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Sokolnice žijí hudbou – Tříkrálový koncert poprvé s mezinárodní účastí
Obec Sokolnice bude, již čtvrtým rokem, po-
řadatelem zámeckého festivalu vážné hudby 
s názvem SOKOLNICE ŽIJÍ HUDBOU. Přestože 
dispozice budovy zámku, vzhledem k jeho 
současnému využití, nenabízí vhodné vnitřní 
prostory pro podobné akce, podařilo se na-
jít schéma koncertů tak, aby si přišli na své 
jak milovníci klasiky světské, tak i duchovní. 
Letní koncerty s širokou tématikou a širším 
obsazením se odehrávají na nádvoří, religi-
ózní skladby v komorním prostředí zámecké 
kaple a v atmosféře vánočních svátků.
Tříkrálový, tradičně barokem zdobený, kon-
cert je jakýmsi úvodem do nové sezóny. Tu 
nastávající budou mít pod taktovkou více-
méně zahraniční umělci. Ensembl CORNU 
COPIAE, jehož esenci přivítáme 6. ledna 
2019, je jedním z nejmladších polských ba-
rokních orchestrů složený především ze stu-
dentů a absolventů katedry rané hudby Kra-
kovské akademie. Pod vedením zakladatelky 
Karoliny Habało – housle – se dále představí 
Piotr Młynarczyk – viola da gamba a Jan 
Baciak – cembalo. Sólistkou bude přední 
česká virtuoska na zobcové flétny MICHAELA 
KOUDELKOVÁ.
A pro úplnost. Letní open air, kterým si při-
pomeneme 300. výročí narození Leopolda 
Mozarta, otce génia Wolganga Amadea, 
uvede hudbu nejen jeho, ale i synovu v po-
dání vídeňského smyčcového kvarteta Vie-
nna strings.
Všichni jste na těchto hudebních svátcích 
srdečně vítáni! -Richard Janoušek-
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Advent • Vánoce • Konec  roku
A už je to tady – pro některé radostné očekávání, pro druhé stresové období 
a další si přejí nový a lepší začátek dalšího roku. Pokusme se každý z nás 
zamyslet, co pro nás znamená konec roku. Vybrala jsem k tomuto období pár 
myšlenek. -Mgr. Věrka Životská-

Advent
„Nehledej odpovědi.
Poslouchej otázku.
Ta se ptá:
Až přijde nový věk,

budu,
budeš otevřený, abys ho přijal?
A – přijme on nás?
Nenech se zkonformovat …
Buď otevřený,

buď malý,
buď hořčičné zrno …
Rosť a pronikni do nového věku.
Pak přiletí ptáci nového věku
a budou zpívat ve tvých větvích.
Nezavírej se,
nechávej otevřeno.
Odlož své zbraně.
Daruj lásku.“ 
Z básně mladého 
anglického dominikána v Oxfordu

(Pokračování na straně 6)
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Okénko do Mateřské školy
Já mám z Vánoc nejraději, 
když se doma všichni smějí,
když se kapři mrskají
a prskavky prskají.
Není vůbec důležité
dostat dárků horu,
hlavní je, že těšíme se
na Vánoce spolu!

●  Mohlo by se navenek zdát, že se zase tak mnoho 
věcí v mateřské škole za necelý měsíc neudálo, nic-
méně je opak pravdou. Každodenně u nás probíhá vzdě-

lávání předškoláků a nejen jich… Pod tímto pojmem si 
lze představit všechny formy i metody vzdělávání – např. 
prožitkové učení, spontánní činnosti, řízené činnosti, po-
lořízené činnosti, kooperativní činnosti, kulturní akce, vý-
tvarné aktivity, aktivní pobyt venku apod. Všechny se ka-
ždodenně prolínají a jejich prostřednictvím paní učitelky 
u dětí rozvíjejí a podporují jejich znalosti, dovednosti, 
pomáhají jim objevovat okolní svět a jeho zákonitosti. 
Přesto, že na první pohled vše vypadá pro nezasvěcené 
jako pouhá hra, zdaleka tomu tak není. 
●  V rámci programu MŠMT „Šablony pro MŠ a ZŠ“  
proběhlo jedno listopadové odpoledne v mateřské  
škole setkání s rodiči a odborníkem. Zvolili jsme  
Bc. Petru Škrdlíkovou, která je autorkou několika knih 
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Školní liga v miniházené
Druhé kolo školní ligy v miniházené proběhlo v pátek  
23. listopadu 2018 v Telnici. A oba naše týmy si vedly 
velice dobře – na své konto si připsaly dvě výhry a jednu 
prohru. Moc gratulujeme a těšíme se na jaro, kdy bude 
soutěž pokračovat turnajem v Měníně a nakonec u nás  
v Sokolnicích.                             -D. Elicer-

