
Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC LISTOPAD 2008ZDARMA

Ve středu 26. listopadu 2008 ráno jsem vyrazil
do sokolnického domova pro seniory vyzbrojen
diktafonem a fotoapará-
tem, abych udělal rozho-
vor s paní ředitelkou
JUDr. Eliškou Skuhrov-
covou. Dělal jsem tako-
vých rozhovorů už desítky,
a tak jsem ani dnes neče-
kal nic výjimečného.
Pozdravil jsem se s paní
ředitelkou, zapnul mikro-
fon a začali jsme si poví-
dat. O vysoké lebedě
v parku v roce 1991, když
paní ředitelka do zámku
poprvé přišla, o propad-
lém stropě v pokoji o pár
let později, rozsáhlých 
rekonstrukcích, o klien-
tech domova, o shánění
peněz, o vánoční výzdobě
nebo o rodinných radostech a strastech.

A čím dál víc jsem si začínal uvědomovat, že
tento rozhovor se asi nepovede. Tedy že se mi ne-

povede jej napsat, protože
pouhá reprodukce slov
zkrátka nestačí. Pár mých
otázek a jejích odpovědí
by rozhodně nebylo dů-
stojným završením 18 let
působení paní doktorky
Skuhrovcové v sokolnic-
kém domově pro seniory
ani dostatečným poděko-
váním za vše, co pro
všechny jeho obyvatele 
udělala. Dovolte tedy 
alespoň můj osobní po-
hled na paní ředitelku 
i její práci v posledních
18 letech.

JUDr. Eliška Skuhrov-
cová nastoupila do domo-
va pro seniory v roce

1991 poté, co vyhrála výběrové řízení na místo 

Rozhovor, který se nepovedl...

I vánoční dekorace na stole paní ředitelky je dílem
zaměstnanců a obyvatel

Útulnost jídelny si nezadá s luxusní hotelovou 
restaurací
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ředitele. Už její první seznámení s domo-
vem dávalo tušit, že ji čeká opravdu hodně
práce: staré vybavení, nevyhovující sociální
zařízení, dřevomorkou napadená konstrukce
stropů, potřeba plynofikace, zanedbaný
park. A tak začala shánět peníze, řemeslní-
ky a dobré spolupracovníky. A těm posled-
ním věnovala mimořádnou pozornost.
Nejen jejich výběru, ale především komuni-
kaci s nimi. A tak díky porozumění jejich
potřebám, schopnosti řešit i komplikované
situace s nadhledem i spravedlivému vedení
vybudovala mimořádný tým 70 spolu-
pracovníků, kteří dnes společně pečují 
o 130 obyvatel domova. 

A výsledek? Ten vnější, ten můžete vidět, když
půjdete kolem: opravený zámek, udržovaný park,
rekonstruované domky v zadní části parku nebo
nové sociální zázemí pro obyvatele. To ale dokáže
každý schopnější manažer. To mnohem cennější
ale neuvidíte. Stačí se ale zeptat kohokoliv, koho
v domově potkáte, jak se mu v domově líbí. Dříve
či později (ale spíše dříve) určitě zmíní paní ředi-
telku a buďte si jisti, že ji bude chválit a je jedno,
jestli je to obyvatel domova nebo zaměstnanec.
A rozhlédněte se kolem sebe, je jedno, jestli je pod-
zim, advent nebo Velikonoce – v domově vždy 
najdete nádhernou výzdobu, která není dílem pro-
fesionální aranžérské firmy, ale společnou tvorbou
zaměstnanců a obyvatel. A všichni ji dělají dobro-
volně nad rámec svých povinností. Co se skrývá 
za tím, že všichni věnují takové úsilí zvelebování
prostředí, ve kterém bydlí a pracují? Odpověď je 
opravdu velmi jednoduchá, je to osoba paní ředi-
telky Skuhrovcové. 

