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Poděkování za Velikonoce v Sokolnicích
Milí spoluobčané,
prožili jsme již druhé netradiční Velikonoce, naplněné 

řadou aktivit, která respektovala opatření nouzového 
stavu. S řadou plánovaných činností jsme vás mohli v ča-
sovém předstihu seznámit prostřednictvím Sokolnického 
zpravodaje. Některé akce však vznikaly spontánně, infor-
mace o nich se šířily prostřednictvím sociálních sítí, pro-
střednictvím webu obce, e-maily nebo smskami.

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří sice 
stáli „v pozadí“ přípravy Velikonoc v Sokolnicích, ale je-
jich práce je viditelná. Jsou to např. ředitelé našich pří-
spěvkových organizací a pedagogičtí pracovníci, kteří 
vhodně motivovali žáky, rodiče a prarodiče dětí k výrobě 
velikonočních ozdob na velikonoční strom. Část těchto 
prací ozdobila také S-pasáž. Děkuji také pracovníkům 
Obecního úřadu Sokolnice za tato aranžmá.

Významnými aktivitami na území obce byla „Veliko-
noční pokladovka“ a „Cesta za záhadou hlavolamu“ ko-
munitního centra LÍPA, „Hledání vajíček“ TJ Sokola So-
kolnice, umístěná zastavení individuální křížové cesty 
Sokolnického domu nebo on-line smsková křížová cesta 
mládeže telnické farnosti. Zdá se, že velikonoční na-
bídku využily a zapojily se všechny generace bez ohledu 
na to, kdo byl pro organizátory cílovou skupinou. Je milé, 
že pravděpodobně nejstarší účastnicí smskové křížové 
cesty byla samostatná osmdesátiletá aktivní žena z naší 
obce.

Chci poděkovat také vám všem, kteří jste se se svými 
rodinami aktivně zúčastnili připravených akcí. Svojí účastí 

jste projevili zájem o dění v obci, podpořili jste organizá-
tory a snad jste prožili příjemné okamžiky v kruhu svých 
milých, popř. jste měli možnost se „na dálku“ pozdravit 
se sousedy, s přáteli a známými. -starosta-
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Blues ze školní kuchyně
Každý už ví, že v naší sokolnické mateřské škole nejsou 

jen děti a paní učitelky, ale že se tam o pořádek a čistotu 
starají paní uklízečky pod taktovkou svědomité a pečlivé 
paní školnice Ivy Kračmanové. O zdraví dětí v podobě 
pestré stravy pečují paní kuchařky, jež vede paní vedoucí 
stravování Renata Chmelíková. A právě tento poslední 
zmíněný tým vaří také pro strávníky z řad školáků sokol-
nické základní školy. Věřte, že se nejedná jen o „pouhé“ 
chystání surovin, uvaření, umývání nekonečného množ-
ství nádobí a péče o čistotu spotřebičů i všech prostor 
náležejících právě kuchyni. Ale také o každodenní výdej 
obědů v mnohdy velmi rušném prostředí školní jídelny. Po 
logistických manévrech na základě hygienických a vlád-
ních opatření koncem školního roku 2019/2020, kdy 
v červnu do školní jídelny docházely pouze děti z prvního 
stupně ZŠ, aby byly zachovány konstantní skupiny dětí 
a jejich vzájemná dostatečná vzdálenost, jsme všechny 
věřily, že v září 2020 tomu tak již nebude a vše bude jako 
za „normálních časů“. Ale jaký to byl omyl! V září se sice 
vrátilo téměř vše do starých kolejí, včetně již zmíněného 
ruchu naší mládeže, jenže v říjnu přišel zvrat ve formě 
opětovného uzavření ZŠ pro žáky a návrat k distanční 
formě výuky. Koncem října dokonce došlo k uzavření celé 
MŠ Sokolnice z důvodu nákazy Covid-19, a to rozhodnu-
tím Krajské hygienické stanice Brno-venkov a ředitelky 
MŠ. Ale naše paní kuchařky se nadále činily ve školní ku-
chyni, neboť jich se karanténní opatření nedotklo. Samo-
zřejmě nezahálely. Po znovuobnovení provozu MŠ v listo-
padu opět vařily v plném nasazení jak pro děti v mateřské 
škole, tak i pro děti v distanční výuce. S tím rozdílem, že 
žákům v distanční výuce obědy vydávaly již pečlivě roz-
dělené a jmenovitě popsané v menuboxech. Strávníků 
sice ubylo, přesto se číslo těch, kteří si pro obědy takto 
chodili, neustále blížilo stovce. Kdo by si myslel, že pa-
ním kuchařkám i vedoucí stravování ubylo práce, ten se 
těžce mýlí. A ejhle, v prosinci začali opět na obědy cho-
dit žáci z prvních dvou ročníků ZŠ, snad se nám blýská 
na lepší časy, vážení. Naše pilné paní kuchařky se otáčí 
nejen u vydávání obědů v jídelně, ale také u vydávání 
obědů v menuboxech pro ty, kteří se nadále vzdělávají di-

stančně. Číslo takto vydaných obědů se nadále pohybuje 
lehce pod stovkou. Nepolevují… Nastal rok 2021 a s ním 
se vine vlna dalších opatření a omezení. Nu což, zase 
to nějak zvládneme! Od února nastává v řadách našich 
kuchařinek dlouhodobý personální výpadek. Ale ani tohle 
nemá vliv na jejich pracovní tempo a výkon. Začátkem 
března 2021 všechny zaskočí vládní opatření v podobě 
nejen opětovného uzavření škol, ale nově i mateřských 
škol. Poněvadž k tomuto došlo na přelomu pátku a so-
boty, bližší informace neexistují, řeší ředitelka MŠ Sokol-
nice nastalou situaci a její uchopení, co se týká provozu 
školní kuchyně, „horkou sobotní telefonní linkou“ s  ředi-
telem ZŠ Sokolnice a vedoucí stravování. Prozatím je roz-
hodnuto. Od pondělí 1.3.2021 vaříme pro školáky v di-
stanční výuce. Během již zmíněného pondělí ředitelka 
MŠ zjišťuje telefonátem na Ministerstvo školství (dále 
MŠMT), že rozhodla správně. Nově se však vaří ještě i pro 
děti v povinné předškolní docházce, kterým paní učitelky 
naší MŠ také poskytují distanční vzdělávání (samozřejmě 
v nedílné spolupráci s rodiči dětí). Vedoucí stravování tedy 
obesílá emailem rodiče těchto 34 dětí a podává jim bližší 
informace v případě jejich zájmu. V Manuálu pro provoz 
škol, který nám MŠMT zasílá v pondělním večeru se do-
čítáme, že vaření stravy pro děti v distanční výuce není 
závazné. Nicméně se s paními kuchařkami shodneme, 
že nadále vařit budou. 

Koncem měsíce března nakonec dochází k situaci, 
kdy ředitelka MŠ Sokolnice musí z organizačních důvodů 
ukončit provoz i ve školní kuchyni z důvodu karanténních 
opatření nákazy COVID-19 právě u zaměstnance školní 
kuchyně. 

Je na místě zmínit, že u školních obědů se jedná o stá-
tem dotované obědy, jejichž cena zdaleka nedosahuje 
ceny oběda v nějakém restauračním zařízení. Dále je 
dobré vědět, že v případě, že se nevaří pro plný počet 
strávníků, přestože jich je stále kolem stovky, dochází 
mnohem častěji k tzv. provařování. V krátkosti lze tento 
termín vysvětlit takto: je známým faktem, že trh s potra-
vinami je extrémně dynamický a rychlý, každý týden tak 
musí vedoucí školní kuchyně vyhodnocovat, co se na 
něm děje. Poněvadž když nastane situace, kdy jsou ba-
nány levnější než brambory, jež mají být jako příloha, tak 
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se musí vařit levnější jídla, aby se v rámci finančního sle-
dování daného měsíce nepřekročila odpovídající finanční 
částka. Tuto skutečnost ovlivní nejen trh s potravinami, 
ale i samotní strávníci, když se na méně oblíbené jídlo 
odhlásí, finanční norma se o to sníží či je dodržena, ale 
naopak se jednotlivci přihlásí např. na řízek a finanční 
norma se tím výrazně provaří a dále je nutné hodnotit, co 
vařit, aby provar nebyl vyšší.

Školní stravování je dáno vyhláškou a kontrolováno stá-
tem. Rodiče strávníků platí pouze potraviny, z kterých se 
vaří a zbytek doplácí stát, proto je určeno pouze žáky škol 
a děti v MŠ. Vaří se dle daných norem, receptur a meto-
dik pestrosti stravy a splnění spotřebního koše (spotřební 
koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají splňovat 
jídla podávaná ve školní jídelně – legislativa udává de-
set skupin potravin – maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, 
tuky, cukr, zeleninu, ovoce, brambory a luštěniny a ur-
čuje jejich doporučenou spotřebu na žáka a den. Každá 
jídelna má za úkol tyto položky zapisovat, jejich správ-
nost kontroluje Státní zdravotní ústav či Školní inspekce). 
Každý den se dle počtu přihlášených strávníků počítá dle 
daných receptur přesné množství komodit, ze kterých je 
oběd uvařen. V restauraci si host platí např. 150g řízek, 
či různé přílohy, ale ve školním stravování je porce masa 
dána, např. žák 7–10 let má porci masa v syrovém stavu 
70 g a žák 15 let a výš má normu 90 g. A to je, jak tomu 
říkají paní kuchařky, „alchymie školní kuchyně“, kdy musí 
čarovat i z mála. 

