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Stalo se již v naší obci novodobou tradicí mě-
síce března setkávat se při příležitosti oslav Me-
zinárodního dne žen. Prožít příjemné odpoledne 
s kulturním programem dětí základní školy nebo 
družiny, s hudebním doprovodem optimistic-
kých muzikantů.

Letošní měsíc březen je jiný, protože osobně 
se nemůžeme setkat. Přes veškerá omezení 
a řešení nových výzev, nových situací, neza-
pomínáme na vše dobré, milé, co jsme spo-
lečně prožili. Namísto letošního osobního 
setkání jsme si připomněli svátek žen pře-
dáním květiny, především našim babičkám 
a maminkám ve věku 70+. Osobní předání 
cca 140 květin zajistili pracovníci obecního  
úřadu.

Závěrem mi dovolte popřát všem ženám naší 
obce mnoho pozitivní životní energie a nám 
všem  bez výjimky pevné zdraví a optimismus.

 -starosta-

Respirátory pro seniory
Rada obce Sokolnice rozhodla poskytnout bezplatně deset kusů respirá-

torů FFP2 všem občanům věkové skupiny 70+ s trvalým pobytem v obci So-
kolnice. Celkem bylo zakoupeno 2.600 kusů. Respirátory byly na obecní úřad 
doručeny ve čtvrtek 11. března 2021. Zaměstnanci obecního úřadu zásilku 
roztřídili do 260 obálek a zajistili distribuci. 

Věříme, že tato drobná pomoc ze strany obce vám v této nelehké době 
přijde vhod.

Jménem Rady obce přeji všem pevné zdraví a společně doufejme v lepší 
dobu. -starosta-

Sokolnice – projekt 2.B Před jarními prázdninami se 2.B pustila do projektu 
o Sokolnicích. Ve středu 17. února vše začalo rozdě-
lením rolí ve skupinách a zadáním úkolů. 
Nejdříve děti čekalo vytvoření plakátu, ve kte-
rém zpracovávaly informace o Sokolnicích, sýpce, 
zámku, kapličce a pivovaru. Aby informace nebyly 
pouze ze čteného textu, o Sokolnicích dětem přišla 
popovídat paní Mifková. Děti se dozvěděly zajímavé 
věci a kladly různé doplňující otázky. Plakát byl dopl-
něn fotkami a pohlednicemi od rodičů dětí.
Ve čtvrtek 18. února se děti pustily do vytváření 
modelů staveb, o kterých v předchozím dnu získá-
valy informace. Fantazii se meze nekladly a mo-
dely vznikaly jedna radost. Na konci dne se děti 
vydaly prozkoumat okolí školy. K dispozici měly 
mapku, aby si mohly zaznamenat detaily, které 
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následně měly využít při modelu návsi. Samozřejmostí 
byla orientace na mapě a společné hledání různých  
budov.
V pátek 19. února proběhl poslední úkol – model návsi. 
Zde děti využily opět informace z předchozího dne.
Celé tři dny proběhly výborně a děti mají velkou po-
chvalu. I když jsou to zatím druháci, myslím si, že se se 
všemi úkoly vypořádali na jedničku a potvrdilo se, že jsou 
opravdu moc fajn kolektiv. 
Snad to situace dovolí a budeme moci pracovat na dal-
ších takových projektech.                        -Hana Cupáková-

Únorové akce ve školní družině
I přesto, že sportovní a kulturní život v republice stag-
nuje a všichni upíráme zrak jen na situaci kolem COVIDU, 
školní družina neruší své oblíbené akce a v souladu 
s bezpečnostními opatřeními uspořádala 5. února 2021 
MAŠKARNÍ PLES, zaměřený jak jinak než na zdravotnic-
tví. V rámci třídy, bez účasti kamarádů z vyšších tříd, se 