Mohl bych zde psát dál o tom, jak paní eko-
nomka Ustohalová uváděla na pravou míru některá
příliš skromná vyjádření paní ředitelky, o moderní
kuchyni, o důvodech zamčené brány u Nad Vrbí,
o výstavbě nových prostor domova... Věřte mi, je to
nepodstatné. Paní ředitelka ve své funkci končí.
Není teď podstatné proč a jestli to bude na konci
prosince nebo na konci února. Podstatné je, že 
odchází jeden z lidí, kteří za posledních 18 let udě-
lali pro Sokolnice a naše obyvatele (protože obyva-
telé domova jsou i občany Sokolnic) tolik jako 
málokdo jiný. Ke konci našeho rozhovoru jsem
přemýšlel, jestli by neměla být na zdi zámku pa-
mětní deska věnovaná paní ředitelce. Ale vím, 
že by tam dlouho nevydržela – paní ředitelka by ji
sama velmi rychle odstranila, protože podle jejích
slov to uznání nepatří jí, ale především zaměstnan-
cům. A i když na tom je určitě kus pravdy, paní 
ředitelka má na dnešním stavu domova rozhodně
lví podíl.

Paní doktorka Skuhrovcová v průběhu
rozhovoru zmínila, že vždy pracovala tak,
aby se mohla po letech za svou prací 
ohlédnout a nemusela se za nic stydět. Jsem
si jist, že toto své krédo nejen naplnila, ale
i překonala. 

Vážená paní ředitelko, jménem všech 
obyvatel Sokolnic Vám chci na tomto místě
poděkovat za veškeré úsilí, které jste 
v uplynulých 18. letech věnovala rozvoji
domova pro seniory a tím i rozvoji Sokolnic.
Do dalšího života vám přeji především pevné
zdraví a mnoho radosti v osobním životě.

Filip Debef

Hned u vchodu na vás dýchne vánoční nálada

Těch pytlíků na schodišti je 24 – na každý prosincový
den až do Štědrého dne
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva
4. Schválení rozpočtu obce Sokolnice na rok

2009. Pro informaci občanů je rozpočet (včetně
návrhu rozpisu rozpočtu) zveřejněn na úřední
desce a na www.sokolnice.cz. 

5. Schválení „Zásad pro poskytování náhrady 
mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva
obce Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své
funkce dlouhodobě uvolněni v roce 2009“.
Povinností zastupitelstva je tyto zásady schvá-
lit, i když nebyly v praxi dosud nikdy použity. 

6. Nová obecně závazná vyhláška číslo 02/2008
o místním poplatku za provoz sytému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů. Poplatek na
občana zůstává ve stejné výši, tj. 500 Kč za rok.
V praxi to znamená, že obec musí doplatit chy-
bějící částku ze svého rozpočtu. 

7. Periodická inventarizace majetku obce
k 31. 12. 2008. Rada obce doporučuje zastupi-
telstvu provedení inventarizace majetku obce
kontrolní komisí. 

8. OXES s. r. o. – prodej bývalých kasáren v trati
Předky. Tento bod bude na program zařazen
pouze za předpokladu, že zájemce o koupi 
(firma OXES s. r. o.) předloží zastavovací studii
a další požadované doklady. 

9. Prodej bytu na ulici Nová. Obec Sokolnice zís-
kala v lednu 2007 do majetku bytové domy 
na ulici Nová, kde je celkem dvacet bytů.
Devatenáct bytů bylo odprodáno jejich nájem-
níkům a jeden dvoupokojový byt je stále ve
vlastnictví obce. Byt je nyní prázdný a nemá
v něm trvalé bydliště žádná osoba. Přestože ra-
da vyhlásila již dvakrát výběrové řízení na ku-
pujícího, o byt neprojevila zájem ani jedna oso-
ba. Proto rada doporučila byt odprodat tomu,
kdo o něj projeví zájem a bude ochoten uhradit
alespoň jeden milion korun. V současnosti obec
obdržela jednu žádost na zakoupení bytu od fir-
my TRABE s. r. o., která za byt nabízí milion
korun. Rada doporučuje byt odprodat.

10. Smlouva s firmou VIVO CONNECTION.
Firma se zavázala vybudovat do konce příštího
roku po celé obci kabelové rozvody, které 
budou sloužit pro kabelovou televizi, Internet
a kamerový systém. Rada doporučuje zastupi-
telstvu smlouvu schválit.