Do ceny obědů nelze promítnout pořizovací cenu jed-
norázových menuboxů, v nichž je nutné obědy vydávat 
a pozvolna se stávají nedostatkovým zbožím. Částka vy-
daná za tyto nezbytnosti se již pohybuje v tisících a sa-
mozřejmě ji hradí MŠ z rozpočtu od zřizovatele – ObÚ 
Sokolnice.

I když se snažíme všichni věřit, že tento stav bude mít 
jednou konec, v brzké době to jistě nebude a možná bu-
deme řešit další vzniklé záludnosti. Proto chci za všechny 

poděkovat paní kuchařce Iloně Kochlíkové, Jiřině Jirga-
lové, Věře Černé, Martině Tiché a již zmíněné vedoucí 
stravování Renatě Chmelíkové za jejich píli, pečlivost 
a kolegialitu. 

Závěrem bych ráda zmínila, že jsme do školní jídelny, 
v níž se stravují školáci, pořídili čističku vzduchu Aerus 
Beyond Guardian, která zachytává 99,97 % částic o veli-
kosti 0,1 mikronu, odstraňuje znečištění ze vzduchu a po-
vrchů, likviduje alergeny, bakterie a plísně, eliminuje zá-
pachy, zabíjí viry a je vyvinutá ve spolupráci s vědci NASA. 
Považujeme tuto investici za smysluplnou jak z hlediska 
místa, kde ji používáme, kdy se zde střídají skupiny stráv-
níků, ale také z hlediska současného (i budoucího) vývoje 
celorepublikové zdravotní situace. Samozřejmě, že jsme 
tuto investici mohli učinit i díky zřizovateli MŠ Sokolnice 
Obecnímu úřadu Sokolnice, který nám každoročně po-
skytuje finanční rozpočet na provoz mateřské školy.

Přestože v době uzávěrky tohoto čísla Sokolnického 
zpravodaje řešíme na úrovni naší MŠ i dalšího provozu 
školní kuchyně a jídelny pro žáky ZŠ záležitosti ohledně 
pozvolného návratu žáků do škol, věřím, že návrat ke 
konstantnímu stavu provozu je na obzoru.

-Bc. Jarmila Fialová, ředitelka MŠ Sokolnice-

Jarní bojovka
Letošní školní rok je v mnohém jiný, stejně jako druhé 

pololetí školního roku minulého. Žáci se učí spíše z do-
mova než ze školy a pro mnohé jsou hodiny strávené 
za obrazovkou počítače velmi náročné. Když mě kole-
gyně Kalandrová oslovila, zda bych s ní nechtěl připravit 
pro děti jarní bojovku, v rámci které by děti plnily úkoly 
venku, neváhal jsem ani chvíli. Společně s kolegyní jsme 
připravili 5 stanovišť, na kterých děti hledají QR kódy. Ty 
je odkáží na webové stránky, kde plní jednoduché úkoly 
z přírodopisu a dějepisu. Stanoviště jsme rozmístili po-
blíž Sokolnic a jejich hledání představuje nenáročnou 
vyjížďku na kole nebo delší procházku. Jsme rádi, že do 
hledání QR kódů se zapojily desítky dětí, někteří i s rodiči. 
Úspěšní řešitelé mají motivaci projít se venku a jednička 
z dějepisu a přírodopisu za splnění úkolů je pak jen dal-
ším příjemným benefitem. 

Jarní bojovka stále probíhá, pokud vašim ratolestem 
z druhého stupně chybí pohyb na čerstvém vzduchu a do 

hry se zatím nezapojily, určitě se mohou pustit do hle-
dání. První stanoviště se nachází ve vývěsce před školou. 

-Jakub Šustr-
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Velikonoční křížová cesta
obcí Sokolnice

Spolek Sokolnický dům připravil v týdnu před Velikono-
cemi křížovou cestu, která provázela účastníky po naší 
obci. Jednotlivá zastavení byla doplněna krátkými texty 
a snímky obrazů malířky Bedřišky Znojemské, jejichž ori-
ginály se nachází v kostele v Ruprechticích – Liberci. 
Děkujeme za pozitivní ohlasy. Věříme, že jsme spoluob-
čanům přispěli k duchovnímu prožití Velikonoc i v této 
nelehké době. Děkujeme obci Sokolnice za možnost rea-
lizace a propagace.

-Za organizátory Ing. Josef Chudáček a Eva Stehlíková-

Dějepisná olympiáda
Je tomu už pár týdnů, kdy jsem se zúčastnila školního 

kola dějepisné olympiády. To jsem ještě netušila, kam až 
se dostanu. Již několik let jsem se těšila na devátou třídu, 
kdy ji budu moct psát. Školní kolo jsem zvládla snadno, 
vždyť jsem se spolu s paní učitelkou Mifkovou pečlivě při-
pravovala. Otázky nebyly těžké a lehce jsem postoupila 
do dalšího kola. Okresní kolo (Brno-venkov) bylo o něco 
složitější. Pořadatelé nám poslali materiály na prostudo-
vání. Ne všechno jsem věděla, ale i přes to jsem se krásně 
umístila na 4. místě a postoupila dál, do kola krajského. 
Před krajským kolem organizátoři vytvořili dobrovolnou 
část – Běh na Olymp. V tomto dobrovolném kurzu jsme 
vyplňovali různé úkoly související s obdobím baroka, kte-
rého se olympiáda týkala. Krajské kolo pro mě byla velká 
výzva. Vše proběhlo on-line prostřednictvím aplikací Goo-
gle Meet a Google formulář, stejně jako předchozí kolo. 
Konkurence byla velká a otázky komplikované. Umístila 
jsem se na 19. místě a do celostátního kola nepostupuji. 
I tak jsem ráda za tuhle zkušenost. Soutěž mě bavila 
a doufám, že ji ještě někdy vypracuji.

-Pavla Dostálová, žákyně 9.A-
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Zamyšlení na duben
„Nejjistější způsob, jak být druhým příjemný, je dát na-
jevo, že jsou příjemní nám. Vidí-li, že si plně uvědomujeme 
jejich kvality, prominou nám, že sami žádné nemáme.
Nemáme přátele o nic méně rádi, poskytují-li nám někdy 
příležitost, abychom se jim od srdce vysmáli. Jejich chyby 
nás smiřují s jejich ctnostmi. Ba vskutku si vážíme jen 
těch, jimž můžeme otevřeně říkat, co si myslíme, jejichž 
pošetilosti nás trápí tím více, čím více dobrého jim pře-
jeme, a jejichž dobré stránky bohatě vyvažují jejich vady.“

William Hazlitt

„Pojď, budeme si spolu povídat. Kdo mluví, není mrtvý.“
G. Benn

Nejde o to být milován, ale milovat. 
Nejde o to užívat, ale dávat. 
Nejde o to prosazovat sebe, ale jít společně s druhými. 
Nejde o to prosazovat svůj život, ale nasazovat. 
Nejde o to očekávat mír, ale mír vytvářet. 
Nejde o to všechno znát, ale dělat to, co jsme poznali. 
Nejde o to vyhýbat se utrpení, 
ale utrpení smysluplně snášet. 
 ■

Zprávy z Rady
●  Daňové příjmy za rok 2020–2021
Starosta obce předložil RO aktuální vývoj daňových pří-
jmů za první tři měsíce roku 2021. Oproti stejnému ob-
dobí loňského roku dochází k poklesu příjmů o 135.290 
korun. 
RO vzala na vědomí vývoj daňových příjmů za první tři 
měsíce roku 2021.
●  Program rozvoje venkova 2022–2027
RO na své schůzi dne 4. února 2021 schválila cenovou 
nabídku (dále jen „CN“) na aktualizaci dokumentu Pro-
gram rozvoje obce Sokolnice na období 2022–2027. 

Nyní MAS Slavkovské bojiště, z.s., zaslal návrh smlouvy 
o dílo a vzor dotazníku k připomínkování a úpravám ze 
strany obce. Tento dotazník byl řešen jako podklad pro 
původní dokument 2016–2021. Dále bylo třeba rozhod-
nout, zda se bude dotazník distribuovat občanům od 
15 let nebo od 18 let. 
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy o dílo na 
zpracování aktualizace Programu rozvoje obce Sokolnice 
na období 2022–2027. RO též odsouhlasila předložený 
vzor dotazníku s tím, že bude distribuován občanům od 
18 let. 
RO uložila starostovi uzavřít smlouvu o dílo na zpracování 
aktualizace Programu rozvoje obce Sokolnice na období 

Pečovatelská služba v Sokolnicích Vážení občané, 
obec Sokolnice vám aktuálně na-
bízí možnost zajištění pečovatelské 
terénní služby prostřednictvím spo-
lečnosti Generace Care, z. ú. Tato 
organizace již poskytuje terénní pe-
čovatelskou službu v Brně a v Újezdě 
u Brna, kde má také své detašované 
pracoviště. Provozní doba pečovatel-
ské služby je denně od 7 hodin do 
15.30 hodin. O klienty pečují pra-
covníci v sociálních službách v jejich 
domácím prostředí. Služba je posky-
tována na území města Brna, Újezdu 
u Brna a nově i v Sokolnicích.
V případě zájmu se neváhejte obrátit 
o informaci či případně již o některou 
z nabízených služeb na uvedených 
kontaktech v příloze. -starosta-

Cíle:  
Poskytovat, co nejširší komplex služeb tak, abychom  
poskytli účinnou pomoc uživatelům a jejich rodinám  
podle jejich potřeb a dále abychom uživatelům  
umožnili  

• kvalitní život v jejich přirozeném prostředí  
• zachovat jejich dosavadní sociální vazby  
• co nejvíce oddálit jejich pobyt v ústavních  

zařízeních  

Posláním poskytované služby je:  
Pečovatelská služba Generace Care z.ú., zajišťuje  
pomoc občanům ze Sokolnic, kteří si  
nemohou samostatně zajistit základní životní potřeby v 
jejich přirozeném prostředí. 

