepotřebují víru. Člo-
věk spíše fandí pověře, lidé dnes nepotřebují Boží slovo a já tedy nemám 
smysl existence.“ A zhasla.
Pak přišla na řadu třetí z těch čtyř svící a ta říkala: „Já jsem symbolem  
a reprezentantem lásky. Ale lidé se nemají rádi, lidé nemají rádi ani svoje 
děti, láska v tomto světě uhasíná a proto uhasínám i já.“ A zhasla.
Hořela už jen poslední svíce, když do místnosti přišlo malé dítě. „Já jsem symbolem naděje,“ řekla svíce dítěti. „Já 
nesmím nikdy zhasnout, protože ode mne se mohou zapálit znovu všechny tři knoty mých zhaslých sester. Já mohu 
znovu zapálit v člověku jak pokoj, tak víru, tak lásku.“
Dítě vzalo opatrně hořící svíci do rukou a znovu zapálilo tři zbývající.
Budiž to naším programem nejen do doby adventní, ale také do Vánoc i celého příštího roku.

Takže mír, víra, láska a naděje vaše – naše adventní poselství. Máme ještě poslední minutku. Duchovní právě apelují, 
a vy jste to také udělal před pár minutami, na lidi, aby advent prožívali jako dobu jistého soustředění, rozjímání. Lze 
odolat nátlaku všech těch nákupních center a toho chaosu?
Lze. Protože člověk má dostatečně silnou vůli na to, aby nedobrému a falešnému odolával. Aby odolal a dal před-
nost přirozenému před umělým především v osobním životě. Mně na všech svátcích, včetně adventu a Vánoc, vadí 
to, že původní obsah se vyprázdnil a byl nahrazen umělotinami. Nemám je rád. Před prožíváním chrámového ticha 
dáváme přednost hlukům v chrámech konzumu. Potřebné jsme nahradili nepotřebností, smysluplné nesmyslností, 
přirozené jsme nahradili umělým a nadpřirozené nepřirozeným. Máme umělé koledy, umělé svíčky, umělé dárky  
z umělé hmoty. Obdarováváme se s umělou laskavostí pod umělým stromečkem a já už čekám, kdy se nám na stole 
objeví umělý kapr, umělý bramborový salát, které budeme pojídat příbory z umělé hmoty, kousat je na umělém 
chrupu a z pohárů z umělé hmoty je zapíjet nápojem s umělými sladidly. Tomu neříkám přirozené Vánoce ani přiro-
zený život. 

Tak k tomu doufám nedojde. Každopádně zcela pravé bylo dnešní povídání s Maxem Kašparů, teologem, spisovate-
lem a psychiatrem v dnešním „Jak to vidí“. Děkuji za vaše postřehy a přeji krásný advent. 
A já přeji požehnaný advent a požehnané Vánoce.

Max Kašparů vyslovil předchozí souhlas se zveřejněním textu v Sokolnickém zpravodaji. 
Jméno a příjmení uvádíme se všemi získanými tituly.  prof. PhDr. ThDr. MUDr. Max Kašparů, PhD. Dr.h.c.

                                                                                                     katolika diakono kaj juĝeja psiĥiatro

Občanské sdružení Sokolnický dům vás srdečně zve na 

Výstavu betlémů
která se uskuteční dne 21. prosince 2014 od 14 hodin 
v aule základní školy v Sokolnicích

Kontakt na pořadatele akce: 
Jiřina Chudáčková, e-mail: jirvym@seznam.cz
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Milí spoluobčané, přijďte s námi strávit 

Zlatou neděli 21. prosince 2014 
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 místní ZŠ se uskuteční vánoční výstava hraček, aneb CO NÁM NADĚLIL JEŽÍŠEK.

Exponáty na výstavu přijímáme v neděli 21. prosince 2014 v dopoledních hodinách.