Zpevnění prostoru u garáží v bývalém cukrova-
ru. Rada obce uložila místostarostovi, aby projed-
nal s nějakou stavební firmou, kolik by stál odvoz
části stávající zeminy, nahrazení štěrkem a instala-
ce povrchových tvarovek na odvodnění tohoto pro-
storu. Vrstva štěrku se předpokládá 30 až 40 cm
s tím, že v letních měsících by se povrch ještě 
zasypal asfaltovým recyklátem. Rada souhlasí, 
aby i tato práce byla zařazena do seznamu akcí,
které je třeba co nejdříve realizovat. 

Žádost města Újezd u Brna. Obce Sokolnice
a Újezd u Brna již několik let doplácejí noční 
autobusový spoj z Brna do Újezda (odjezd z Brna
23.30 hod.). Rada obce schválila, aby se naše obec
spolupodílela na financování tohoto spoje i v roce
2009 s tím, že bude jezdit každý den. Současně 
bude zaslán dotaz do Újezda, zda by se sousední
město finančně nepodílelo na dalším spoji (s od-
jezdem z Brna v cca 2.00 hod.), který by však 
jezdil jen v pátek a v sobotu.

Jmenování paní Mazlové. Rada jmenovala paní
Jaroslavu Mazlovou, novou členku zastupitelstva,
členem Komise životního prostředí s účinností 
od 1. 12. 2008. Současně ji navrhla jako členku 
finančního výboru. 

Schválení textu darovací smlouvy mezi JM kra-
jem a obcí Sokolnice. Rada obce schválila text 
darovací smlouvy mezi obcí a JMK, kdy JMK 
převádí obci do vlastnictví silnice na ulici Václava
Haňky, Moravská a Zámecká, včetně pozemků. 

Veřejné zasedání zastupitelstva. Starosta obce
svolává na čtvrtek 11. 12. 2008 do kavárny restau-
race U Husara veřejné zasedání zastupitelstva. 
Na program se připravují tyto body:  
1. Informace o zániku mandátu Mgr. Kačmářové.   
2. Slib nové členky ZO paní Jaroslavy Mazlové. 
3. Změny ve výborech zastupitelstva. Rada obce

doporučuje zastupitelstvu, aby převolilo výbory
tak, že členy finančního výboru budou – před-
sedkyně: RNDr. Kateřina Chudá, členové: 
Ing. Jan Dvořák, Jaroslava Mazlová. Kontrolní
výbor – předseda: Luboš Král, členové: Jan
Černý, Josef Hradílek. 
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12. Prodej části obecního pozemku kolem bytovek
na ulici Nová. Rada obce doporučuje zastupi-
telstvu obce prodat část pozemku p. č. 1293/1
z majetku obce do vlastnictví „Společenství
vlastníků bytových jednotek na ulici Nová“ 
za pevnou cenu 49 tis. Kč. Jedná se o část po-
zemku, která bude zastavěna novými lodžiemi.

11. Pořízení změny číslo tři územního plánu obce
Sokolnice. Rada obce doporučuje zastupitel-
stvu pořízení této změny, která bude obsahovat
možnost výstavby fotovoltaických elektráren 
za Rozvodnou Sokolnice. Žadatelé tuto změnu
zaplatí ze 100 %, obec s tím nebude mít žádný
výdaj.  

Pokud projíždíme Drahanskou vysočinou, dřív nebo později narazíme u nějaké vesnice na větrný mlýn.
Jsou postaveny ve vyšších místech s rozhledem do krajiny. Dnes jsou opuštěné, ale některé se udržují
a spravují. Dřív, dokud se zde mlelo obilí, panoval tu čilý ruch. Provoz těchto mlýnů definitivně ukončila
padesátá léta. Větrný mlýn je úžasná technická památka, svědčící o dovednosti a pracovitosti našich před-
ků. Větrné mlýny v popisované oblasti jsou zděné, kruhovitého půdorysu. Jsou to mlýny holandského 
typu. Nikde jinde v naší republice taková četnost mlýnů není.

Od nás je nejbližší v Rudicích (u Jedovnice). Ve mlýně je muzeum a provádí v něm průvodce. Další 
leží severněji. Tyto se nacházejí v Ostrově u Macochy, Petrovicích, Němčičkách, Kořenci, Přemyslovicích,
Jednově a v Ruprechtově. Poslední, který uvedu, je v Rozstání, ale je asi ve špatném stavu. 