Proč pečovatelská služba?  
 Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny,  

teprve v posledních desetiletích se přenesla  
léčbu do ústavů, mimo domov.  

 Dnešní doba však stále více umožňuje dalším a  
dalším pacientům léčit se doma, kde se o ně  
starají kvalifikované pečovatelky.  

Výhody:  
• udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci  
• zlepšuje psychický a fyzický stav klientů a  

umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny  
• snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i  

díky rychlejšímu uzdravení)  
• zajistí Vašim blízkým maximální a profesionální  

péči, kterou jim sami nemůžete nabídnout  

Základní činnosti:  
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o  

vlastní osobu  
• Pomoc při osobní hygieně  
• Pomoc při přípravě a podání jídla a pití  
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti  
• Zprostředkování kontaktu se společenským  

prostředním  
• A další služby po domluvě  

Cílová skupina  
• senioři
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby se zdravotním postižením
• rodiny s dítětem/dětmi

- bez omezení věku 

Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku: 7– 15,30 hod.
/provozní doba PS v terénu/

Kontakt:

Generace Care z.ú., Rybářská 1001 – DPS, Újezd u Brna

Tel: 773 750 537, email: generacecare@email.cz

www.generacecare.cz

Cíle:  Výhody:  Výhody:  

Jsme tu pro Vás od pondělí 
do pátku, 7–15.30 hodin
(provozní doba PS v terénu)

Kontakt:
Generace Care z.ú., 

Rybářská 1001 – DPS, 
Újezd u Brna

Tel: 773 750 537
email: generacecare@email.cz

www.generacecare.cz



4/2021     Sokolnický zpravodaj 6

2022–2027 mezi obcí a MAS Slavkovské bojiště, z.s., 
nejpozději do 31. března 2021 a zajistit distribuci dotaz-
níku prostřednictvím Sokolnického zpravodaje a zveřej-
něním na webových stránkách obce. 
●  Výběrové řízení – rekonstrukce ulice Niva
Společnost RTS, a. s., Lazaretní 13, Brno, zajistila admi-
nistraci zakázky malého rozsahu na stavební práce s ná-
zvem: „Ulice Niva–SOKOLNICE“. Ve stanoveném termínu 
obec obdržela pět nabídek. Komise pro hodnocení na-
bídek doporučila vybrat jako vítěze společnost SWIETEL-
SKY stavební, s.r.o., s nabídkovou cenou 5.793.215 Kč 
bez DPH. Tato nabídka byla vyhodnocena podle soutěž-
ních kritérií jako nejvýhodnější. 
RO schválila jako vítěze výběrového řízení na rekon-
strukci ulice Niva společnost SWIETELSKY stavební, 
s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, IČO: 
48035599, se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, 
jejíž nabídka byla vyhodnocena podle soutěžních kritérií 
jako nejvýhodnější. 
●  Výběrové řízení – stavební dozor 

při rekonstrukci ulice Niva
V souladu s usnesením rady obce byly vyzvány tři sub-
jekty k předložení cenové nabídky na výkon inženýrské 
činnosti – technický dozor investora a koordinátora BOZP 
na stavbu s názvem „Ulice Niva–Sokolnice“. 
RO schválila předloženou CN na výkon inženýrské činnosti 
– technický dozor investora na stavbu „Ulice Niva–Sokol-
nice“ od společnosti Lanak CZ, a.s. RO odsouhlasila text 
a uzavření příkazní smlouvy na zajištění výkonu inženýr-
ské činnosti – technický dozor investora na stavbu „Ulice 
Niva–Sokolnice“ se společností Lanak CZ, a.s., a uložila 
starostovi tuto smlouvu do 10. dubna 2021 uzavřít. 
●  Souhlas s napojením komunikací Pod Stráží–Krátká
Obec připravuje rekonstrukci ulice Pod Stráží. Pro po-
třeby správního řízení je třeba získat souhlas vlastníka 
pozemní komunikace Krátká (č. 5d) a Pod Stráží (č. U4 
a U5) k úpravě napojení těchto pozemních komunikací. 
Totéž platí k úpravě napojení i pozemních komunikací 
Pod Stráží (č. U1 a U4) s místní komunikací Pod Stráží 
č. 16c. 
RO schválila, v souladu s ustanovením § 10 zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném 
znění, úpravu připojení veřejně přístupné účelové komu-
nikace č. U4 a U5 v ulici Pod Stráží k místní komunikaci 
v ulici Krátká č. 5d., a dále schválila, v souladu s ustano-
vením § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komu-
nikacích v platném znění, úpravu připojení veřejně pří-
stupné účelové komunikace č. U1 a U4 v ulici Pod Stráží 
k místní komunikaci v ulici Pod Stráží č. 16c.
RO uložila starostovi nejpozději do 27. března 2021 po-
žádat o zahájení správního řízení na úpravu připojení 
veřejně přístupné účelové komunikace v ulici Pod Stráží 
k místní komunikaci v ulici Krátká a připojení veřejně pří-
stupné účelové komunikace v ulici Pod Stráží k místní 
komunikaci v ulici Pod Stráží.
●  Souhlas s napojením komunikací 

Pod Stráží–Hasičská
Obec připravuje rekonstrukci ulice Pod Stráží. Pro po-
třeby správního řízení je třeba získat souhlas vlastníka 