V 15 hodin začne představení 

Srdečně zve TJ SOKOL SOKOLNICE

Rozpis vánočních bohoslužeb
Den Datum Místo Svátek / slavnost / akce Čas mše svaté
neděle 21. 12. 2014 Telnice 4. neděle adventní 8.00 hodin
  Sokolnice 4. neděle adventní 9.30 hodin
  Prace Živý Betlém 17.00 hodin
pondělí 22. 12. 2014 Telnice roráty 6.30 hodin
úterý 23. 12. 2014 Telnice Mše svatá 18.00 hodin
středa 24. 12. 2014 Telnice Štědrý den (mše svatá se zaměřením pro děti) 16.00 hodin
  Prace Štědrý den  21.00 hodin
  Sokolnice Štědrý den (půlnoční mše svatá) ve 24.00 hodin
čtvrtek 25. 12. 2014 Telnice Slavnost Narození Páně 8.00 hodin
  Sokolnice Slavnost Narození Páně 9.30 hodin
  Prace Slavnost Narození Páně 11.00 hodin
pátek 26. 12. 2014 Telnice sv. Štěpán 8.00 hodin
  Sokolnice sv. Štěpán 9.30 hodin
  Prace sv. Štěpán 11.00 hodin
sobota 27. 12. 2014 Telnice sv. Jana Evangelisty  8.00 hodin
neděle 28. 12. 2014 Telnice Svaté rodiny 8.00 hodin
  Sokolnice Svaté rodiny 9.30 hodin
  Prace Svaté rodiny 11.00 hodin
úterý 30. 12. 2014 Telnice Mše svatá 18.00 hodin
středa 31. 12. 2014 Telnice sv. Silvestr (děkovná mše sv.) 16.00 hodin
  Prace sv. Silvestr (děkovná mše sv.) 17.00 hodin
čtvrtek 1. 1. 2015 Telnice Slavnost Matky Boží Marie 8.00 hodin
  Sokolnice Slavnost Matky Boží Marie 9.30 hodin
  Prace Slavnost Matky Boží Marie 11.00 hodin
pátek 2. 1. 2015 Sokolnice první pátek v měsíci lednu 16.30 hodin
  Telnice první pátek v měsíci lednu 18.00 hodin
vsobota 3. 1. 2015 Telnice první sobota v měsíci lednu 8.00 hodin
neděle 4. 1. 2015 Telnice 2. neděle po Narození Páně 8.00 hodin
  Sokolnice 2. neděle po Narození Páně 9.30 hodin
  Prace 2. neděle po Narození Páně 11.00 hodin
  Sokolnice Zpívání v DD Sokolnice – Brass quintet Moravia 15.00 hodin
  Telnice Koncert Brass quintet Moravia 17.00 hodin
pondělí 5. 1. 2015 Prace Vigilie slavnosti Zjevení Páně 18.00 hodin
úterý 6. 1. 2015 Sokolnice Slavnost Zjevení Páně 16.30 hodin
  Telnice Slavnost Zjevení Páně 18.00 hodin

512/2014
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• Děti z naší mateřské školy navštívil známý písničkář 
Slávek Janoušek, který zahrál na kytaru a zapíval ně-
kolik písniček o dětech a o zvířátkách. Krátké vystou-
pení doplnil veselým vyprávěním ze svého dětství.

• Na školní zahradu nám přibyl jeden zahradní prvek – 
průlezka ve tvaru „ježka“ a architektonický cihlový 
prvek na výsadbu malé bylinkové zahrádky.

• A aby byla zahrada na podzim pěkně zazimovaná, 
děti společně s našimi „tetami“ pohrabaly suché listí 
a popadané  větvičky ze stromů. Za odměnu dostaly 
děti sladkou odměnu a dospělí měli radost z dobře vy-
konané práce.

Díky Vám Tříkrálová sbírka opět pomůže potřebným 
V těchto dnech vrcholí přípravy již patnáctého ročníku Tříkrálové sbírky, která odstartuje s novým rokem a potrvá 

do 14. ledna 2015. Jde o největší dobrovolnickou akci v zemi, která je součástí tradice a umožňuje veřejnosti podílet 
se spolu s Charitou na pomoci lidem v nouzi.

Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky sociál-
ních a zdravotních služeb v regionu poskytovaných Oblastní charitou Rajhrad.

 Z prostředků TS 2015 bude pořízeno vybavení nového zařízení Chráněného bydlení sv. Luisy určeného pro osoby 
s demencí, jehož provoz bude zahájen v lednu 2015. Další prostředky pomohou nevyléčitelně nemocným v hospici 
sv. Josefa například příspěvkem na nákup léků proti bolesti a zdravotnického materiálu, podpoří činnost dobrovol-
níků, kteří jsou nedílnou součástí hospicového týmu a také zajistí provoz odborného sociálního poradenství, které je 
zdarma poskytováno osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně nemocné.