Pokud si chceme udělat výlet, musíme napláno-
vat cestu podle mapy tak, abychom  si zbytečně ne-
zajížděli. Nejlépe je začít v Rudicích a končit
v Ruprechtově. Z Ruprechtova se dá projet do
Račic, Nemojan, Rousínova a domů. Výlet je to au-
tem prakticky na celý den, nejkrásnější je jet na
podzim, v babím létě, listnaté lesy jsou již zbarvené
a při slunečném počasí je to opravdu krásný zážitek.

Drahanská vysočina – kraj větrných mlýnů

Ruprechtov

Jednov

Milí spoluobčané,

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

Kontakt: Klement Dudák
Masarykova 25, Sokolnice • telefon:  544 254 637 
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IVETKA A HORA
režie: Vít Janeček, ČR 2008, 84 min., česko-slovenská-rusínská verze

Dokumentární film o spirituální zkušenosti Ivetky Korčákové na slovenské hoře Zvir. Dne 5. srpna 1990
odpoledne si tři děti věku 10, 11 a 7 let Ivetka, Katka a její bratr Miťko hráli na na mýtině na hoře Zvir, 
na Lubovnianské vrchovině na severovýchodním Slovensku. Z okolního lesa se najednou začaly ozý-
vat podivné zvuky, které se blížily. Děti se schovaly v blízkém seníku, ale zvuky neustávaly, naopak 
byly čím dál blíž, aniž bylo cokoli vidět. Strach dětí se stupňoval. Napadlo je modlit se a modlily se
„Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť...“. Najednou všechno ustalo a na lavičce v seníku seděla
Panna Maria, viděly ji obě dívky. Doprovodila děti do vesnice. Rodiče jim vše rozmlouvali, vrátili se
s dívkami zpět na to místo a ony se Marií opět setkaly. Začaly se sem vracet, postupně i za přítomnos-
ti mnoha poutníků, po nějakém čase se k místu přihlásila i církev. Vidění se opakovala každý měsíc až
do 6. srpna 1995, místo navštívilo statisíce lidí. Hora Zvir byla v letošním roce prohlášena za poutní
místo.

Nahoře na Prateckém návrší je dlouho před ro-
zedněním živo. Je pondělí 2. prosince 1805. Vojáci
neklidně přešlapují a podupávají prokřehlýma no-
hama po umrzlé zemi. Na Starých Vinohradech,
v místech odkud je za normální viditelnosti pěkný
výhled až ke Zlatému potoku, stojí už před sedmou
hodinou generál Kutuzov se svým štábem. Je přes-
ně půl osmé. V tom okamžiku to na východním 
obzoru rudě zazáří a nad hřebenem kopce za
Holubicemi se objeví
ohnivě červená koule,
která pomalu stoupá
vzhůru mlžným opa-
rem. Po malé chvíli se
vyhoupne nad obzor
a zůstane viset na 
obloze kdesi nad
Slavkovem. Všichni
zmlknou při pohledu
na nádhernou podíva-
nou, na purpurový
kotouč, který se ob-
jevil nad bojištěm.
Výjimečnost chvíle způsobí, že z běžného pří-
rodního jevu se stane legenda. Je to chvíle, 
která plodí zázraky. Slavkovské slunce se stane
pojmem. Než večer zapadne, přinese jedné stra-
ně vítězství, druhé porážku a tisícům lidí smrt
a neštěstí.

První řady ruských vojáků Langeronovy kolony
dorazily k Sokolnicím před devátou hodinou.
Kdyby byl generál Langeron vyrazil ráno ze svého
ležení včas, byl by asi prošel Sokolnicemi bez pře-
kážek. Francouzský lehký pěší pluk Legrandovy
divize totiž vyrazil k Sokolnicím v půl osmé od
Kobylnic a teprve okolo osmé hodiny obsadil ves-
nici i zámek knížete Dietrichsteina. Jakmile
Langeron zjistil, že vesnice je obsazena nepřítelem,

poručil své koloně
rozvinout se do linie,
rozestavět děla a za-
měřit na Sokolnice.
Rozhodl se počkat 
na posily z řad třetí
Przybyszewského  
kolony. To, co násle-
duje, je smršť ohně,
která se snese na jižní
část vesnice. Sokol-
nice se ocitly pod 
palbou ruských děl.
Za chvíli stojí několik

domů v plamenech. Generálporučík Przybyszews-
ky, Polák v carských službách, obhlédl na první po-
hled situaci a rozhodl se bez meškání zaútočit. Také
on se cestou z Prateckého návrší  zdržel a musel tuto
časovou ztrátu rychle vyrovnat. Jeho kolonu přivíta-
la kanonáda od bažantnice. Pěšáci pronikají ze dvou