pozemní komunikace Hasičská a Pod Stráží k úpravě na-
pojení těchto dvou pozemních komunikací. 
RO schválila, v souladu s ustanovením § 10 zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném 
znění, úpravu připojení veřejně přístupné účelové komu-
nikace v ulici Pod Stráží k místní komunikaci v ulici Ha-
sičská a uložila starostovi nejpozději do 27. března 2021 
požádat o zahájení správního řízení na úpravu připojení 
veřejně přístupné účelové komunikace v ulici Pod Stráží 
k místní komunikaci v ulici Hasičská.
●  Provozní řád společnosti Šrot Gebeshuber s.r.o.
Obec obdržela od KrÚ JMK schválený nový provozní řád 
společnosti Šrot Gebeshuber. Obec v rámci řízení poža-
dovala změnu provozního řádu, a to v rozsahu (snížení) 
provozních hodin pro zpracovávání odpadu v zařízení, 
z důvodu hlučnosti prováděných činností, zasahující 
svým dopadem na občany. 
Společnost ŠROT GEBESHUBER s.r.o. však o změně  
provozní doby neuvažuje a krajskému úřadu předložila 
protokol o zkoušce – měření hluku v mimopracovním pro-
středí ze dne 16. října 2020. Měření provedla odborná 
společnost dne 8. října 2020 s tím výsledkem, že hygie-
nický limit hlučnosti prokazatelně není překročen. 
Krajský úřad sdělil, že nemá kompetence měnit provozní 
dobu provozovateli ani stanovovat četnost měření hluč-
nosti, tato kompetence spadá do pravomoci Krajské hy-
gienické stanice Jihomoravského kraje, a proto krajský 
úřad její stanovisko bere jako závazný podklad svého roz-
hodnutí. Obec Sokolnice uvedla, že problémem provozu 
je hlučnost, nicméně nebyly předloženy důkazy či jiné do-
klady o tom, že by se provozovatel zařízení dopustil pře-
kročení limitů hlučnosti či se blížil naměřenými výsledky 
k jejich hraničním hodnotám. 
V rozhodnutí se konstatuje, že zařízení je z důvodu 
hlučnosti provozu ohraničeno protihlukovými stěnami 
ve směru zástavby, dále stávajícími stěnami nově navý-
šenými a v rámci monitoringu provozu zařízení je hluč-
nost pravidelně sledována. V této souvislosti byl proto 
předložen i výše uvedený protokol posledního měření 
hlučnosti, prokazující „prokazatelné nepřekračování 
hygienického limitu hlučnosti", a který je zapracován  
i do provozního řádu. Jak vyplývá i ze závěru v souhlas-
ném stanovisku Krajské hygienické stanice Jihomorav-
ského kraje, které je podkladem pro rozhodnutí, nebyly 
zjištěny skutečnosti, které by vylučovaly schválení provoz-
ního řádu předmětného zařízení a provozní řád je zpraco-
ván v souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany ve-
řejného zdraví. Měření hluku v životním prostředí člověka 
může provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo 
držitel autorizace, což bylo splněno a krajský úřad nemá 
pochybnosti k naměřeným výsledkům, obdobně ani kraj-
ská hygienická stanice, která výsledky měření bere jako 
podpůrný pro své stanovisko s podmínkami. 
RO vzala na vědomí rozhodnutí krajského úřadu a schvá-
lený provozní řád společnosti Šrot Gebeshuber s.r.o.
●  S.O.K. real – ZUK pro umístění sítí
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad, ve věci 
místních komunikací v obci Sokolnice, obdržel dne 
27. ledna 2021 žádost společnosti S.O.K. real, a.s., Stří-
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tež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč, 
IČO: 25345524, o povolení zvláštního užívání komuni-
kace pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku 
v ulici Šlapanická – p. č. 2059/1, v ulici Borky – p.č. 
1702/171, v ulici U Bažantnice – p.č. 1702/28 a v ulici 
Nad Vrbím – p.č. 1702/14, k.ú. Sokolnice. Název stavby: 
„Technická infrastruktura a rodinné domy Sokolnice“. Ve-
dení bude zřízeno v silničním pozemku a přilehlém po-
zemku, křížení komunikace bude provedeno překopem. 
Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, 
jako vlastníka místní komunikace číslo 9c, 2d, 3d a 4d.
RO souhlasila s vydáním ZUK pro umístění sítí v silničním 
pozemku v ul. Šlapanická, Borky, U Bažantnice a Nad Vr-
bím a uložila starostovi nejpozději do 26. března 2021 
zaslat souhlas obce s vydáním ZUK v ul. Šlapanická, 
Borky, U Bažantnice a Nad Vrbím. 
●  S.O.K. real – připojení pozemní komunikace
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad, ve věci 
místních komunikací v obci Sokolnice, obdržel dne 
27.  ledna  2021 žádost společnosti S.O.K. real, a.s., 
Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 674 01 Tře-
bíč, IČO: 25345524, o povolení připojení sousední ne-
movitosti k místní komunikaci (zřízením křižovatky), p.č. 
2059/1 v k.ú. Sokolnice, v pasportu místních komuni-
kací označenou 9c. Ke kladnému vyřízení je třeba sou-
hlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace 
číslo 9c.
Rada obce odsouhlasila, jako vlastník místní komuni-
kace číslo 9c, připojení sousední nemovitosti zřízením 
křižovatky (na parcele číslo 2059). 
●  Směrnice – sociální fond
Zastupitelstvo obce, na svém veřejném zasedání dne 
10. března  2021, schválilo doplnění sociálního fondu 
o příspěvek zaměstnavatele na stravenkový paušál a ulo-
žilo radě obce projednat a schválit směrnici k používání 
tohoto příspěvku. Nyní byla radě předložena k projednání 
a schválení směrnice k používání tohoto fondu.
RO schválila novou Směrnici sociálního fondu č. 02/2021 
s účinností od 1. dubna 2021.
●  Bývalá restaurace U Husara – stavební záměr
Obec obdržela k vyjádření návrh stavebního záměru na 
rekonstrukci objektu bývalé restaurace U Husara. Podle 
předloženého návrhu by měla být provedena nástavba 
jednoho nadzemního podlaží. V přízemí objektu je na-
vrženo bistro se salónkem; cukrárna (kadeřnictví) popř. 
jiné služby, ve druhém nadzemním podlaží tři apartmány 
a čtyři kanceláře. U objektu je plánováno vybudování dal-
ších 12 až 14 parkovacích stání. 
RO vzala na vědomí předložený záměr rekonstrukce 
objektu bývalé restaurace U Husara a uložila starostovi 
nejpozději do 27. března 2021 požádat Ateliér Projektis, 
popř. Ing. arch. Matuška (zpracovatele ÚP obce Sokol-
nice), o stanovisko k předloženému stavebnímu záměru 
na rekonstrukci objektu bývalé restaurace U Husara, zda 
není v rozporu s platným územním plánem obce Sokol-
nice či výstavbou v obci. 
●  SoD na provoz veřejného osvětlení
Společnost ENERGPRO s.r.o., IČO, 29362776, Na Výhoně 
475, 664 52 Sokolnice, jako vítěz výběrového řízení na 

provozování veřejného osvětlení v obci Sokolnice, předlo-
žila smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) na „Zajišťování oprav 
a údržby veřejného osvětlení v obci Sokolnice“. 
RO schválila text a uzavření SoD mezi obcí Sokolnice 
a spol. ENERGPRO s.r.o., IČO, 29362776, Na Výhoně 
475, 664 52 Sokolnice na zajišťování oprav a údržby 
veřejného osvětlení v obci Sokolnice a uložila sta-
rostovi nejpozději do 26.  března 2021 tuto smlouvu  
uzavřít. 
●  Výkup pozemků na cyklostezku
Přes katastrální území naší obce byla vybudována cyk-
lostezka. Její povrch je zpevněný v celé délce s výjimkou 
cca 200 metrů v lokalitě Hrubé louky. Snaha obce je po-
kusit se získat souhlas se stavbou od majitelů pozemků 
a i tuto část zpevnit. Převážná část majitelů se již vyjá-
dřila, že budou souhlasit s provedením stavby a na je-
jich pozemcích bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno 
cyklostezky.
Jeden z vlastníků navrhuje pozemky pod plánovanou cy-
klostezkou směnit s obcí za jiný pozemek. 
RO vzala na vědomí návrh na směnu pozemků a uložila 
starostovi tento návrh majetkoprávního úkonu předložit 
na nejbližším zasedání zastupitelstva obce k projednání.
●  Smlouva s JM krajem
Obec Sokolnice byla investorem stavby s názvem: „So-
kolnice, autobusová zastávka Brněnská – přepojení VO“, 
v rámci níž byl na části pozemku 1050/1 (ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje) uložen kabel veřejného osvětlení. 
V rámci přípravy stavby byla uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene, nyní byla obci před-
ložena vlastní smlouva o věcném břemeni. 
RO odsouhlasila text a uzavření předložené smlouvy o zří-
zení věcného břemene mezi obcí a JM krajem. RO uložila 
starostovi do 30. dubna 2021 tuto smlouvu uzavřít.
●  Pronájem pozemků – Food Truck
Obec obdržela žádost o pronájem obecního pozemku 
k instalaci stánku Food Truck s posezením, které by 
sloužilo místním i návštěvníkům cyklostezky, v několika 
variantách. 
RO vzala na vědomí žádost o pronájem obecního po-
zemku k umístění stánku Food Truck s prostorem pro zří-
zení posezení. RO však neshledala ani jedno žadatelem 
navrhovaných míst jako vhodné pro instalaci stánku Food 
Truck s posezením. Důvodem je blízkost bytové a rodinné 
zástavby, obava z narušení bydlení, ale také plynulosti 
dopravy.
●  Velikonoční Sokolnice
Starosta obce předložil radě obce návrh na uspořádání 
několika společenských aktivit v rámci nadcházejících 
velikonočních svátků. Tyto bylo možné uskutečňovat tak, 
aby byla dodržena všechna nařízená vládní opatření. 
RO odsouhlasila předložený návrh společenských aktivit 
v rámci velikonočních svátků a uložila starostovi obce za-
jistit vše potřebné pro jejich realizaci. 
●  Oprava chodníku na ul. Tuřanská
V současnosti probíhá oprava silnice na ulici Tuřanská. 
Bylo by vhodné opravit i stávající chodník na severní 
straně této ulice. Cenovou nabídku předložila společnost 
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 
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stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, která reali-
zuje výměnu povrchu komunikace. 
RO odsouhlasila objednat opravu stávajícího chodníku 
na severní straně ulice Tuřanská dle předložené cenové 
nabídky.
●  Uzavření mateřské školy o prázdninách
Paní ředitelka Mateřské školy Sokolnice zaslala obci 
oznámení, že MŠ bude v době od 26. července 2021 do 
31. srpna 2021 uzavřena. 
RO vzala na vědomí, že MŠ Sokolnice bude uzavřena 
v době od 26. července 2021 do 31. srpna 2021.
●  Darování pozemku na výstavbu cyklostezky
Přes katastrální území naší obce byla vybudována cyk-
lostezka. Její povrch je zpevněný v celé délce s výjimkou 
cca 200 metrů v lokalitě Hrubé louky. Snaha obce je po-
kusit se získat souhlas se stavbou od majitelů pozemků, 
a i tuto část zpevnit. Převážná část majitelů se již vyjád-
řila, že budou souhlasit s provedením stavby a na jejich 
pozemcích bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno cyk-
lostezky. Majitelé jednoho pozemku, o výměře 26 m2, se 
rozhodli tento pozemek obci darovat. 
RO bere na vědomí nabídku majitelů pozemku tento po-
zemek obci darovat a ukládá starostovi tento návrh ma-
jetkoprávního úkonu předložit na nejbližším zasedání 
zastupitelstva obce k projednání.
●  Pořízení nové rozhlasové ústředny
Obec se rozhodla pořídit novou rozhlasovou ústřednu, 
neboť stávající je již nevyhovující. Cenovou nabídku (dále 
jen „CN“) předložily tři společnosti, spol. ASEC elektrosys-
témy, s.r.o., Brno, spol. JD Rozhlasy, s.r.o., Horní Bečva 
a spol. ELMIK s.r.o., Valašské Meziříčí. 
RO schválila nákup rozhlasové ústředny od společnosti 
ASEC elektrosystémy, s.r.o. Brno dle předložené CN.
●  EG.D – smlouva o přeložce DS
Z důvodu plánované stavby „Nástavba Mateřské školy 
v Sokolnicích“ je nutno přeložit část zařízení distri-
buční soustavy, kdy stávající podzemní kabelové ve-
dení NN bude přeloženo do nové trasy tak, aby bylo 