Živý Betlém – původní vznik tradice
V naší obci se již stalo tradicí uskutečnit čtvrtou adventní 
neděli Živý Betlém. Ten letošní bude v pořadí třináctý. Na 
samém počátku byl nápad paní Hany Šebečkové a Ivety 
Vráželové.
Kdo je autorem nápadu a kde je jeho původ?
Živý Betlém je specifické divadelní představení, vycháze-
jící z křesťanské tradice a zobrazující události a postavy, 
související s narozením Ježíše Krista. 
Poprvé představení Živého Betléma uspořádal František 
z Assisi v roce 1223 v obci Greccio v provincii Rieti ve 
střední Itálii. František z Assisi se usídlil v tomto chu-
dém kraji, jehož obyvatelé trpěli ne-
úrodou a útoky divé zvěře, zejména 
vlků, poprvé již v roce 1209. Na hoře 
Lacerone si vybudoval chatrč jako 
poustevnu a obyvatelé Grecia jej tam 
chodili navštěvovat a poslouchat 
jeho kázání. Poté, kdy papež Hono-
rius III. v listopadu roku 1223 potvrdil 
Františkem navrženou řeholi Řádu 
menších bratří, se František začal 
zabývat realizací svého nápadu na 
dosud nevídanou oslavu narození Je-
žíše Krista. Obzvláště vhodné mu pro 
tento účel připadalo Greccio, které 
mu připomínalo palestinský Betlém. 
S podporou místního pána Giovanni 
Velita tak zorganizoval o vánočních 
svátcích roku 1223 první předsta-
vení „Živého Betléma“, v němž účin-
kovali nejen lidé – obyvatelé Greccia 
a řádoví bratři – ale i zvířata.
Světec František z Asii, který se v mo-
derní době stal patronem ekologů, za 

svého života proslul láskou ke všem živým tvorům, poko-
rou a životem v dobrovolné chudobě. Byl také básníkem 
a svá kázání často lidem přednášel ve formě udivujících 
divadelních výstupů, které doháněly k smíchu i k slzám. 
Aby lidem přiblížil noc Božího narození, postavil František 
roku 1223 poblíž vesničky Greccio první jesličky. Tak se 
stal zakladatelem oblíbené vánoční tradice, jež je udržo-
vána až do našich dnů – postavit vlastní Betlém v kos-
tele, na náměstí, doma pod vánočním stromkem nebo 
uspořádat divadelní představení. ■

Úspěchy na florbalových turnajích
Florbalový tým žáků 3.–5.třídy se 12. listopadu 2018 
zúčastnil úvodního kola florbalového turnaje ČEPS cup 
a vedl si velmi dobře. Ve skupině si připsali dvě výhry  
a jednu remízu. Na vítězné vlně pokračovali i v semifinále, 
kdy zdolali Kounice 3:2. Až ve finále podlehli po boji Lišá-
kům z Bílovic 3:4. Bohužel do dalšího kola postupoval jen 
vítěz turnaje, ale i druhé místo je obrovský úspěch.
Další turnaj se pro tuto kategorii konal ve středu 21. lis- 
topadu 2018. Tentokrát nás ale čekala cesta až do  

týkajících se výchovy dětí a případných úskalí, která z ní 
vyplývají. Její přednáška, či lépe řečeno vzájemné poví-
dání s přítomnými rodiči, byla věnována tématu „Uspo-
kojování psychických potřeb dětí“. Vzhledem k počtu 
přítomných rodičů mělo toto setkání téměř komorní at-
mosféru a doufáme, že pro zúčastněné maminky bylo  
přínosné.
●  Nezapomněli jsme ani na kulturní prožitek pro děti, 
který během dopoledních hodin jednoho dne zprostřed-
kovala paní Rakovčíková provozující divadélko PARAVÁ-
NEK. Dětem zahrála pohádku „O zlobivém andílkovi“, 
která se všem dětem líbila a naladila je na nadcházející 