Sokolnice 2. 12. 1805

HISTORIE
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stran do zámeckého parku a vytlačují Francouze me-
zi stromy k zámku. Dvoupatrová čtvercová stavba je
dalším záchytným bodem francouzské pěchoty.

Langeronovi vojáci postupují za tuhé palby
k zámku z druhé strany. V hlavní ulici rozprášili fran-
couzské vojáky 26. lehkého pluku. Za chvíli tu bylo
po boji. Mezi domy leží desítky mrtvých a raněných.
Je  asi deset hodin, když se za vesnicí  setkávají Lan-
geronovi a Przybyszewského pěšáci s puškami, ze
kterých se ještě kouří. Ve vesnici došlo k spletení
a promíchání obou kolon. To nejhorší však ruské vo-
jáky teprve čeká. Na scéně se objevuje generál Friant.

Louis Friant, sedmačtyřicetiletý veterán revo-
lučních válek, byl pro francouzské vojáky vzorem
odvahy a vytrvalosti. V nastalé tichu bylo slyšet již
zdálky jeho bubny. Rusové se nestačili sešikovat
a dávají se na ústup. Francouzi se zmocnili šesti děl
a padly jim do rukou také dvě ruské zástavy.
Rusové se zabarikádovali v domech, bojuje se dům
od domu. V ulicích se válel hustý dým. Třičtvrtě
hodiny trvá nesmyslné vraždění ve vesnici, která
v té době nemá více než sedmdesát pět domů.
Bojuje se o zámek a přilehlé hospodářské budovy.
Velká sýpka pod zámkem se promění v pevnost.
Masa ruských vojsk se nemůže v těsném  prostoru
dobře rozvinout. Ani přes velkou početní převahu,
nedokážou Rusové vykouřit z vesnice francouzské
vojsko. Toho využívá Friant, dvakrát se zmocní ho-
řícího sokolnického zámku a zase je vytlačen za
vesnici. Tato krvavá hra trvá až do poledne. Krátce
po poledni ustupují zbytky Friantovy divize
k Otmarovu, by si zde oddechly a přeskupily své
síly. Spojenecká armáda ovládla Sokolnice
i Telnici. Na této čáře se bitevní linie zastavila 
a po celé frontě utichly zbraně. O to zřetelněji sem
dolehla střelba zezadu od Prateckého návrší.

Jeho hřeben se odpoledne 2. prosince postupně
zaplnil modrými řadami francouzského vojska. Jeho
jednotky nad Sokolnicemi se daly do pohybu krátce
po jedné hodině. Rusové u Sokolnic se náhle ocitnou
v dvojím ohni, nevědí kam se obrátit dřív, a jejich 
řady ovládne panika. Když vojáci kolem sebe viděli
ze všech stran nepřítele, hromadně se vzdávali. 

Plesová sezona

17. 1. 2009 Sportovní ples     •     23. 1. 2009 Školní ples     •     14. 2. 2009 Šibřinky
15. 2. 2009 Dětské radovánky     •     28. 2. 2009 Myslivecký ples

Svědkem závěrečných bojů o Sokolnice se stává
kapitán Lejeune, který podává později zprávu
Napoleonovu velitelskému stanovišti: „... Hlavní 
ulice v Sokolnicích, hodně široká a dlouhá čtyři až
pět set kroků, byla celá vystlána mrtvolami a raně-
nými obou stran a bylo téměř nemožné projet na
koni tímto nakupením zbraní a rozbitých lidských
těl....“ V areálu zámku a bažantnice se pokouší ješ-
tě vzdorovat nepřátelskému obklíčení generál
Wimpfen, další Francouz v ruských  službách.
Odpor ruských jednotek u zámku byl postupně zlo-
men. Boj se rozpadl do drobných potyček, jež však
byly vedeny s velkou urputností. Nejdéle se bráni-
li Rusové, kteří se zabarikádovali v prostorách
zámku. „.... Obránci zámku a přilehlých budov se
bránili zoufale. Vchody, stáje a stodoly, hospodář-
ské budovy i panský dúm, všechno, co mohlo slou-
žit za záchytný bod, bránili až do krajnosti. Strhl se
zde hrozný masakr a oni museli být zdoláváni jeden
po druhém,“ řekl později francouzský generál
Thiébault, který byl v této bitvě velmi těžce zraněn.
Francoužští pěšáci zdolali ztečí zámek a pokračo-
vali se zakrvácenými bajonety v dalším pochodu.