Díky Vašim darům bude možné přispět na provoz charitní pečovatel-
ské a ošetřovatelské služby v regionu a usnadnit tak život seniorům a li-
dem se zdravotním znevýhodněním, kteří z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhých.

Peníze pomohou mládeži ohrožené negativními společenskými jevy, 
kterým se věnují sociální pracovníci Nízkoprahového centra Vata v Ži-
dlochovicích. Část výtěžku poputuje také do salesiánského střediska 
Don Bosko Hospet v Indii, které vyhledává děti zneužívané k práci, 
poskytuje jim pobytovou službu, roční základní školní vzdělávání, 
zdravotní péči a stravu a ve spolupráci s rodinou následné umístění do 
klasických škol.

Další prostředky budou věnovány na pomoc rodinám s více dětmi  
v nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České 
republice a zahraničí. Více o podpořených projektech najdete na www.
rajhrad.charita.cz.

Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně  
a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v nouzi. Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně 
svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově v pátek 2. ledna  
v 15 hodin. Tato akce je spojena s losováním kolednické soutěže a pro koledníky je připraveno teplé občerstvení.

V neděli 4. ledna v 18 hodin můžete na programu ČT1 zhlédnout přímý přenos Tříkrálového koncertu z Městského 
divadla v Brně.

Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777.
V Sokolnicích proběhne Tříkrálová sbírka 10. ledna 2015.            

Koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad: 
Ing. Hana Bělehradová, mobil: 737 220 085, hana.belehradova@rajhrad.charita.cz



SOKOLN IC K Ý  Z PR AVODA J12/2014 7

Advent? A co takhle Adventní dílny…
V neděli 30. listopadu 2014 začal advent. A jak se na něj lépe připravit, než Adventními dílnami. Ve středu  

26. listopadu v 8.45 hodin začalo ve škole velké hemžení. Velcí i malí žáci se přemisťovali do svých dílen. Ovšem 
už v 9 hodin zavládl naprostý klid. Všichni zaujatě pracovali na svých výrobcích, ze tříd se ozývala vánoční hudba  
a celá škola krásně voněla lineckým cukrovím. 

V poledne jsme začali připravovat prodejní výstavu, žáci chystali lavice, nosili výrobky a pomáhali vše aranžovat. 
Všichni učitelé se shodli na tom, že se jim letos dílny obzvláště líbily, žáci byli milí a pracovití, vzájemně si pomá-
hali a vůbec byla prostě skvělá nálada. A tak jsme přemýšleli, čím to. Vysvětlení je prosté – byl to už osmý! ročník  
a všichni žáci na naší škole (kromě prvňáčků) přesně vědí, co mají dělat.

A pak náhle bylo 15.00 hodin a výstava se otvírala. Vůbec jsem netušila, kolik lidí se může do auly vejít. Rodiče 
vzali výstavu téměř útokem a podle prodaných výrobků soudím, že se jim vše velmi líbilo. A nejen podle prodaných 
výrobků – přestože museli rodiče stát dlouhou frontu na placení, byli samý úsměv a přátelská atmosféra všechny 
hřála.

Ve školní kuchyňce bylo pro rodiče přichystáno malé občerstvení a o obsluhu se postaraly žákyně osmé třídy. Mu-
sím podotknout, že naprosto dobrovolně a že se jim s námi tak líbilo, že nechtěly jít domů. Je příjemné, že se zde sešli 
rodiče, učitelé i žáci a strávili spolu část předvánočního shonu – bez stresu, v poklidném rozhovoru, prosluněném 
úsměvy. Vždyť čas adventu by měl být právě časem setkávání dobrých přátel. Mgr. Jana Hrdličková

Školní koláč
Dne 7. listopadu 2014 proběhl již 4. ročník kulinářské soutěže Školní koláč. Pekly se bábovky, dorty, záviny, pizza 

koláče, šlehačkové rolády, vyráběly se ovocné moučníky, které všechny lákaly ihned k nakousnutí. Vybraní žáci –
malí i velcí degustátoři a vedení školy hlasovali pro nejchutnější a nejhezčí exponáty. Ustanovili jsme totiž porotu, 
která ochutnávala vystavované kuchařské výtvory a bodovala chuť i vzhled. Výstavy se zúčastnilo 23 výrobků z 12 
tříd a školní družiny.