krásné adventní období, kdy jsou hlavně děti plny oče-
kávání příchodu Mikuláše a jeho družiny a pak také „Je-
žíška“, zda jim nadělí pod ozdobený stromeček to, co si 
přejí.
●  A protože bude adventní období zahájeno rozsví-
cením sokolnického vánočního stromu, kterého se bu-
dou v neděli 2. prosince 2018 účastnit co by zpěváčci 
naši zdatní předškoláci, pilně se na vystoupení připra-
vují. Snad se jim společně s dalšími účinkujícími podaří 
všechny přítomné vánočně naladit a připomenout jim 
podstatu adventního období – zklidnění, ztišení, pokojné 
a smysluplné prožití této krásné doby. ■
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Jak nám (ne)shořela škola
Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 hořelo ve Střední škole 
elektrotechnické a energetické v Sokolnicích. 
K požáru došlo v čajové kuchyňce ve 3. patře internátu. 
Zakouřena byla dvě patra. Ve všech patrech došlo k vý-
padku elektrické energie. 
Požární poplach byl nahlášen na dispečink na tel. číslo 
150.  Byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. K po-
žáru přijelo celkem osm hasičských aut hasičských sborů 
ze Sokolnic, Újezdu u Brna, Telnice a Židlochovic. V So-
kolnicích u rybníka bylo zřízeno čerpací stanoviště pro 
dopravu vody na hašení. 
Hasiči v dýchacích přístrojích provedli průzkum zasa-
žených pater internátu.  V prostorách zůstalo pět osob, 
které bylo nutno evakuovat. Jedna osoba zůstala uvěz-
něná ve čtvrtém patře internátu. Všichni ubytovaní žáci 
spolu s vychovateli bezpečně opustili prostory na vyme-
zené seřadiště, čtyři osoby byly vyvedeny hasiči a jednu 
osobu ze čtvrtého patra evakuovali po požárním žebříku. 
Jednu nalezenou osobu bylo nutno oživovat po zástavě 
srdce. 
Naštěstí toto všechno proběhlo jenom „jako“. Jednalo se 
totiž o cvičný požární poplach, při kterém byla otestována 
reakce žáků a vychovatelů, pokud 
by vznikl skutečný požár. Výpadek 
elektrického proudu byl nasimulován  
a tak vyzkoušeno, jestli funguje nou-
zové osvětlení a rozhlas do pokojů 
ubytovaných žáků. 
Tentokrát ještě všechno dopadlo 
dobře a nedošlo ke škodám na zdraví 
ani na majetku, přejme si, aby tu do-
opravdy nehořelo.   

-Jitka Čermáková-

Sbíráme poháry  
a ocenění
Školní rok jsme začali se 358 žáky, 
kteří si vedou více či méně dobře  
v přípravě na svoje budoucí povolání. 
Po necelých třech měsících od po-
čátku školního roku se žákům i peda-

gogům podařilo nasbírat už čtyři poháry a ocenění jak na 
poli pracovním, tak i sportovním.
Z těch sportovních úspěchů se mohou žáci pochlubit prv-
ním místem v turnaji středních škol v házené, který pro-
běhl v Ivančicích a druhým místem ve fotbalovém turnaji, 
který se odehrál v Hrušovanech u Brna.
Nejcennějšími trofejemi jsou ale ocenění v oblasti 
odborné přípravy. O tom, jak dovedou být naši žáci 
úspěšní, svědčí pohár za 1. místo v jedenáctém roč-
níku Celostátní soutěže v oboru elektrotechniky, ko-
naném v Českých Budějovicích. V kategorii Zapojení 
a ovládání točivých strojů ho získal žák 4. ročníku Aleš  
Piálek.
Zatím posledním „úlovkem“ je Jihomoravská hvězda, 
kterou z rukou zástupců Jihomoravského kraje převzal 
ředitel školy. Vítězem jsme se stali v kategorii Technická 
učební pomůcka pro základní vzdělávání – II. stupeň. 
Ocenění jsme obdrželi za učební pomůcku s názvem Ze-
lená města. O cenu se tentokrát zasloužil nejvíce autor 
učební pomůcky, učitel odborného výcviku pan Mgr. Aleš 
Poláček.
Přejme si, aby se nám sbírka dále rozšiřovala a mohli 
jsme tak dokázat kvalitu vzdělávání v naší škole.

-Jitka Čermáková-

daleké Kuřimi. I přes brzké vstávání a velkou neznámou 
ohledně týmů protihráčů byli kluci ochotni nechat na hři-
šti opravdu všechno. Cesta základní skupinou se ukázala 
vcelku bezproblémovou, ve finále však sokolnický tým 
narazil na silné domácí družstvo s mohutnou podporou 
diváků a o po obrovském vypětí sil, kdy hráči padali vy-
sílením na lavičku, podlehl domácím v posledních dvou 
minutách. Nevadí, již pilně trénujeme a příští rok to do-
táhneme určitě ještě o stupínek výš.
Ovšem úspěšně se na turnajích prezentovala i naše 
dívčí družstva. V Těšanech bojovaly naše nejmenší holky,  
a přestože to pro některé byla florbalová premiéra, neu-

dělaly žádnou ostudu. Ve všech zápasech děvčata bojo-
vala jako lvice, soupeřky nedostaly nic zadarmo, bohužel 
na lepší než 4. místo to nestačilo. Ale příští rok se poku-
síme skončit na „bedně“.
Největší úspěch si v listopadu připsaly na své konto žá-
kyně z 6. a 7. tříd. Ty vcelku suverénně vyhrály okresní 
finále v Těšanech. Soupeřky z Gymnázia Šlapanice a do-
mácí ze ZŠ Těšany na naše děvčata v turnaji nestačily. 
Tímto triumfem jsme postoupili do krajského finále ve 
Slavkově, které se pořádá právě v den uzávěrky zpravo-
daje. Výsledky Vám přineseme v příštím čísle.