Boj okolo Sokolnic pomalu utichá. Ruské jed-
notky sevřené ze všech stran nemají kudy unik-
nout. Co nebylo pobito, padlo do zajetí. Sluneční
kotouč hořel rudě na obzoru a pomalu se skláněl
k západu. Za chvíli se začne stmívat a kolem čtvr-
té hodiny už bude skoro tma. Bitva ještě neskonči-
la. Bojuje se stále ještě u Telnice a Újezda. Blíží se
dosud největší Napoleonovo vítězství.

Slunce, které vyšlo 3. prosince na zamračené
nebe, odhalilo pohled na bojiště po bitvě. Byl to
obraz bídy a strádání. Živí zde strávili dlouhou noc
mezi mrtvými a umírajícími. 

Letos si připomínáme již 203 let od této tragic-
ké události, která se vryla do našeho kraje nesma-
zatelnou stopou. Slavkovská bitva se zde stala 
novou tradicí a novým folklórem, vplynula do li-
dových vyprávění i zvyků a vrostla do života lidí
pod Prateckým návrším.  

M. M.

Použitá literatura Dušan Uhlíř: Slunce nad Slavkovem
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Advent

Človíčku, rosteš,
celý nesmírný ROSTEŠ,
vesmír R O S T E Š,
se stahuje tvá máma teď je
do jednoho celý tvůj vesmír,
rozpínajícího se tvoje šťastná planeta
bodu, a už se nesmírně těší
ruka Sixtinského na tvůj pláč
už je na dotek, a úsměv.

Z knihy básní (D)OTAZNÍKY
FRANTIŠEK TRTÍLEK

Dovolujeme si Vás pozvat na

Vánoční koncert,
který se bude konat dne 12. prosince 2008 v 17.00 hodin, a to v prostorách Sokolovny. 

Při této příležitosti vystoupí žáci ZUŠ Židlochovice a koncert bude doplněn o prodejní výstavu 
fotografií Sokolnic.

Srdečně zvou ZŠ Sokolnice, ZUŠ Židlochovice, Aladár Holub
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Zimní přestávka uprostřed nové sezóny 2008–2009 nám dává čas na bilancování první poloviny ode-
hraných mistrovských zápasů. Před začátkem soutěže došlo v našem oddíle ve složení házenkářských
družstev mužů k velkým změnám. Po pěti letech ukončilo naše A-družstvo svoje působení v I. lize. Na ja-
ře se sokolnickým házenkářům příliš nedařilo, nakonec obsadili v celkové bilanci předposlední 11. místo
tabulky a společně s HK Slavií VŠ Plzeň sestoupili z této druhé nejvyšší soutěže ČR. U mužstva ukončili
svoji činnost trenér Ladislav Hrdlička a dlouholetý vedoucí družstva Jaroslav Zouhar. Oběma patří naše
poděkování za obětavou práci, kterou pro naši TJ Sokol Sokolnice vykonali. Věříme, že nám i nadále 
budou pomáhat s nelehkou úlohou, udržet i do budoucna vysokou úrovneň sokolnické házené.