Porota vyhodnotila jako nejchutnější vystavovaný produkt tvarohový koláč s jablky pod č. 3 žáků 2. třídy nazvaný 
„Linecký koláč“ . 

V kategorii největší počet hlasů zvítězil zcela originální výtvor 3. A  třídy. Mohli jsme jej spatřit pod č. 4 s názvem 
„Chobotnice“, a to v modrém i zeleném provedení. Získal 72 hlasů.

V kategorii nejhezčí zvítězil žlutý želatinový dort s ovocnými květinkami 1. B třídy s názvem „Květiny“.
Děkujeme všem učitelům za vedení jejich žáků k práci a kreativitě, taky zodpovědnosti, pracovitosti a pečlivosti. 

Všechny tyto pracovní kompetence se jim v budoucnu jistě hodí.
Je patrné, že máme velmi šikovné žáky, ale i prima učitele i vychovatelky, kteří dokážou nadchnout děti k soutě-

živosti a osvěžit tak školní dny.
Už nyní se těšíme na příští 5. ročník této oblíbené akce. Mgr. Helga Finková a Mgr. Anna Ludíková

Dýňohrátky 2014 na ZŠ Sokolnice
Dne 1. října 2014 proběhl za zdmi naší školy 8. ročník soutěže v nejnápaditějším vyřezávání dýní. Účast 

byla dosud nejvyšší v historii soutěže, zúčastnilo se jí 91 žáků s 72 dýněmi z 1.–9. třídy. Letošní ročník byl  
zvláště povedený. Žáci vytvořili opravdu „dýňové skvosty“ s nepřeberným množstvím nových originálních  
nápadů. 

Byly k vidění dýně malé, velké i obří, ve tvaru ryby, vodníka, dortu, balónu, vlka, melounu, kočárku, sněhuláka či 
chobotnice. Školu tak ovládla halloweenská nálada a vítězem byl vlastně každý, kdo se k našim dýňohrátkám připo-
jil. Všechny dýně byly tentokrát vzhledem k nepřízni počasí vystaveny v aule, kde je až do večera obdivovali všichni 
příznivci dýňohrátek včetně dětí a paní učitelek z mateřské školy, rodičů i prarodičů žáků, kteří se přesvědčili, jak 
máme šikovné žáky.

V soutěži se sešlo celkem 212 hlasovacích lístků. Do hlasování se zapojili jak žáci, tak i naši vyučující.
V letošním roce jako i loni jsme přistoupili na rozdělení dýní do 6 kategorií a v každé odměnili vítěze. Byly stano-

veny tyto kategorie: 1. vyřezávaná dýně, 2. originální dýně, 3. malovaná dýně, 4. přírodní dýně, 5. dýně s největším 
počtem hlasů, 6. obří dýně

Z Á K L A D N Í  Š K O L A
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Dovolujeme si Vás pozvat na

v pátek 23. ledna 2015 od 20.00 hodin v místní sokolovně

K tanci a poslechu hraje kapela Impuls. 

Na úvod plesu si pro Vás naši žáci deváté a osmé třídy připravili předtančení. 

Je připravena bohatá tombola a občerstvení.

V kategorii vyřezávaná dýně zvítězila dýně č. 25 pod názvem OLAF od Nataniela Padalíka z 3. A třídy. 
V kategorii originální dýně se jako nejlepší umístila dýně č. 68 pod názvem SKEJŤÁK Anny Fialové z 3. B třídy. 
V kategorii malovaná dýně se nejvíce líbila dýně č. 37 pod názvem NEMO Kateřiny Tůmové a Viktorie Barteč-

kové z 8. třídy. 
V kategorii přírodninová dýně vyhrála dýně č. 2 s názvem LADY CARNEVAL Sabiny Černé z 3. A.
V kategorii dýně s největším počtem hlasů zvítězila dýně č. 32 pod názvem KRÁL DIVOČINY Anety Černé  

z 9. třídy a Ivo Urbana ze 6. třídy. 
V kategorii obří dýně zvítězila dýně č. 17 s názvem CRAZY RYBA Anny Machálkové a Kateřiny Brejčákové ze 