možné realizovat tuto stavbu. EG.D, a.s., předložila ná-
vrh Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy  
č. 9090007299. Provedení přeložky bude realizováno 
jako stavba: Sokolnice, přel. NN, přístavba MŠ (číslo:  
1030068183). 
RO schválila text a uzavření Smlouvy o přeložce zařízení 
distribuční soustavy č. 9090007299 a uložila starostovi 
do 30. dubna 2021 tuto smlouvu uzavřít. 
●  Vodovodní přípojka na ul. Niva
RO obdržela žádost o vyjádření k projektové dokumen-
taci na stavbu vodovodní přípojky pro rodinný dům v ulici 
Niva. Vodovodní řad se nachází v chodníku před domem. 
RO souhlasí s připojením rodinného domu v ulici Niva na 
vodovodní řad. 
RO ukládá místostarostce do 16. dubna 2021 zaslat ža-
dateli souhlas obce ke stavbě vodovodní přípojky, včetně 
souhlasu s napojením stavby na vodovodní řad, které 
jsou ve vlastnictví obce. Součástí souhlasu bude orazít-
kovaná situace stavby.  
●  Oprava výtluků v obci
Radě byla předložena cenová nabídka (dále jen „CN“) na 
opravu výtluků v obci od spol. SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Celková výměra výtluků je 350 m2.
RO schválila předloženou CN na opravu výtluků v obci 
předloženou spol. SWIETELSKY stavební s.r.o.
●  Výběrové řízení referent SÚ – na dobu určitou 

(zástup za nemoc)
Vedoucí SÚ informovala RO o skutečnosti, že jeden 
z techniků SÚ je v dlouhodobé pracovní neschopnosti 
a při vyřizování agendy dochází k nežádoucímu časo-
vému skluzu. S ohledem na tuto skutečnost požádala RO 
o vyhlášení VŘ na technika SÚ na dobu určitou – jako 
zástup za nemoc.
RO schválila vyhlásit výběrové řízení na referenta sta-
vebního úřadu na dobu určitou – jako zástup za nemoc 
a uložila starostovi do 6. dubna 2021 zveřejnit „Veřejnou 
výzvu k přihlášení zájemců na místo referenta Staveb-
ního úřadu Sokolnice“.  -OÚ-

Program rozvoje obce sokolnice – dotazník „Jak se žije v Sokolnicích“
Vážení občané obce Sokolnice,
zastupitelstvo naší obce rozhodlo o pořízení „Aktualizace 
Programu rozvoje obce Sokolnice“ na období od 2022 
do 2027. Ten bude zahrnovat jak cíle, ke kterým by měl 
rozvoj naší obce směřovat, tak i cesty, které by měly vést 
k jejich dosažení.
Aby bylo možné smysluplný a vyvážený program rozvoje 
obce vypracovat, je nutná aktivní účast všech obyvatel. 
Proto se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci v po-
době vyplnění dotazníku, ve kterém můžete sdělit své 
názory na život v naší obci.
Jedná se o dotazník anonymní. Také Vás chci požá-
dat, abyste dotazník vyplňovali individuálně, každý 
sám za sebe, nikoliv jeden společný dotazník za celou 
domácnost.
Podrobné pokyny ohledně tohoto dotazníku jsou uve-
deny následně. Dotazník je možné vyplnit jak v papírové 
podobě, tak i na internetu. Vyplněný dotazník můžete 

odevzdat do uzamčené schránky umístěné v budově  
S-pasáže v jejích provozních hodinách, a to do 7. května  
2021.
Děkuji jménem zpracovatelů za čas, který vyplnění dotaz-
níku věnujete, těšíme se na Vaše názory.
S pozdravem 

-Mgr. Libor Beránek, starosta obce Sokolnice-

Pokyny pro zpracování dotazníku:
• Každý respondent vyplňuje dotazník sám za sebe, 

individuálně.
• Registrační číslo (unikátní kód) v záhlaví dotazníků 

není možné spojit s danou osobou, slouží pouze jako 
ověřovací nástroj proti úmyslnému zneužití dotazní-
kového šetření.

• Dotazník má možnost vyplnit každá osoba žijící v So-
kolnicích starší osmnácti let.
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Hudebníci nekončí
Dokončení článku „bigbítová skupina Bonapart

S novým názvem Bonapart se skupina ustálila ve člen-
ské základně složené z kytaristů Gabriela Hankeho a Ja-
roslava Masaře, baskytaristy Miloslava Kukly, bubeníka 
Bohuslava Tichého a sólové zpěvačky Jany Přerovské. 
Tato sestava byla zajímavá tím, že mužské osazenstvo se 
všechno narodilo s rozdílem několika málo dnů v posled-
ním měsíci roku. Členové skupiny nacvičovali nejznámější 
hity západního bítového hnutí, například od anglické sku-
piny leadera Jeffa Christie (nar. 1946) skladbu Yellow 
River. Ovšem většinu repertoáru opatřil Masař českými 
texty. Písnička od Američanů Creedence Clearwatera Re-
vival Have You Ever Seen the Rain? přejmenovaná podle 
jeho českého textu na Hanover se stala mezi návštěvníky 
skupiny Bonapart téměř hymnou. Nastalo nejslavnější 
období tohoto bigbítu. V době, kdy se začaly ve velkém 
rozmáhat diskotéky s barevným osvětlením a různoro-
dou, pro mládež atraktivní reprodukovanou muzikou, 
bigbítová skupina Bonapart úspěšně čelila jejich konku-
renci. Nic na tom nezměnil ani odchod Gabriela Hankeho 
a Jaroslava Masaře na dva roky do vojenských kasáren. 
Nahradili je velmi zruční kytaristé vysokoškolák Petr Rich-
ter (nar. 1952) a vyučený elektromontér Jiří Lang (nar. 
1952). Oba bývalí spolužáci ze „základky“ bydleli v blíz-
kých Tuřanech. Lang, který se dříve angažoval v brněn-
ském bigbítu Yes No, a to až do jeho rozpadu, se v Bona-

partech ujal sólové kytary. Bigbítová skupina rozšířila své 
působení do šlapanického sálu restaurace známé pod 
názvem U žida, na orlovnu v Moutnicích, sálu hospody ve 
Velkých Hostěrádkách, kulturního domu v Hostěrádkách-
-Rešově, vinárny v Újezdě, sokolovny v Lovčičkách, Bošo-
vic, Kuřimi a dalších sálů. Účastnila se také velké akce 
v Rousínově na prostranství za tehdejším kině v rámci 
Letní noci. Po roce přešel Lang do slatinského tanečního 
orchestru Oldřicha Cedivody a působil v něm patnáct let. 
Poté pobyl osm let v brněnském Moravia Bandu. V bi-
gbítové skupině Bonapart zaujal po Jiřím Langovi místo 
prvního kytaristy Richter a druhé kytary Kukla. Bubeník 
Tichý pracoval v sokolnické rozvodně elektrické energie 
s bývalým baskytaristou brněnských Great Music Factory 
Ladislavem „Slonem“ Budaiem (1948–2014). Ten člen-
ství v Bonapartech přijal. I mikrofon sólového zpěváka 
změnil „majitele“. Jana Přerovská odešla a její místo za-
ujal vyučený elektromontér ze Sokolnic Oldřich Koláček 
(nar. 1952).
Po roce úspěšného vystupování bigbítovou skupinu opus-
til zakládající člen Miloslav Kukla. Odešel do již zmiňova-
ného tanečního souboru Jana Přerovského. Nahradil ho 
Budaiův kamarád z brněnských Přízřenic – vysokoškolák, 
bývalý člen bigbítových skupin School Boys a Premier, 
kytarista a baskytarista Stanislav Masařík (nar. 1951). 
Seznámili se spolu v podzemí klubu Královopolské stro-
jírny v areálu Besedního domu v Palackého třídě. V roce 
1974 se vrátili z vojny Hanke a Masař. Z předešlé sestavy 
zůstal pouze téměř zakladatel Tichý a vrátil se i Kukla. 

Bigbítová skupina byla zase ve stej-
ném složení jako před dvěma roky. 
A tak to také zůstalo až do konce 
roku 1976, kdy se Bonaparti roze-
šli. Nedlouhou dobu předtím vznikla 
snaha opatřit si klávesový nástroj. 
Pro jeho enormní cenovou dostup-
nost se uchýlili k pokusu sestavit si 
jej ze staršího elektrického klavisetu. 
Dostal i jméno složené z počátečních 
písmen hlavních iniciátorů FIšera, 
KUkla, TIchý, JAdrný, MAsař a HAnke, 
tedy Fikuti–Jamaha. Kam se podělo 
torzo rozestavěného a nedokonče-
ného nástroje, již nikdo neví.
První společné setkání členů a přá-
tel tohoto bigbítu po letech se konalo 
v pátek 18. února 1983 v 19 hodin 

• Dotazník se skládá z otázek, při kterých můžete vy-
bírat své odpovědi z navržených možností formou 
zatrhnutí odpovědi a z otázek otevřených, u kterých 
máte možnost vypsat Váš názor či komentář k dané 
oblasti. 

• Dotazník vyplňujte postupně, některé otázky na sebe 
navazují.

• Vyplněný dotazník máte možnost odevzdat do 
uzamčené schránky umístěné v budově S-pasáže  
v jejích provozních hodinách, a to do 7. května 2021.