Pro náš oddíl nastalo nelehké rozhodování. Druhá liga by znamenala odehrát, stejně jako v I. lize, všech-
ny mistrovské zápasy v hale. Po získaných zkušenostech z minulých let jsme věděli, že to znamená pro náš
oddíl obrovské finanční náklady spojené s dopravou a pronájmem haly, vzdálené od naší vesnice téměř tři-
cet kilometrů. Zajistit si halu s patřičnými parametry v Brně nebo blízkém okolí je téměř nemožné. Šance
na vybudování sportovní haly v našem regionu je zatím v nedohlednu a v našich silách již není možné vy-
nakládat na pokrytí nákladů spojených s působením našeho družstva v celorepublikových soutěžích takové
finančí prostředky jako dosud. Do vzdálených Pohořelic jezdilo na zápasy našeho mužstva minimum 
fanoušků, hráči tak vlastně postrádali výhodu domácího prostředí a to se také negativně odrazilo na výko-
nech mužstva. Rozhodli jsme se proto sestoupit ještě o jednu třídu níže, až do tzv. Jihomoravské ligy. Svoji
roli tady sehrálo i to, že se s aktivní činností rozloučilo sedm hráčů, kteří odvedli za dlouhé roky své boha-
té sportovní kariéry pro sokolnickou házenou pořádný kus práce. Svoji kariéru ukončili: Petr Šebeček st.,
Radek Palán, Pavel Klaška, Pavel Mifek, Petr Kotolan, František Kratochvíl a Marek Kratochvíl.

Všem patří naše upřímné poděkování za roky obětavé práce pro sokolnickou házenou. Mnozí z nich
však pokračují ve sportovní činnosti u našeho oddílu i nadále a vychovávají z řad dětí a mládeže  svoje 
nástupce. Přejeme všem, aby se jim i nadále jejich práce dařila.

V nové sezóně došlo ještě k dalším změnám. Bylo třeba doplnit kádr o nové, mladé hráče. Z tohoto 
důvodu jsme proto do soutěže přihlásili pouze jedno družstvo mužů. Trenérem družstva se stal Stanislav
Mrkvica st., který se se k mužstvu vrátil po dvouleté přestávce, a vedoucím družstva je Radovan Gottwald,
který je dosud v řadách aktivních hráčů. K citelnému oslabení družstva také došlo odchodem Karla
Jochmana, který se po sestupu z I. ligy dohodl na přestupu do extraligového oddílu Legata Hustopeče. Zde
je také, i když jen na ročním hostování, další bývalá opora týmu, Standa Mrkvica. 

Novou sezónu tedy začalo naše družstvo v úplně jiných podmínkách a ve  zcela jiném složení. Až na
několik borců ze stávajícího kádru, dostali šanci další, mladí  hráči. Vzhledem k tomu, že si  na sebe tepr-
ve zvykají a sehrávají se, je konečné třetí
místo v plovině soutěže úspěchem. Nízký
věkový průměr mužstva nám dává naději,
že pokud se podaří v budoucnu postavit
v Sokolnicích sportovní halu, máme mož-
ná šanci obstát znovu ve vrcholných sou-
těžích české a moravské házené. Podstat-
ně důležité je však také to, že se utkání
hrají opět především pro diváky. I když se
vlastně nyní hraje soutěž o dvě třídy nižší
než loni, na sokolské hřiště u rybníka při-
jde hodně fanoušků a z nedělního odpo-
ledne si zase mnozí z nich odnášejí hezké
sportovní zážitky. A tak to má vlastně být. 

Jan Černý

Sokolničtí házenkáři po pěti letech z haly opět na hřiště

SOKOL –  SPORT

Tabulka Jihomoravské ligy mužů podzim 2008

Poř. Družstvo Z V R P Skore +/-    Body
1. HK Ivančice B 10 8 0 2 316:259 57 16
2. Sokol Nové Veselí B 10 7 0 3 319:256 63 14
3. Sokol Sokolnice 10 7 0 3 303:245 58 14
4. Sokol Brno IV 10 6 2 2 294:257 37 14
5. SK HC Tišnov B 10 6 0 4 227:233 -6 12
6. Sokol Újezd u Brna 10 5 0 5 242:259 -17 10
7. Tatran Bohunice B 10 5 0 5 259:282 -23 10
8. Slavoj Třešť A 10 4 1 5 276:274 2 9
9. Sokol Nové Bránice 10 4 1 5 267:271 -4 9

10. SHC Maloměřice B 10 1 0 9 226:325 -99 2
11. Sokol Hostěrádky 10 0 0 10 220:288 -68 0
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Smíšený pěvecký sbor byl založen v roce 1969 jako Pěvecké sdružení učitelů Brno-venkov. Od počát-
ku stál v čele souboru tehdejší ředitel Základní školy v Ivančicích MgA. Blahoslav Hajnc. Zapálený 
hudebník, absolvent brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie muzických umění věnoval sborovému
zpěvu značnou část svého bohatého muzikantského života. Ze sboru zpívajících kantorů postupně utvářel
těleso vysoké umělecké úrovně, které se začalo představovat domácímu i zahraničnímu publiku. Uveďme
alespoň koncertování v Poznani (1975), v Dolním Rakousku (1989) a ve Vídni (1991).