-D. Elicer, J. Ilík-
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Zprávy z Rady
●  Žádost  GYNESS  s  podnájemní  smlouvou. Společ-
nost GYNESS s.r.o. Brno má s obcí uzavřenou smlouvu  
o nájmu prostor sloužících k podnikání. Nyní RO obdržela 
od společnosti žádost o souhlas s podnájemní smlouvou 
pro alergologickou ambulanci MUDr. Paděrové, která by 
tak rozšířila poskytování lékařských služeb v obci o výkon 
činnosti v oblasti alergologie. Jedná se o prostory slou-
žící k podnikání o velikosti 31,70 m2, umístěné v 2. NP 
budovy na ul. Komenského č. 10 (ordinace gynekologie). 
Rada obce žádost projednala a udělila souhlas s uzavře-
ním podnájemní smlouvy mezi společností GYNESS s.r.o. 
Brno a MUDr. Paděrovou pro alergologickou ambulanci.
 ●  Povolení ke kácení smrku u rybníka. Radě obce byl 
předložen návrh na pokácení smrku na ul. U Rybníka. 
Smrk roste na nevhodném stanovišti v ulici U Rybníka 
(parcela č. 622/1), v bezprostřední blízkosti obvodové 
stěny budovy RD. Kořeny stromu zvedají dlažbu chod-
níku. Jeho setrvání na místě není proto perspektivní. 
Obvod kmene (měřeno 130 cm nad zemí) je 105 cm. 
Strom poslouží jako „vánoční strom“ před budovu S-pa-
sáže. Obec plánuje v příštím roce vysázení několikaná-
sobně většího počtu stromů, než bylo letos pokáceno. 
Rada obce schválila vykácení smrku v ulici U Rybníka na 
parcele č. 622/1.
●  RTS – rozhodnutí zadavatele zast. Brněnská. Obec 
zrušila výběrové řízení na dodavatele stavby autobu-
sové zastávky na ulici Brněnská, neboť jediný uchazeč 
odstoupil. Následně obec vyhlásila nové výběrové řízení  
s delší lhůtou výstavby. Protože existuje příslib poskytnutí 
dotace, bylo třeba zajistit výběr zhotovitele nejen podle 
zákona, ale i podle zásad poskytovatele dotace. Rada 
obce proto schválila zajistit organizaci výběrového řízení 
společností RTS, a.s. Brno. Ta nyní předložila radě obce 
ke schválení rozhodnutí o výběru dodavatele. Ve stano-
veném termínu byla předložena pouze jedna nabídka  
s cenou Kč 2.361.255,51, lhůtou výstavby 6 měsíců  
a záruční dobou 60 měsíců. 
Rada obce schválila jako vítěze výběrového řízení na 
stavbu autobusových zastávek na ulici Brněnská společ-
nost Prostavby a.s., IČO: 27713130, Dědina 447, Otnice.
●  Vytápění  kanceláře  na  SSO. Vytápění kanceláře 
na SSO je nyní zajišťováno přímotopem, což je v zim-
ním období nevyhovující. V době nepřítomnosti správců 
sběrného dvora je přímotop vypnutý a v důsledku toho 
zamrzá WC. Nechávat přímotop zapnutý v době jejich ne-
přítomnosti není z bezpečnostních důvodů vhodné.  
Rada obce odsouhlasila záměr zřídit v kanceláři SSO 
nové elektrické topení a uložila starostovi do 30. ledna 
2018 zajistit zpracování jednoduché PD na vytápění kan-
celáří SSO elektrickým topením.
●  Dodatek k SoD – nábytek do kanceláří II. NP. Spo-
lečnost Potrusil s.r.o. Šlapanice, předložila radě obce ke 
schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
nábytku do kanceláří 2. NP obecního úřadu. Předmětem 
dodatku je snížení ceny díla. Původní cena za zhotovení 
byla 327.398 Kč bez DPH, nyní je cena díla 301.962 Kč 
bez DPH. 