• Máte také možnost vyplnit dotazník elektronicky na 
stránkách obce https://www.sokolnice.cz/, kde je 
zveřejněn odkaz, popř. přímo pod odkazem:  https://
forms.gle/MGGBnSxGoDow4iVEA 

• Pro elektronické vyplnění je nutné zadat unikátní 
kód uvedený na tištěném dotazníku, který jste  
obdrželi.

• Vyplněný dotazník odevzdejte nejpozději do 7. května 
2021. 

 ■
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ve vinárně v Újezdě. Zbývá dodat, že kolem roku 1992 
MIloslav Kukla obnovil telnicko–sokolnický bigbít tím, 
že se dal dohromady se svými synovci kytaristou Janem 
(1963) a klávesistou Markem (1964) Kuklovými, kteří 
zastali i zpěv. Na bicí se k nim přidal Miroslav Sekanina 
(1944). Začali používat název Bonapart 2. V pětadeva-
desátém roce 3. června inicioval Kukla nejstarší setkání 
členů z původní skupiny. Sraz se uskutečnil v sokolovně 
v Sokolnicích za hojné návštěvnické účasti. Tehdy jako 
první zahráli Bonapart 2 a za napjatého očekávání všech 
přítomných na podium vstoupili po dvaceti letech „bona-
parti“ v nejznámější formaci Hanke, Masař, Kukla, Tichý. 
Bouřlivý úspěch je přiměl k rozhodnutí obnovit hudební 
činnost. Po roce 2006, kdy nastala roční odmlka ve vy-
stupování na veřejnosti, se Kukla ani Tichý dalšího hu-
debního dění neúčastnili. K Hankemu a a Masařovi se 
později přidal Jiří Lang, který po čase přivedl baskytaristu 
Jaroslava Koláře (1951). Toto bigbítové společenství 
svým hlasem osvěžila kunovická Lada Jelínková-Mozdře-
ňová (1951). U bicí soupravy se vystřídali Vojtěch Frýbort 

(1986) a Zdeněk Paseka (1964). Na baskytaru zaskočil 
Stanislav Masařík. V počátcích znovu obnovené činnosti 
od šestadevadesátého roku hudební skupina zkoušela 
v místnosti pod jevištěm sokolnické sokolovny, později 
našla zázemí v místnosti domku stále doprovázejícího 
zvukaře Ladislava Jadrného a jeho vstřícné manželky. 
Posledním vystoupením, vynuceným pro zdravotní po-
tíže některých členů hudebního celku, který po dlouhá 
léta hrdě nesl název Bonapart, měla být účast na plese 
v domovské sokolnické sokolovně, a to 8. února 2014. 
Pro obrovský úspěch u obecenstva se tak nestalo, pro-
tože hudebníci se rozhodli nadále zachovat toto spole-
čenství. Hudební seskupení Bonapart v průběhu let mělo 
a stále má své nadšené obdivovatele. V průřezu generací 
již navždy zůstane v povědomí, že Bonapart nebyl jen 
vojevůdce.

Opsáno a čerpáno z přílohy časopisu NEW v r. 2014 s ná-
zvem „Bigbítová skupina BONAPART v sousedství Brna“, 
sepsanou Jiřím Donné.     -Zpracovala Miroslava Mifková-

Počítání obyvatel v minulosti
1753
Vydán patent Marie Terezie o každoročním scítání. První 
proběhlo v roce 1754. Soupis provádělo duchovenstvo  
a vrchnost podle farností. Vedle lidí se sčítaly i domy 
a byla provedena hospodářská charakteristika jejich 
majitele.

Od 80. let 18. století
Na panstvích (později v obcích) a městech založeny tzv. 
populační knihy, v nichž byla zachycena každá rodina se 
všemi členy domácnosti; případné změny, např. úmrtí či 
narození, se musely hlásit.

1869
Byla zavedena desetiletá periodicita sčítání, probíhalo  
o půlnoci z 31. 12. na 1. 1.; údaje zajišťovali sčítací komi-
saři za pomoci archů.

1890
Poprvé byla data zpracovávána na pomoci elektrických 
třídících systémů.

1970
Od děrnoštítkové techniky se přešlo ke zpracování dat na 
velkokpacitním sálovém počítači.

2011
Poprvé bylo možné vyplnit údaje přes internet. Papí-
rové formuláře však dostali do 
schránek všichni.

2021
Sčítání proběhne hlavně přes 
internet. komisaři vyrazí do 
terénu až k lidem, kteří formu-
láře nevyplní elektronicky. 
 ■

Čeština 21. století – nová slova, nové významy
Žáci jedné střední školy dostali při distanční výuce úkol do českého jazyka 
napsat příběh, ve kterém použijí nová slova, která čeština dříve neznala, ale 
která se teď běžně používají. Zalíbil se mi následující příběh, možná i proto, 
že letošní jaro stále nějak váhá, aby zaujalo svoje místo v našich končinách. 

Jak jsem hledala jaro
Neděle ráno. Kouknu do kalen-

dáře. Jéé, první jarní den! Kouknu  
z okna – sníh!? Wtf? To je fakt 
hustý! Kde je to jaro? Kde je slu-
níčko? Beru do ruky mobil a sjíždím 
všechny možné aplikace, jestli jsem 
se nespletla. Že bych měla špatně 
otočený list v kalendáři? Googlím 
na netu – 21. března. Projíždím 

Facebook, podle všeho má být jaro. 
Ale proč ten sníh venku? Počasí si 
z nás dělá srandu. No nic, počkám, 
jestli se počasí umoudří. Sčeknu 
předpověď na mobilu, jaro prý bude.  
Okáčko. 

Ale prostě mi to nedá, musím to 
jaro najít hned dnes. Půjdu ven. 
Mrknu na chat, kdo je online, jestli by 
někdo nešel se mnou. Kámoška se 

přidá. Takže – musím najít nějaký out-
fit, beru moje oblíbené custom džíny  
a k tomu nějaký cool triko. Ještě tro-
chu vylepšit image, aby se mě to jaro  
neleklo. 

S kámoškou mám sraz u míst-
ního shopu. Loudáme se městem  
a hledáme to jaro. Sněžit už přestalo. 
A hele, sluníčko nesměle vykouklo 
mezi mraky. Nastavuji tvář jeho pa-
prskům. Musíme si s kámoškou udě-
lat pár selfíček. Doma je hned dám 
na Instagram a doufám, že dostanu 
hodně lajků.

Procházka je fajn, ale jaksi nám vy-
hládlo. Beru do ruky mobil a zkouším 
vygooglit, kde mají otevřeno. Super, 
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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 zpra-

vodaje č. 4 je 23. 4. 2021.

Příspěvky můžete odevzdávat 

na OÚ Sokolnice nebo posílat na 

adresu zpravodaj@sokolnice.cz.

Uzávěrka Sokolnického 

zpravodaje č. 5 je 13. 5. 2021.

Kontakt inzerce: 

Andrea Hrdličková, 

e-mail: hrdlickova@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.

Grafi cká příprava, sazba a tisk: 

Střední škola grafi cká Brno, 

příspěvková organizace, 

Šmahova 364/110, Brno-Slatina, 

telefon: 548 211 313

místní fastfood je ready poskytnout 
nám ten nejlepší hambáč a lattéčko, 
vezmeme si i colu, samozřejmě li-
ght. Prodavač je „The best“, musím 
ho najít na fejsu a poslat mu pár 
smajlíků. 

Dobře najezeným se nám to jaro 
bude hledat určitě líp. Couráme 
kolem předzahrádek a vida, zpod 
sněhu občas vykoukne sněženka či 
talovín, dokonce už i narcisky se de-
rou z hlíny. K tomu to sluníčko, které 
neztratilo odvahu a zahnalo ranní 
sněžení a svítí úplně nejvíc. Ještě 
dáme s kámoškou pár selfíček. Fajn 
jsme si to venky užily. V kalendáři to 
fakt nebyla žádná fake news. Našla 
jsem jaro!

-Jitka Čermáková-

prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

zaměření - konzultace

ZDARMA

inzerce
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Pro malé čtenářě

Naše osobnosti
V loňském roce v Sokolnickém zpravodaji 6–7 jsme se 

zabývali osobnostmi, které měly vztah k naší obci a pro-
žily zde určitou část svého života.

Méně známé jméno je MUDr. Jan Florian.
Narodil se 24. listopadu 1897 v rodině hospodářského 

kontrolora (na panství hraběte Mitrovského v Sokolni-
cích) Valentina Floriána a jeho manželky Antonie, roz. 
Padevítkové. Prožil zde i své dětství.

Po studiích na brněnském klasickém gymnáziu na-
stoupil vojenskou službu, pobyl na italské frontě 1. svě-
tové války a poté začal studovat na lékařské fakultě br-
něnské univerzity. Po skončení studií se stal asistentem 
na této fakultě a byl vybrán na několikaletý studijní pobyt 
na univerzitě v Londýně.

Osm let po promoci v roce 1933 se stal profesorem 
histologie a embryologie na bratislavské univerzitě. Po 
třech letech působení v Bratislavě byl povolán jako pro-
fesor na lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. 
Ve dvaačtyřiceti letech se stal děkanem této fakulty. Bylo 
to ve školním roce 1939/40 – tedy v posledním roce její 
válečné existence. Tehdy podal písemný protest proti 
zavření vysokých škol. Jako člen skupiny Obrany národa 
se zapojil do aktivního odboje a byl v říjnu 1941 zatčen 
gestapem a vězněn v Kounicových kolejích v Brně. Po 
krátkém věznění byl začátkem února 1942 převezen do 
koncentračního tábora v Mauthausenu u Lince.