Počet členů souboru narůstal, začali přicházet také zpěváci neučitelských profesí. V roce třicátého vý-
ročí existence sboru se jeho členové rozhodli přejmenovat těleso po svém dlouholetém dirigentovi na
Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce. V následujícím roce převzala „sbormistrovské žezlo“ dcera zakladatele
souboru Eva Hajncová, absolventka oboru dirigování sboru na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.
Pod vedením mladé dirigentky rozvíjí soubor své aktivity. Zúčastňuje se přehlídek sborových těles např.
v Moravském Krumlově (2001), ve Vrbně pod Pradědem (2003). V početné mezinárodní konkurenci na
festivalu v Olomouci, v Praze, ve Vlachově Březí (získal cenu Bedřicha Průchy za nejlepší provedení 
lidové písně) a v Bratislavě se již několikrát umístil ve stříbrném a bronzovém pásmu (2004, 2005, 2006,
2007, 2008) atd.

Repertoár sboru je různorodý – zahrnuje lidové i klasické písně, polyfonní skladby, spirituály, kánony,
duchovní hudbu. Právě tato rozmanitost dává tělesu možnost vystupovat jak před dětskými posluchači, tak
před hudebně vzdělaným publikem na tradičních jarních a vánočních koncertech. Působivou atmosféru
mají také charitativní koncerty pro domovy důchodců, stacionáře a nemocnice. 

V únoru 2004 natočil spolu s Pěveckým sborem Blahoš své první CD z tvorby brněnského skladatele
Rudolfa Zavadila ml. u příležitosti jeho 70. narozenin. 

V současnosti tvoří sbor tři desítky členů, které spojuje jediné – láska k hudbě a schopnost dát možnosti
svého hlasu ve prospěch sborového celku.

PĚVECKÝ SBOR BLAHOSLAVA HAJNCE

Zastupitelé obce Sokolnice

Vás srdečně zvou na

Vánoční koncert
Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce

sobota 13. prosince 2008

16.00 hodin

barokní zámecká kaple v Sokolnicích

a přilehlé kúry
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH 

PORADEN SPOLU

S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR 

INFORMUJE

Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně

slabší rodiny a rodiny s dětmi

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojištoven:

• na pojištění domácnosti

• na pojištění nemovitosti

• na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů

• na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách:

• na elektrickou energii u vybraného dodavatele

• na dodávku plynu u vybraného dodavatele

• na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic

• na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky 

• na pojištění domácnosti a nemovitosti

• na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů

Informace – Svaz důchodců ČR ve spolupráci s Občanským sdružením sociálních
a finančních poraden ČR

Informace – Běhounská 17, Brno, úřední den každé úterý od 13.00–16.00 hodin,
tel.: 545 575 257, mobil 731 543 023, e-mail: financniporadna@seznam.cz

NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA
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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 5. 12. 2008. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 1 je 16. 1. 2009. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou 
na níže uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
Butalová Zita zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila jarma@volny.cz
Černý Jan jcmail@volny.cz Mifková Mirka Filip Debef filip@debef.cz

ŽŽŽŽ IIII VVVV ÝÝÝÝ     BBBB EEEE TTTT LLLL ÉÉÉÉ MMMM

Milí spoluobčané, zkraťte si čekání na Ježíška a přijďte s námi strávit Zlatou neděli

21. prosince 2008

Od 15.00 hodin jsme pro Vás připravili Živý Betlém a vánoční koledování našich dětí.
Bude připraveno tradiční občerstvení a drobné vánoční dárky. Jejich zakoupením

přispějete na keramickou pec a zahradní prolézačky dětí ZŠ a MŠ.

Srdečně Vás zvou zástupci
TJ Sokol Sokolnice a obce Sokolnice