Rada obce odsouhlasila text a uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo na dodávku nábytku do kanceláří 2. NP 
obecního úřadu. Rada obce uložila starostovi do 30. lis- 
topadu 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku  
nábytku do kanceláří 2. NP obecního úřadu uzavřít. 
●  Schválení ceníků za svoz odpadů. Společnost SUEZ 
předložila Radě obce ke schválení nové ceníky za svoz 
komunálního odpadu a odpadů ze sběrného dvora na rok 
2019. Ceny jsou navýšeny o inflaci.
Rada obce schválila Ceník číslo 1 (tj. sběr, svoz a od-
stranění směsného komunálního odpadu z popelnic) 
ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu číslo 
140621316 s platností od 1. ledna 2019 a dále Ceník 
číslo 2 (tj. sběr, svoz a odstranění odpadu ze sběrného 
dvora) ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu 
číslo 140621316 s platností od 1. ledna 2019. Výše po-
platku pro občany na rok 2019 ovšem zůstává stejná 
jako v letošním roce, tedy 500 Kč na osobu.
●  Plán  financování  obnovy  vodárenských  zařízení. 
Radě obce byl předložen plán financování a obnovy vodo-
vodů a kanalizací na roky 2019–2029. 
Rada obce schválila předložený text plánu financování  
a obnovy vodovodů a kanalizací. Rada obce uložila sta-
rostovi do 15. prosince 2018 předložený plán financo-
vání a obnovy vodovodů a kanalizací podepsat a zaslat 
VAS, a.s.  
●  Vodné  a  stočné  v  roce 2019. Vodárenská akciová 
společnost, a.s. předložila radě obce ke schválení kalku-
laci vodného a stočného na rok 2019. 
Rada obce schválila předloženou kalkulaci vodného  
a stočného na rok 2019. Vodné pro rok 2019 bude činit 
35,71 Kč za m3 a stočné 35,59 Kč za m3.
●  Rozvoj místního hřbitova. Obec obdržela od Ing. Vr-
basové návrh rozvoje místního hřbitova doplněný o jednu 
řadu dvojhrobů na východní straně v I. etapě, doplnění 
rozpočtu a předložení návrhu řešení čelního oplocení 
hřbitova. 
Rada obce schválila záměr rozvoje hřbitova. 
●  Pojištění elektronické úřední desky před budovou 
OÚ. Obec Sokolnice obdržela cenovou nabídku na pojiš-
tění elektronické úřední desky před budovou OÚ. 
Rada obce schválila předloženou cenovou nabídku na 
pojištění elektronické úřední desky před budovou obec-
ního úřadu.
●  Výsadba zeleně v lokalitě Předky – zadávací doku-
mentace. JUDr. Petr Navrátil, advokát, Joštova 4, 602 00 
Brno, který pro obce připravuje výběrové řízení na zhoto-
vení díla „Založení zeleně – lokalita Předky v Sokolnicích“ 
(realizované v letech 2018–2021 v rámci výzvy 18/2017 
k předkládání žádostí o poskytnutí finančních prostředků 
ze SFŽP), zaslal návrh zadávací dokumentace.
Rada obce odsouhlasila předloženou zadávací dokumen-
taci na zhotovení díla „Založení zeleně – lokalita Předky 
v Sokolnicích“.
●  VŘ na zpracování PD – polyfunkční objekt a bytové 
domy na ul. Masarykova. Rada obce projednala výsle-
dek výběrového řízení na vypracování PD na polyfunkční 
objekt a bytové domy na ul. Masarykova (bývalé zdravotní 
středisko). Nabídku předložilo celkem 7 firem. Hodnotící 
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komise doporučuje radě obce vybrat pro plnění zakázky 
dodavatele BKN, spol. s r.o., jehož nabídka se umístila  
v součtu obou dílčích kritérií na prvním pořadí.
Rada obce schválila jako vítěze VŘ na vypracování PD 
na polyfunkční objekt a bytové domy na ul. Masarykova 
společnost BKN, spol. s r.o. se sídlem Vladislavova 29/I, 
566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15028909.
Rada obce uložila starostovi do 7. prosince 2018 odeslat 
podepsané rozhodnutí o výběru dodavatele na vypra-
cování PD na polyfunkční objekt a bytové domy na ulici  
Masarykova společnosti RTS, a.s. 
●  E.ON  kabelové  vedení  lokalita  RD  u  zámku. Spo-
lečnost E.ON, zastoupená společností KABEL-PROJEKT 
Brno, požádala o vyjádření k záměru výstavby pokládky 
kabelového vedení u zámku s názvem: 1030046219 – 
Sokolnice, přel. NN, Quba lok. RD u zámku.
Rada obce schválila záměr výstavby kabelového vedení 
s názvem: 1030046219 – Sokolnice, přel. NN, Quba 
lok. RD u zámku. Konečné stanovisko obdrží společnost 
KABEL-PROJEKT Brno po doručení smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene, kde cena za věcné 
břemeno bude v souladu s platným ceníkem obce. Sou-

časně se smlouvou bude doručen výpočet ceny za věcné  
břemeno. 
●  Doplnění  prvků  na  dětská  hřiště. Obec obdržela 
návrh Smlouvy o dílo číslo B 039/201803 mezi obcí  
a společností TEWIKO systems, s.r.o., se sídlem Dr. Mi-
lady Horákové 185/66, 460 07 Liberec, o doplnění her-
ních prvků na dětská hřiště v naší obci. Platnost smlouvy 
je podmíněna získáním a přidělením dotace z MMR  
ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Rada obce schválila text a uzavření Smlouvy o dílo číslo B 
039/201803 mezi obcí a společností TEWIKO systems, 
s.r.o. a uložila starostovi do 20. prosince 2018 uzavřít 
Smlouvu o dílo číslo B 039/201803 mezi obcí a společ-
ností TEWIKO systems, s.r.o. -OÚ-

Tříkrálová sbírka v Sokolnicích se uskuteční  
v sobotu 5. ledna 2019.