6. třídy.
Akce byla pořádána za vydatné pomoci vedení školy a všech vyučujících, kterým tímto děkujeme. Rovněž velké 

poděkování náleží žákům 8. třídy a jednomu žáku ze 7. třídy, kteří pomáhali s organizací, hlídkami a vyhodnocením 
naší soutěže. A největší díky náleží především všem účastníkům a skalním fandům našich dýňohrátek. Byli jste vážně 
skvělí. Již teď se těšíme na příští 9. ročník. Mgr. Helga Finková

Kapr obecný – tradiční Štědrovečerní večeře 
na Moravě i v Čechách

A nejen v našich krajích, je oblíben i za našimi humny, v Rakousku, Slovensku a části Německa, konkrétně  
v Alsasku. I když to dnes tak nevypadá, ještě před dvěma sty lety nebyl tento zvyk u prostého lidu ani měšťanů nijak 
rozšířen. Na štědrovečerním stole převažovaly hlavně polévky (zelná, houbový kuba), různé kaše, luštěniny a hlavně 
ovoce a ořechy. Kapr se celá století choval hlavně jako postní jídlo, které se konzumovalo po celý rok. Teprve po 
první světové válce si kapra jako hlavní štědrovečerní chod oblíbili i venkované a prostý lid. Nejobvyklejší úpra-
vou byl kapr na modro (vařený ve octové vodě s kořenovou zeleninou), kapr na černo (vařený kapr přelitý sladkou 
omáčkou z povidel a perníku). Klasický smažený kapr, tak jak ho dnes zná většina „svátečních“ konzumentů, přišel 
do módy až po druhé světové válce. Ne každá domácnost ale i dnes úpravu kapra „neodflákne“ pouhým usmažením, 
vždyť variant na jeho přípravu je bezpočet – a podstatně chutnějších. Osobně mohu doporučit tuto úpravu:

KAPR NA PÁŘE
Do parního hrnce vložíme – a tady se fantazii meze nekladou – snítky kopru, celeru, petržele, klidně i na kolečka 

pokrájenou cibuli či pórek, na pásky nakrájenou mrkvičku... prostě cokoliv, co vám voní a chutná. Porce kapra oso-
líme, okmínujeme, zlehka opepříme (můžeme zlehka posypat oreganem, udělá vám to dobře na mysl...) a položíme 
na ty dobroty, které už kapříka nedočkavě vyhlížejí. Kapra pak paříme půlhodinku pouhou. Kdo má chuť, může  
v mezipatře parního hrnce pařit zároveň i osolené brambory pokrájené na čtvrtky, v tom případě ale paříme o chvíli 
déle, asi 40 minut. Nemusíte mít strach, že brambory načuchnou rybinou. Naopak, kapr rybinu téměř ztratí, přeby-
tečný podkožní tuk totiž vytéká pod pařák a kapr se tak v něm nemáchá, tak jako při smažení či pečení na pánvi. Tato 
úprava je dietní a přitom velmi chutná, maso je nádherně šťavnaté a plné chutí, které tam dodá aroma z podložených 
bylinek a koření. Komu nevoní kapr už z principu, může takhle připravovat jakoukoliv rybu, či filé.

Dobrou chuť, příjemné prožití svátků a žádnou kost v krku. 
Vladimír Žilka, Svaz rybářů Sokolnice
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Svaz rybářů Sokolnice pořádá tradiční

na ostrůvku rybníka Na návsi
dne 22. prosince 2014
po deváté hodině

1 kg – 80 Kč

Tradiční občerstvení zajištěno

912/2014

S O K O L

Adventní ohlédnutí se
Vánoční svátky se nám nezadržitelně blíží, máme čas adventní. Neměl by to být jen čas plný shonu a příprav na 

dny nadcházející, ale také chvilka na zastavení se a ohlédnutí se za všemi těmi malými či velkými událostmi, které 
jsme prožili v průběhu roku ať už doma v blízkosti našich nejbližších nebo při společných událostech v naší obci. 
Jenom kolik těch „akcí“ kolem nás bylo…