Zde byl současně s dalšími 8 vědeckými pracovníky 
a jinými členy této odbojové skupiny z Brna popraven 
7. května 1942.

Jméno Jana Floriána je uvedeno na pamětní desce 
umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol 
v bývalém koncentračním táboře Mauthausen a na 
desce obětí nacistické okupace ve foyeru budovy Lékař-
ské fakulty Masarykovy univerzity.

Floriánova ulice je v Brně- Králově Poli.

I další jméno je méně známé.
Roku 1696 se v Sokolnicích narodil Dr. Jan Táborský, 

člen řádu premonstrátského, výborný kazatel, farář v Bo-
huňovicích u Šternberka (1739–1744) a v Kněhnicích  
u Boskovic (1745–1749). Přeložil „Poruční postilu“ t.j.  
výklady na nedělní kázání a sváteční evangelia od P. Gofi-
néa a sepsal „Kázání při korunování obrazu mariánského 
na Sv. Hoře“ r. 1732, „Tria tabernacula aneb 61 kázání 
o svatých“ v Olomouci r. 1738, „Mons Tabor evangelicae 
veritatis, kázání na neděle celého roku a obzvláštní slav-
nosti spasitele našeho“ v Králové Hradci r. 1747.

Zemřel roku 1748.
Z materiálu získaného od pana Františka Fasory se-

psala Miroslava Mifková.
Při této příležitosti bych chtěla vzpomenout na tuto 

osobnost, která se zapsala do srdcí mnoha lidí. Vel-
kého znalce historie Sokolnic, kronikáře a dobrého  
člověka!!

Vzpomínáme, Františku. -M.M.-
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Dubnový (čtvrtý) pěší nebo cyklovýlet okolím obce
Start – střed obce. Na křižovatce 
ulic Komenského a Masarykovy byl 
v roce 1922 zakoupen Sokoly zá-
jezdní hostinec číslo popisné 52 se 
zahradou od hraběte Mitrovského 
(nyní Restaurace a Pizzerie Na Soko-
lovně). Na zahradě do ulice Masary-
kova byl položen 7. března 1930 zá-
kladní kámen na stavbu sokolovny. 
Termín byl vybrán na narozeninový 
den T. G. Masaryka. (Tomáš Garrigue 
Masaryk se narodil 7. března 1850  
v Hodoníně.)
Hrubá stavba sokolovny byla neuvě-
řitelně rychle hotova v červnu téhož 
roku a konaly se zde poprvé pod 
vlastní střechou Jánské hody. Po-
kračujeme k bodu 2 Masarykovou 
ulicí. Na konci ulice vlevo je budova 
bývalé staré školy, která od padesá-
tých let sloužila pro ordinace lékařů  
a byt praktického lékaře. Nyní 
zde sídlí Lípa, komunitní centrum.  
V Sokolnicích škola zahájila výuku 
v roce 1872 s počtem 115 žáků,  
v roce 1888 byla rozšířena na  

Kdy přijdeš?
Je pondělí ráno 12. dubna 2021. Na osmou jdu  

k příbuzným za dětmi na dopolední distanční výuku.  
V 7.29 hodin zvoní mobil. „Ahoj teto“, volá Eliška. „Kdy 
přijdeš“? „Přijdu kolem osmé, tak jsme se včera do-
mluvily s maminkou. Nebo mám přijít dřív?“, dotazuji 
se. „Adame, kdy má teta přijít?“, ptá se Eliška bratra. 
Adam se zamyslí a odpoví: „Ať přijde v 7.35 hodin.“ „To 
určitě nestihnu“, odpovídám. Domluvíme se, že přijdu co  
nejdříve. 

„Mám to s dětmi skvělé“, říkám si po cestě. Jsou na-
staveny na sledování hodin, času a termínů. Jsou nasta-
veny na plnění úkolů a nechtějí nic odkládat. Neustálé 
napomínání a pobízení k plnění úkolů je pro mne ztráta 
energie. Děti moji energii nevědomým způsobem šetří. 
Domlouváme si přesné časy na oběd, volný čas, úklid 
nádobí, vycházku s pejskem i další volnočasové akti-
vity. Dohodnutá pravidla obvykle platí a děti je vyžadují 
dodržovat.

Týden jsme se neviděli. „Víš, co je u nás nového? 
Poznáš to sama? Už máme úkoly! Natočíš nám video? 
Máme domácí úkol s předvedením cvičení,“ a spous-
tou dalších vět mne vítají ještě v bundě a v botách mezi 
dveřmi.

Ráno dostávají od paní učitelky úkoly. Plníme je hned. 
Adam v kuchyni, Eliška v dětském pokoji. Často jsou 
úkoly zadány na dopoledne probírané učivo. Máme je ho-
tové před výukou, před výkladem. „Učí se samostudiu“, 
říkám si pro sebe. Nejsem zde proto, abych za ně úkoly 

plnila. Občas dětem říkám: „Používej mozek. Je to sval  
v těle, jako každý jiný.“ V 9.30 hodin začíná distanční  
výuka žáků 3.B. 

Zapínám notebook, odesílám paní učitelce odborného 
výcviku do SŠG Brno příspěvky. V 7.00 hodin má on-line 
distanční výuku se skupinou žáků prvního ročníku. Po 
výkladu jim zadá práci a bude zpracovávat Sokolnický 
zpravodaj.

„Jaké i se píše ve slově osi/yka?“ slyším otázku Elišky. 
„Nevím. Je to vyjmenované slovo?“, odpovídám nepří-
tomně. Eliška vyplňuje on-line cvičení na vyjmenovaná 
slova po S. „Víte, co je to osika?“, ptá se paní učitelka. 
V Google vyhledám osiku a čtu: Topol osika neboli osika 
obecná, starším pravopisem osyka, je strom nebo keř  
z čeledi vrbovitých, dorůstající výšky do 20 m, s široce 
rozvětvenou korunou. Kůra je šedá a hladká, později 
tmavší a v bázi zbrázděná. Jsem ráda, že jsem Elišce od-
pověděla otázkou.

Den nám plyne běžným způsobem. Dnešním dnem za-
číná střídavá výuka žáků prvního stupně základních škol. 
Příští týden má 3.B prezenční formu výuky. Děti se do 
školy těší. To je skvělá zpráva. -Jarmila Šustrová-
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Duben
Duben je měsícem, kdy si počasí dělá, co chce, a proto 

i včely využívají každé chvilky pěkného počasí, kdy to 
potom vypadá jako při rojení. Když se poohlédneme na 
předešlé roky, je to v přírodě a i ve včelách zpožděno asi 
o čtrnáct dní. I když matky se snaží klást nová vajíčka 
a nové dělnice rychle zaplňují po zimě prázdné uličky 
mezi rámky. Včele to trvá od nakladeného vajíčka 21 dní 
do vylíhnutí. U trubce to je 24 dní a u matky 16 dní, i když 
toto může být o den posunuto díky poloze v úle a z toho 
vyplývajícího tepla. Pro rozvoj včelstva je podstatný zdroj 
pylu a hlavně voda, kterou nosí, odkud se dá. A je zají-
mavé, že ještě v našich oblastech není vidět trubčinu. 

Včelaři mají už po jarních prohlídkách, už také viděli, 
jaké mají zbylé množství zásob a podle toho se přikrmo-

valo, důležitý je zdroj pylu z pylodárných keřů, stromů 
a luk. Současný stav našeho okolí je co do množství 
a pestrosti v žalostném stavu. Víme, že se to děje kvůli 
intenzivní zemědělské velkovýrobě s velkými lány mono-
kultur, kde je vše zelené bez květeny. A stejně jako každý 
rok je vidět, že se provádí ze strany energetiky, dopravy, 
vodních toků, no všude tam, kam dosáhnou stroje, je cí-
lená spoušť. Už to dopadá i tak, že si včelaři účelově pěs-
tují a vysévají plodiny, aby včelstva netrpěla hladem. Na 
jedné straně stát vynakládá prostředky na různé dotace 
pro výsadbu a údržbu krajiny a z druhé strany vidíme, jak 
je příroda devastovaná, mizí živočišné a rostlinné druhy. 
Lidé začínají vzpomínat, co za jejich mládí bylo živočichů, 
hmyzu a rostlinstva. 

V úlech díky zpoždění to zatím nehrozí, ale včelaři se 
už připravují, že budou rozšiřovat úly o další nástavky, 

Ještě na velikonoční tématiku – recept na slaný věnec
Kdo si nepotrpí na sladké, může vyzkoušet následující recept na slaný věnec, a nejen o Velikonocích. (Recept pochází 
ze Švýcarska a dostal se ke mně oklikou přes Austrálii.)