Schola farnosti Žatčany Vás srdečně zve na
VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT,

který se uskuteční 13. ledna 2019 od 18.00 hodin
v kostele Nejsvětější Trojice v Žatčanech

Advent • Vánoce • Konec     roku
(Pokračování ze strany 1)
„Blížíme se k Vánocům nebo – což je výstižnější – štveme 
se k nim nebo, zaměstnáni něčím jiným, necháváme se  
k nim hnát, každý svým krokem, svým stylem.
Vhodnější by bylo očekávání. Ne ovšem pouze čekání na 
svátky …“ Gustav Ebelin

„Řeč nad jeslemi
ať to s tebou nedopadne
jako s tímhle 
narodil se na cestě
v nejasných
rodinných poměrech
za to samozřejmě
nemůže 
není to žádná hanba
ale taky nic
čím by se mohl chlubit
ale potom
ve třiceti neměl
ani vzdělání
ani příjem
ani úspory
ani byt
ani osla
nebo vůz
a pro manželství
se zřejmě
taky nehodil
tak co mu zbývalo
než se potulovat
z místa na místo
s dlouhými vlasy

špinavý
bosý
s partou fandů
kolem sebe
kteří opustili
rodinu a zaměstnání
a potom pobuřoval lid
dvojznačnými řečmi a
nebezpečnými historkami
s těmi u vedení státu
a u duchovenstva
a vojáků
a vůbec u všech
co něco mají
vůbec nepochodil
tři roky
tomu extra-chuligánovi
z Betléma
kde se náhodou narodil
nechali volnost
až mu přeskočilo
a dopustil se násilí
na bankéřích
a směnárnících
kteří měli
odedávna

místo v chrámu
a byl konec, utrum
amen
zbyl po něm
jen kus
propoceného plátna
to mu bylo
třicet tři
jako otci, který tehdy

zrovna dostal místo
účetního v drátovně
teď to víš
a nikdo
ať neříká
že se bojím
říct pravdu
i o tomhletom“. 

J. Reding

Farní kalendář – vybrané bohoslužby

Neděle 23. 12. 2018
7.45 kaple Sokolnice
9.00 farní kostel Telnice

10.30 Prace

Pondělí 24. 12. 2018
16.00 farní kostel Telnice
20.00 Prace
22.00 kaple Sokolnice

Úterý 25. 12. 2018
7.45 kaple Sokolnice
9.00 farní kostel Telnice

10.30 Prace

Středa 26. 12. 2018
9.00 farní kostel Telnice

10.30 Prace
18.00 Svatoštěpánské pastorále – Telnice

Neděle 30. 12. 2018
7.45 kaple Sokolnice
9.00 farní kostel Telnice

10.30 Prace
Pondělí 31. 12. 2018 8.00 farní kostel Telnice

Úterý 1. 1. 2019
7.45 kaple Sokolnice
9.00 farní kostel Telnice

10.30 Prace
Středa 2. 1. 2019 10.00 kaple Sokolnice
Čtvrtek 3. 1. 2019 17.00 Prace
Pátek 4. 1. 2019 18.30 farní kostel Telnice

Neděle 6. 1. 2019
7.45 kaple Sokolnice
9.00 farní kostel Telnice

10.30 Prace
Změna programu bohoslužeb vyhrazena. 
Aktuální program sledujte na vývěskách nebo na www.farnosttelnice.cz
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Chrlický slavík
Ve středu 7. listopadu 2018 jsme se 
zúčastnili pěvecké soutěže Chrlický 
slavík, která se odehrála v Centru so-
ciálních služeb v Chrlicích. Naše sku-
pina ve složení čtyř uživatelů domova 
za doprovodu paní Mifkové zazpívala 
písně Na podzim, když kvetou jiřiny, 
Kdyby byla Morava, Pod tou naší lí-
pou a Ta naše písnička česká. V kon-
kurenci dalších šesti skupin jsme se 
umístili na krásném třetím místě. Na 
návrh paní Mifkové bylo na konci sou-
těže zpěvem národní hymny uctěno 
sto let od vzniku republiky.

Seniorská olympiáda
V pondělí 19. listopadu 2018 se 

v prostorách zámecké jídelny usku-
tečnil 3. ročník seniorské olympiády. 

Soutěžilo se v týmech složených 
z uživatelů domova a seniorek ze 
Sokolnic. Aktivizační pracovnice, ve 
spolupráci s kuchyňským personá-
lem, nachystaly drobné občerstvení 
v podobě jednohubek, buchty, kávy 
a čaje. O hudební program se postaral 
pan Sekanina, který nám notoval na 
klávesy a paní Mifková, která se ujala 
zpěvu. 