sešlo hned několik sestřiček, doktorů, ale i jiných masek, 
aby si užilo radovánky – tanec, zábavné úkoly, tombolu 
i občerstvení. Téměř celá třída v kostýmu plnila úkoly 
naší MINI zdravotní školy, jež byly vstupenkou na ten 
pravý REJ. Mezi tanečními kousky došlo na tolik popu-
lární focení ve vlastním fotokoutku, na které si děti při-
pravily ty správné rekvizity. Jak je již tradicí, sepisovaly se 
i hlasy pro „NEJ“ masku, protože jen ty dostaly na výsluní 
tři děvčata a tři kluky vyhodnocené za nejlepší kostým. 
Očkování dobré nálady, měření tlaku a ošetření pacienta 
obstaraly sestřičky. Zuby nám vyšetřil pan zubař a paní 
veterinářka pomohla zvířátkům i sněhulákovi, aby nám 
neroztál. To vše se konalo pod dohledem tanečnice, 
kočky, dinosaura, indiána, kostlivce, víly, a dokonce i HO-
DINOVÉHO MANŽELA. Pro doplnění energie sloužil koutek 
s občerstvením všech druhů sladkých i slaných pochutin. 
A jak to už na správném plese chodí, nejvíce se čekalo na 
tombolu. Překvapení bylo nachystáno pro každého, a tak 
nikdo neodešel s prázdnou. Družinu opouštěli účastníci 
s receptem v ruce, protože sluníčko a úsměv potřebuje  
každý.

Hned další pátek (12. února 2021) se s před-
stihem slavil svátek zamilovaných SVATÝ 
VALENTÝN. Po loňském úspěšném prvním 
ročníku jsme bez účasti vyšších ročníků navá-
zali na tuto vydařenou akci, tentokrát ovšem 
v menším měřítku. Využili jsme tak příležitost 
k tomu, abychom se vystajlovali, odreagovali 
se a zasoutěžili si. Nechyběla červená barva, 
balónky, omalovánky, pracovní listy i vyhlá-
šení NEJ VALENTÝN – VALENTÝNKA. Super 
atmosféra byla umocněna oblíbenými písnič-
kami s tanečkem.
Vrcholem karnevalového veselí byl ve školní 
družině MASOPUST. V úterý 16. února 2021 
jsme oslavili blížící se konec zimy trošku jiným 
masopustem, než jaký jsme zvyklí vídat v uli-
cích, ale o to byl pro nás zábavnější, neboť 
jsme si mohli tuto atmosféru sami vytvořit. Už 
týden dopředu jsme si vyráběli různé typy ko-
níků pro soutěžení i čepici pro STRAKATÉHO 
(důležitá postava v průvodu masek). Den jsme 
začali ve třídě, a to seznámením se s touto 
tradicí a všemi důležitými body, jež jsme si 
chtěli připomenout. Poté jsme se přesunuli do 
auly, kde jsme si symbolicky předvedli průvod 
masek. Všem zúčastněným jsme představili 
naše koně a velký závod mohl začít. Děti se 
rozdělily do dvou týmů a absolvovaly přibližně 
pět dostihových závodů. I když jsme v časo-
vém presu nejlepší tým nakonec nevyhodno-
tili, vůbec nám to nevadilo. A co by to bylo za 
MASOPUST bez tradičních koblih, za které dě-
kujeme p. učitelce Mariánkové, která nám je 
připravila. Byly opravdu úžasné. Následovalo 
volné veselí a téměř všichni si chtěli ještě užít 
projížďku s koníkem či se s ním vyfotit. 
Každou z těchto akcí jsme si náležitě užili… 
i s rouškou! ■
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Okénko do mateřské školy ●  Během února si děti pomocí různých vzdělávacích 
aktivit ve třídě SLUNÍČKA procvičovaly znalost geometric-
kých tvarů společně s orientací na sobě i v prostoru – 
určování pravé a levé strany, praktické sebeobslužné 
dovednosti, jako je například zapínání knoflíků. V tomto 
měsíci jsme si také povídali o lidském těle – děti pozná-
valy vnitřní orgány na obrázcích – plíce, srdce, mozek...
vnímaly jejich životně důležitou funkci pro člověka. Poví-
dali jsme si o nemocech, bacilech, hygieně i správném 
čištění zoubků…o tom, jak předcházíme nemocem – 
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strava, pitný režim, pohyb – cvičení, úrazům – bezpeč-
nost, předvídavost… V případě nebezpečí, kam a jak se 
dovolat – přivolat dospělého, volat číslo 155. Na co se 
však děti vážně těšily, byl maškarní karneval v naší třídě. 
Děti v karnevalovém dnu přicházely do třídy v maškar-
ních kostýmech již ráno. Tančili jsme, soutěžili, hráli zá-
bavné hry, mlsali a vůbec si tento den užívali. Nechyběl 
ani malý masopustní průvod za doprovodu opravdového 
vozembouchu. Také jsme si povídali o původu a tradici 
karnevalů, masopustního období i o tom, jak jej prožívali 
lidé v dřívějších dobách. 