Ingredience:
500 g hladké mouky
0,75 lžíce soli
1 čajová lžička cukru
20 g kvasnic
60 g másla
3 dl mléka
na potření žloutek s mlékem

Mouku, sůl a cukr smíchat v míse. Přidat droždí, máslo, 
mléko a vymíchat měkké hladké těsto. Přikryté nechat 
při pokojové teplotě asi 1,5 hodiny nakynout.
Předehřát troubu na 200 °C.
Těsto rozdělíme na tři díly, uplést cop a spojit do věnce. 
Dát na plech vyložený pečicím papírem, potřít žloutkem 
s mlékem, je možno též posypat hrubou solí, mákem, 
sezamem nebo jinými semínky, a ještě nechat 30 minut 
kynout. Ještě jednou potřít a péci cca 35 minut v dolní 
polovině trouby. -Jitka Čermáková-

4 třídy. Nová škola, číslo popisné 20, 
byla otevřena 1. září 1891, zapsáno 
227 žáků. K bodu 3 se dáme ulicí 
Telnickou ke kříži, jenž stojí na kři-
žovatce Telnická a Pod Stráží. Kříž 
postavený k připomenutí stejné udá-
losti jako kříž na ulici Polní. Jdeme 
nebo jedeme stále ulicí Telnickou 
k bodu 4, před mostem odbočíme 
vlevo a kolem zahrádek pokračujeme 
k bodu 5 až k Říčce (Zlatému potoku) 
a železničnímu obloukovému mostu. 
Tento most 18. dubna 1945 vyhodili 
Němci do povětří. Sutiny zastavily 
odtok vody a ta zaplavila pod Břehy 
louky v jedno jezero. Po válce bylo 

uvažováno v lokalitě postavit školu 
s hřištěm. Dále pokračujeme vpravo 
pod most k bodu 6 zahrádkami až 
k hlavní silnici na kraji Telnice. Pře-
kročíme silnici, odbočíme vpravo, 
asi po 50 m vlevo na polní cestu  
k bodu 7 a stále po cestě dojdeme 
k asfaltové silnici. Odbočíme vpravo 
k bodu 8 a po méně využívané 
trase spatříme pěkný výhled na Mo-
hylu míru a Starou horu. Vlevo vi-
díme novou část rozvodny, od starší  
a staré části rozvodny je odděluje 
říčka Dunávka. První část rozvodny 
byla hotova v roce 1953. Tudy také 
vedla před léty cesta na Vladimírov.  

Pokračujeme vpravo po nové silnici 
k bodu 9, projdeme kolem zahrá-
dek, přejdeme hlavní silnici a kolem 
dalších zahrádek až na cyklostezku 
podél silnice. Pohledem směrem  
k rozvodně a železniční trati je lo-
kalita Stání. Na potoce Dunávce byl 
vybudován v roce 1849 „Nový ryb-
níček“. Z poloviny plochy byl osázen 
vrbičkami. Této lokality ještě v pade-
sátých letech, mimo vodní drůbeže, 
využívali k pobytu také kočovné ro-
diny. Odtud pokračujeme po stezce 
do středu obce. 
Vhodné pro pěší i kola. 

-JK, PN-
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Otevřela se na Velký pátek skála s pokladem?
Tomu, kdo správně luštil písmenka do hesla, odpovídal na otázky a našel správ-

nou cestu, tomu ano.
Rádi bychom se k naší velikonoční cestě za pokladem ještě několika slovy vrátili. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se na cestu vydali. Moc si ceníme Vašich po-
chval, které jste nám napsali. Moc nám chybí zpětná vazba, mrzí nás, že nevidíme 
Vaše bezprostřední reakce, proto si moc ceníme toho, že si najdete čas, abyste nám 
napsali, jak se Vám cesta líbila. Víme, že zrovna na Velikonoce bylo různých cest 
a putování více, nejen v Sokolnicích, ale i okolních obcích. O to víc si ceníme, že se 
Vás na tu naši vydalo tolik.

Rádi bychom také poděkovali obci Sokolnice za pomoc s propagací a poskytnutí 
drahých kamenů do pokladu. Také moc děkujeme paní Matějkové ze Sklepwine za 
spolupráci s vydáváním pokladu úspěšným poutníkům a za její příspěvek k pokladu.

Děkujeme! -Tereza Šteflová-

Dobrodružství v temných uličkách
Každý rok slavíme narozeniny jednoho z nejslavnějších 

pohádkářů světa – Hanse Christiana Andersena – tema-
tickým podvečerem v knihovně. Letos jsme tuto tradiční 
akci museli z epidemiologických důvodů pojmout velmi 
netradičně. Tak, abyste se Vy nepotkali s námi, sami 
mezi sebou navzájem, nebyli v uzavřených místnostech 
a navíc byli v devět doma. A vzhledem k tomu, že tento 
rok slavíme také osmdesáté výročí od vydání nejslavnější 
skautské knihy Záhada hlavolamu od Jaroslava Foglara, 
bylo téma Noci s Andersenem 2021 jasné.

Ale jak přenést Stínadla a jejich ponurou temnou stís-
něnost k nám do Sokolnic? Davy zatvrzelých Vontů, kteří 
mezi sebe nepustí nikoho z Druhé strany, jsme zařídit 
nedokázali. Ale tu dobrodružnou atmosféru jsme se po-
kusili vytvořit nádechem hry. Cesta za záhadou hlavo-
lamu Jana Tleskače měla 13 zastavení. Na jejím začátku 
jsme 26 odvážných Rychlých Šípů vybavili pouze tužkou 
a papírem na poznámky. Všechno ostatní už si museli 
najít a vyluštit sami. Co mají hledat, kde to mají hledat, 
kam mají jít dál. Někdy vyluštili nebo našli něco, co jim 
zdánlivě k ničemu nebylo, ale v některém z následujících 
zastavení se jim informace nebo pomůcka velmi hodila. 

Pomyslná Stínadla jsme umístili do Uličky u potoka a tak 
si museli naši stateční chlapci a dívky obstarat také 
žlutý špendlík, aby územím nepřátelských Vontů prošli 
bez újmy na zdraví nebo oděvu. A přesto, že žádný Vont  

včetně tak zvaných stavebních rámků, které vystaví jako 
trubčí dílo, tím se podpoří stavební pud, ale hlavně je 
trubčí dílo lapačem roztočů. Tyto rámky se před vylíhnu-
tím odstraní z úlu a jak víme, roztoč se líhne a vyvíjí v uza-
vřených buňkách. Tím, že rámky vyndáme před vylíhnu-
tím trubců, velmi včelstvu pomůžeme. Stavbou těchto 
rámků se také sníží rojivost v nežádoucí prostavěnost 
v podmetu (ve dně).

A k závěru jenom připomenutí, že včelař se stará o včely 
nepřímo hlavně pro opylování. V každém normálním, ne 
náhražkovém medu je pyl, podle kterého se určuje druh 
medu. Pylové zrno má různou velikost v mikrometrech, 
což je 0,001 milimetru, u pomněnky je to 3 mikrometry, 
až po 220 mikrometrů u dýně. A například v řepkovém 
medu je průměrně 50.000 pylových zrn v 10 gramech 
medu.  

-Václav Hůrka-Za rozvodnou Krása opakovaně zlikvidované zeleně
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Hledání velikonočních vajíček
Na Velikonoční pondělí připravil TJ Sokol Sokolnice ve 
spolupráci s Obcí Sokolnice program pro všechny malé 
koledníky, kterým byla bohužel i pro letošní rok zapově-
zena tradiční pomlázka. 
A abychom děti potěšili, rozvěsili jsme po celé obci více 
jak 200 vajíček s čísly, které během celého dne děti hle-
daly a zapisovaly. A máme obrovskou radost, kolik dětí 
se zapojilo! Všichni účastníci prokázali soutěživost, na-
chodili mnoho kilometrů, někteří to vzali na kolech, kolo-
běžkách, bruslích, s kočárkem, ale i autem s rodiči… a že 
jsme jich potkali opravdu spoustu. 
V úterý jsme děti sezvali před sokolovnu, kde každý do-
stal zaslouženou odměnu a diplom. Na oplátku nám ode-
vzdali papír s nalezenými čísly, který vyhodnotíme podle 
počtu nalezených vajíček a dodatečně vyvěsíme. 
Máme mnoho kladných reakcí a to nás těší a žene dál 
vymýšlet další aktivity.
Těm, co nám poslali fotky, děkujeme a zveřejnili jsme 
je na našem facebooku a instagramu „Házená Sokol 
Sokolnice“.
Už teď připravujeme pro děti další akce.
Děkujeme všem dětem, rodičům, tetičkám, strýčkům, 
babičkám i dědečkům za účast a za dodržování všech 
platných nařízení.
Stejně tak patří poděkování organizátorům z TJ Sokol 
Sokolnice, Obecnímu úřadu Sokolnice, ale také všem  
dobrovolníkům.  -Jana Mrkvicová, TJ Sokol Sokolnice-

nebyl vlastně přítomen, nevyhnuli se naši pátrači známé 
otázce „Losna nebo Mažňák?“. Jen doufáme, že neodpo-
věděli nemoudře jako Mirek Dušín a neupoutali na sebe 
tak pozornost podezřívavých Vontů.

V druhé části cesty jsme se virtuálně přenesli do pří-
běhu Stínadla se bouří a mimo jiné naše Rychlé Šípy také 
čekalo pronásledování Širokka, vykopávání pětibokého 
kamene a hledání kódu k truhle.

Na konci cesty tak úspěšní pátrači odcházeli bohatší 
o  mapu Sokolnic, mapu Prahy, mapu Stínadel, šifrovací 
kolečko a v neposlední řadě samozřejmě s – ježkem 
v kleci.

Kdo ví, jestli se jim ho podařilo v bezpečí klubovny 
z  klece podle návodu Jana Tleskače (když natočíme nej-
delší osten ježka…) vysvobodit a jestli se v něm skutečně 
ukrýval nákres na létající kolo…               -Tereza Šteflová-