Olympiáda byla rozdělena na dvě 
části, vědomostní, ve které bylo 
možné získat body za slovní hříčky, 
nalezení rozdílů, rozpoznání zvuků 
domácnosti, poznávání známých 
míst v ČR a známé osobnosti, uhod-

nutí hodnoty starých bankovek a do-
plnění slov hymny.

Druhá část byla sportovní, v které 
se soutěžilo ve čtyřech disciplí-
nách: tradiční a oblíbené rybičky, 
fl orbalová střelba na bránu, stavba 
věže z houbiček a hod míče do ob-
ruče. V těchto disciplínách soutě-
žili i pan starosta Sokolnic, Mgr. 
Libor Beránek a pan ředitel DPS, 
MVDr. Petr Nováček. Jejich sportovní 
klání skončilo remízou.

V konečném pořadí rozhodovalo 
jen pár bodů, nicméně všichni účast-
níci odcházeli s dobrou náladou, di-
plomem, sladkou odměnou a týmy 
umístěné na prvním, druhém a tře-
tím místě i s medailí. -Martin Stibor, 

Domov pro seniory Sokolnice-

7

Seniorky mezi zvířátky
V zimních měsících trochu tlumíme naše výletní aktivity. 
Volíme cíle co nejblíž a takové, abychom unikly nepříz-

nivému počasí. O našem posledním delším výletu jsme 
vám ještě nenapsaly. Tu je:
Ve čtvrtek 4. října 2018 se uskutečnil další z našich plá-
novaných výletů, a to do města Vyškova. Jely jsme tam 

 

VESELÉ VÁNOCE 

A 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 

2019 

přeji 

hasiči SOKOLNICE 
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Prosinec
Prosinec je měsícem zařazeným do 
období včelařské zimy. Je to období, 
kdy včelaři včelstvům zajišťují klid, 
a to jak od klepajících větévek, pří-
padně zvědavého ptactva v podobě 
sýkorek, případně výkonnějšího dat-
lovitého ničitele. Ale obvykle k těmto 
problémům dochází při velkých  
a dlouhodobých mrazech, kdy zá-
kladní obranou jsou pletivové zá-
brany kolem úlů. Ještě jsem nevzpo-
mněl jednoho škůdce, a to člověka, 
který využívá dočasné slabosti včel-
stev díky zimnímu chladu a jeho 
duševní omezenosti. Ne nadarmo 
naši panovníci tyto poklesky jedinců 
přísně trestali. Ale toto jsem již 
rozebíral.
Práce včelaře bude v tomto období 
v očištění podložek, provedení aero-

solového přeléčení pomoci přípravku 
VARIDOL a provedení kontroly spadu 
roztočů a odebrání mělu. Toto po vy-
čistění od velkých nečistot odevzdat 
v dodaném tubusu s patřičným po-
pisným štítkem.
Ve spolkové činnosti proběhla ad-
ministrace s dotacemi 1D, včetně 
okresních aktivů s výborníky zá-
kladních organizací. Z této aktivity 
hned vyskočil problém s organizací 
odebrání a poslání vzorků na vyšet-
ření na mor včelího plodu. V našem 
případě se navazuje na opatření  
v ochranném pásmu sousední šlapa-
nické organizace. Shodou okolností 
náš kraj již delší dobu dotačně pod-
poruje toto vyšetření, což se i proje-
vilo velmi nízkou zamořeností, oproti 
ostatním krajům. Musíme proto po-
děkovat. Taky probíhá výsadba vče-
lařských dřevin v sousední obci, za 

pomoci dotace kraje D3. Příští rok 
bychom měli využít podobnou mož-
nost v naší obci.
V příštím roce nás také čeká malé 
vzpomenutí k 100 výročí založení 
našeho spolku. Přípravné kroky  
k organizaci proběhly už i v sousední 
obci, která se bude podílet jako  
zakladatel.

i zpět rychlíkem z Brna za opravdu symbolickou cenu, 
jedna cesta pro děvčata nad 70 let za 8 Kč, nad 65 let za 
12 Kč až ze Sokolnic.
V zámku ve Vyškově jsme navštívily velice zajímavé a ob-
sáhlé Muzeum Vyškovska. V současné době nabízí šest 
stálých expozic, a to: Pravěk, Středověk, Vyškovsko do 
r. 1850, Příroda, Vyškovská lidová keramika a expozici 
Aloise Musila, která nás nejvíce zaujala.
Profesor PhDr. Alois Musil, žijící v letech 1868–1944, byl 
papežský prelát, cestovatel, spisovatel, rodák z Rychtá-
řova. Expozice prezentuje jeho život a dílo, jsou zde vy-