Zpíváme a tancujeme hopsasa,
každý se tu v rytmu hudby natřásá. 
Je tu totiž skvělá zábava, 
nohy skáčou zleva doprava.

●  Co znamená, když se řekne přísloví:“ Bez práce ne-
jsou koláče?“ Jaká známe povolání, řemesla a profese? 
Některá z nich jsme si ve třídě MOTÝLCI vyzkoušeli – za-
hráli jsme si na stavebníky, zedníky – zkusili jsme posta-
vit zeď z cihel, kuchaře a cukráře – zadělali jsme těsto, 
z kterého jsme „pekli“ koláče, buchty, housky... 
Povídali jsme si o tom, kde pracuje moje maminka a tatí-
nek a čím bych chtěl (a) být já, až vyrostu...
V polovině února jsme se všichni moc těšili na karne-
val – všechny děti se oblékly do kostýmů a dopoledne 
plné zábavy, her, soutěží a tance mohlo začít. Celý den 
jsme si moc užili a už se těšíme zase na příští rok… 
●  Začátkem února panovala mrazivá zima a děti si ve 
třídě KUŘÁTKA vyráběly barevné čepice a rukavice z pa-
píru, vlny. Také se učily poznávat svoje tělo, správně po-
jmenovat jeho části (hlava, nohy, trup, ramena) a některé 
vnitřní orgány (srdce, plíce, žaludek).
Ve hře „Návštěva u lékaře“ si děti osvojovaly poznatky 
o těle a jeho zdraví, formou her a různých činností se 
učily pojmenovávat jednotlivé části těla, některé orgány 
a jejich funkce, rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu 
škodí a znát některé způsoby ochrany osobního zdraví 
a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc.
V době Masopustu se děti veselily na karnevalu ve vy-
zdobené třídě Kuřátek. Hned ráno se děti převlékly do 

krásných barevných kostýmů, které jim maminky připra-
vily. Princezničky, víly, Batmani, piráti, kuchaři se bavili, 
zpívali, tancovali v rytmu hudby, děti si celé dopoledne 
pěkně užily. Děkujeme maminkám, že připravily dětem 
krásné masky.
●  Únorový měsíc začaly děti ze třídy KOŤÁTKA poznává-
ním lidského těla. Díky encyklopediím, obrázkům, hrám 
a tvoření se seznámily s lidským tělem, jeho orgány a je-
jich fungováním.
Následovalo 14tidenní karnevalové a masopustní veselí. 
V karnevalovém týdnu jsme si užívali dovádění v různých 
maskách a převlecích. Hráli jsme naše oblíbené hry 
a soutěže. V masopustu se děti seznámily s tradičními 
masopustními maškarami: klibnou, brůnou, medvědem, 
slaměným a rasem. Některé z nich si děti společně vyro-
bily a moc se jim povedly. 
●  Během února bylo ve všech třídách MŠ rodičům před-
školních dětí nabídnuto setkání – konzultační hodiny, kde 
jsme se bavili o připravenosti dětí na vstup do 1. třídy, je-
jich dovednostech a školní zralosti.

Od 1. 3. 2021 byly všechny školy, včetně mateřských 
škol,  uzavřeny  na  základě  Usnesení  vlády  ČR  č.  200  
o pojetí krizového opatření.
Z toho důvodu jsme od uvedeného data zahájili vzdělá-
vání dětí v povinném předškolním vzdělávání distanční 
formou.

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022
Vzhledem k celostátní situaci z důvodu nákazy COVID-19 
v letošním roce opět neproběhne „Odpoledne otevře-
ných dveří“ v naší mateřské škole, stejně jako informa-
tivní schůzka pro rodiče před Zápisem do MŠ Sokolnice 
(podávání žádostí o předškolní vzdělávání zákonnými zá-
stupci dětí), který proběhne ve dnech 6. 5. a 7. 5. 2021.
Další informace k zápisu do MŠ, včetně kritérií pro přijí-
mání, budou přístupné během měsíce dubna na webo-
vých stránkách MŠ Sokolnice www.mssokolnice.cz. 
Zde bude rovněž aktivován rezervační systém pro dny  
zápisu. ■

Informace k očkování seniorů
Po dohodě se společností MediClinic, provozovatelem 

ordinace praktické lékařky MUDr. Hany Pickové, bylo za-
hájeno očkování místních seniorů ve věkové kategorii 
70+.