Tradičním organizátorem kulturně sportovních akcí v naší obci je TJ Sokol Sokolnice. V sobotu 15. listopadu 
2014 pořádal oddíl házené v rámci Jihomoravské ligy turnaj v miniházené pro nejmenší adepty tohoto sportu. Tihle 
házenkářští začátečníci hrají vždy 4 + 1 (čtyři hráči v poli + brankář) ve dvou kategoriích, a to minižáci (ročníky 2004 
a 2005) a přípravka (2006 a mladší). Kdo nikdy takový turnaj neviděl, tak zavřete oči a představte si: 92 srdnatě boju-
jících dětí z 12 družstev v „našlapané“ telnické nafukovací hale, 8 trenérů ženoucích své svěřence vpřed, 6 pořadatelů 
starostlivě hlídajících čas a skóre, 3 rozhodčí, kteří na konci turnaje už skoro ztrácejí dech, 45 fanoušků a fanynek 
mohutně povzbuzující svůj tým a jeden správce haly, doufající, že hala tento nápor vydrží! Prostě takovou atmosféru 
a zápal pro hru není mnohdy vidět ani na extraligových zápasech dospělých! Na dvou hřištích bylo odehráno celkem 
30 zápasů a bylo se určitě na co dívat.

A kdo celý turnaj vyhrál? V kategorii těch nejmenších, přípravek byl první domácí tým Sokola Sokolnice před  
SK Kuřim C a Novými Bránicemi A, ale i další týmy, Sokol Juliánov a Nové Bránice B a Kuřim D, ukázali,  
že je házená baví. V kategorii minižáci opět slavil vítězství domácí tým Sokola Sokolnice, před DDM Strážnice A 
a SK Kuřim B. Také další týmy, SK Kuřim A, DDM Strážnice B a Sokol Juliánov přispěli k velmi vyrovnanému 
průběhu celého turnaje. Odměnou všem dětem pak byla taška plná cukroví. Smyslem těchto turnajů není výhra za 
každou cenu, ale spíše snaha přivést děti ke sportu, k pohybu a vytvořit tak u dětí zdravé návyky, které jim čím dál tím 
více chybí. Odměnou pořadatelům a trenérům jsou pak rozzářené dětské oči plné chuti do dalšího trénování, uznání 
od trenérů z jiných oddílů a spokojení rodiče.

Když se opravdu v tento předvánoční čas zastavíte a ohlédnete se, určitě si vzpomenete i na další akce a setkání  
v průběhu celého roku. Bylo jich hodně a zmínka o nich by zaplnila nejedno číslo Zpravodaje. TJ Sokol Sokolnice 
moc děkuje všem, díky nimž se můžeme takhle příjemně ohlédnout. 

Za TJ Sokol Sokolnice Libor Koníček                                                                                               

Přejeme všem občanům klidné prožití svátků vánočních 
a hlavně hodně zdraví a osobní pohody v roce nastávajícím.

TJ Sokol Sokolnice



SOKOLN IC K Ý  Z PR AVODA J

Lampiónový průvod
I v letošním roce uspořádala naše tělocvičná jednota ,,Lampiónový průvod“. V pondělí 27. října 2014 v předvečer 

státního svátku se kolem šesté hodiny večerní sešlo u sokolovny za doprovodu dospělých obrovské množství dětí  
s rozmanitými lampióny.  Nejprve byla po krátkém projevu položena kytice k pomníku padlých, poté se vydal 
průvod obcí za doprovodu místních hasičů. Když došel ke hřišti, všichni netrpělivě čekali na hlavní překvapení – 
ohňostroj. Letos byl zase o něco hezčí. Na hřišti děti letos uspávaly myšky, 
které si vyrobily. Po básničce, kterou se děti naučily a řekly myškám k zim-
nímu spánku, se všichni pomalu rozcházeli domů. Nesmím zapomenout na  
otevřený bufet se svařáčkem.

Děkuji všem, kteří pomáhali s organizací. 

Za TJ Sokol Sokolnice Iva Fricová
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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. 2014. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

TJ Sokol Sokolnice, oddíl futsalu, pořádá tradiční

v pátek 16. ledna 2015 od 20.00 hodin

K tanci a k poslechu bude hrát hudební skupina Bonapart

Lekce tance nám předvede taneční spolek Honki Tonk 
a součástí večera bude vystoupení 
populární zpěvačky Ilony Csákové 

Bohatá tombola a občerstvení 
bude jako vždy perfektně zajištěné 

Předprodej vstupenek v trafice Jany Hradílkové nebo na čísle 602 710 719  

Srdečně zvou pořadatelé