staveny předměty, vztahující se k jeho cestám na Blízký 
východ, a představeny obory, jimž se věnoval.
Celým muzeem nás provázela průvodkyně se zajímavým 
výkladem téměř dvě hodiny. Poté jsme poobědvaly na ná-
městí v Besedním domě, kde měli chutné menu.
Odpoledne jsme strávily opět příjemně, v menší ZOO ve 
Vyškově, která se zaměřuje na chov zvířat z Afriky, Asie 
a Jižní Ameriky. Žije zde 140 zvířat. Dověděly jsme se  
o nich mnoho zajímavého, po areálu nás provedl jejich 
ošetřovatel. Počasí bylo k nám příznivé, výlet jsme si 
opravdu užily.  -Miluše Roblíková-
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Periodický tisk územního  

samosprávného celku  

Sokolnický zpravodaj, vydává 

obec Sokolnice,  

Komenského 435, 664 52  

Sokolnice, IČO: 282596.  

Je vydáván desetkrát ročně.  

Místo vydávání Sokolnice.  

Nemá žádné regionální mutace. 

Náklad 930 výtisků.  

Určeno k bezplatné distribuci. 

Řídí Komise pro vydávání  

Sokolnického zpravodaje. 

Evidenční číslo tisku  

přidělené MK ČR – MK ČR  

E 10168.

Datum vydání  

Sokolnického zpravodaje č. 12  

je 14. 12. 2018. 

Příspěvky můžete odevzdávat 

na OÚ Sokolnice nebo posílat na 

adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 

Uzávěrka Sokolnického  

zpravodaje č. 1 je 10. 1. 2019.

Kontakt inzerce:  

Ivanka Hamanová, e-mail:  

hamanova@sokolnice.cz

Elektronická verze Sokolnického 

zpravodaje, termíny uzávěrek  

a vydání jsou umístěny na  

webových stránkách  

www.sokolnice.cz

Příspěvky občanů nejsou  

redakčně upravovány. 

Nepodepsané příspěvky  

nejsou zveřejňovány. 

Komise neodpovídá  

za obsah inzerce.

Grafická příprava, sazba a tisk: 

Střední škola grafická Brno,  

příspěvková organizace,  

Šmahova 364/110,  

Brno-Slatina,  

telefon: 548 211 313

Otevřete svoje srdce a dveře koledníkům?
Sváteční nálada přetrvává i po Vánocích, když Vám na dveře zaklepou ko-
ledníci a zvěstují radostnou novinu o narození Ježíše. Tříkrálová sbírka bude  
i letos tradičně probíhat v období 1.–14. 1. 2019.
Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné 
tradici, kterou koledování přináší. Šíření křesťanského poselství nespočívá 
pouze v požehnávání příbytků, ale také v pomoci potřebným. Proto naši ko-
ledníčci s sebou nosí kasičku, do které přijímají dobrovolné dary z jednotli-
vých domácností. Ty pak v rajhradské charitě spočítáme a rozdělíme do pro-
jektů pomoci.
Letošní výtěžek pomůže nevyléčitelně nemocným v rajhradském hospici – 
horké letní dny jsou náročné pro pacienty i personál, proto zde plánujeme 
pořídit klimatizaci. Pacientům bychom také rádi koupili invalidní vozíky a le-
hátka ke snadnějšímu přesunu. Nové auto pro pečovatelskou službu zaručí, 
že naše pomoc se dostane do více domácností. Klientům chráněného byd-
lení pro lidi s demencí plánujeme zabezpečit stín na zahradě, kde rádi tráví 
čas při svých aktivizačních činnostech.
Díky loňskému výtěžku jsme v hospici vyměnili venkovní staré nefungující 
žaluzie za nové, snadno ovladatelné pro pacienty. Začali jsme s budováním 
pietního místa pro pozůstalé a zakoupili jsme i nové zdravotní a kompenzační 
pomůcky pro nemocné. Vaše příspěvky nám pomáhají růst, poskytovat kvalit-
nější péči potřebným a zabezpečit pocit, že se naši pacienti i klienti cítí dobře, 
plnohodnotně a spokojeně.
Děkujeme všem dobrým lidem, kteří koledníkům otevírají své dveře a podpo-
rují tak charitní dílo.
Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
tel.: 736 529 319
email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.rajhrad.charita.cz -Oblastní charita Rajhrad-

Ještě při ohlédnutí na kongres Apisla-
via v Moskvě, kde odezněly velmi za-
jímavé odborné přednášky. Z jedné 
vyplývá zajímavost, že včelstva vzdá-
lená 1000 metrů od dálnice, oproti 
umístěným 150 metrů od dálnice, 
mají ve stejném pylu 2,5–3 tisíce 

krát větší množství těžkých kovů. 
Jenom mě napadla taková kacířská 
myšlenka, jak to asi vypadá při tom 
střechovém městském chovu. Ale 
bavíme se pro ilustraci řádově od 
0,03 do 1,5 mg v 1 kg pylu. 

-Václav Hůrka-
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