V průběhu pondělí 8. března 2021 obvolali zaměst-
nanci Obecního úřadu Sokolnice seniory 70+, registro-
vané v ordinaci paní doktorky a předali jim informace, 
aby se mohli rozhodnout, zda nabídky očkování v místě 
bydliště využijí či nikoliv. Společnost MediClinic dala  
z organizačních důvodů přednost postupnému očko-
vání. Očkování seniorů 70+ tak mohlo začít prakticky  
ihned.

Na základě seznamu zájemců z řad seniorů o očkování 
z Telnice a Sokolnic obdržel MediClinic první dávky očko-
vací vakcíny Astra Zeneca a ve středu 10. března 2021 

bylo započato s postupným očkováním. Seniory, kteří 
projevili zájem o očkování, postupně kontaktovala ordi-
nace MUDr. Hany Pickové a pozvala je na konkrétní ter-
mín do sokolnické ordinace. První byli očkovaní nejstarší 
zájemci, postupuje se od nejstaršího k nejmladšímu.  
V průběhu března 2021 by měli být kontaktováni všichni 
zájemci a měly by být naplánovány konkrétní termíny oč-
kování pro každého seniora.

Ostatní senioři 70+, kteří nejsou registrovaní v ordinaci 
MUDr. Hany Pickové, se musí obrátit na svého praktic-
kého lékaře a s ním se dohodnout na očkování v jeho 
ordinaci. Také se mohou registrovat sami v Centrálním 
rezervačním systému a vybrat si místo, kde chtějí být oč-
kováni (očkovací centrum).
Poděkování za urgentní spolupráci patří společnosti Me-
diClinic, ordinaci MUDr. Hany Pickové a zaměstnancům 
obecního úřadu. -starosta-
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Zprávy ze Zastupitelstva
Ve středu dne 10. března 2021 se v 18.00 hodin v Zá-
kladní  škole  Sokolnice  uskutečnilo  veřejné  zasedání 
Zastupitelstva obce. Projednány byly tyto body:

●  Střednědobý výhled rozpočtu obce 
Střednědobý výhled rozpočtu obce Sokolnice na léta 
2022–2028 byl projednán radou obce dne 21.01.2021. 
Finanční výbor jej projednal dne 5. března 2021 a do-
poručil ke schválení. Návrh střednědobého výhledu roz-
počtu obce Sokolnice na léta 2022–2028 je zveřejněn 
na úřední desce Obecního úřadu Sokolnice (a na www.
sokolnice.cz) od 2. února 2021. Obec má povinnost se-
stavit střednědobý výhled rozpočtu, jeho struktura přede-
psaná není. Rada doporučila zastupitelstvu předložený 
výhled schválit. 
Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled roz-
počtu obce Sokolnice na léta 2022–2028. Zastupitel-
stvo obce uložilo místostarostce obce do 9. dubna 2021 
zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu na obecních inter-
netových stránkách způsobem stanoveným v § 3 zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění.
●  OZV o místním poplatku z pobytu 
Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 
Sb., (tzv. daňový balíček), kterým se mění některé zá-
kony, mimo jiné došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích. Z toho důvodu je nutno uvést 
do souladu s výše uvedenou novelou zákona o místních 
poplatcích OZV o místním poplatku z pobytu, kterou obec 
v minulosti vydala. Rada doporučila zastupitelstvu před-
ložený návrh OZV schválit. 
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
číslo 1/2021 o místním poplatku z pobytu. 
●  Odkup pozemků p.č. 1696/26 a 1696/44 
Obec obdržela nabídku na odkup pozemku p.č. 1696/26, 
ostatní plocha, o výměře 1.271 m2 a pozemku p.č. 
1696/44, ostatní plocha, o výměře 420 m2. Pozemky 
jsou zapsány na LV 187, k.ú. Sokolnice. Celkově se 
jedná o 1.691 m2. Majitel nabízí pozemky k odprodeji za  
2.100 Kč/m2 (celkem 3.551.100 Kč). Rada obce do-
poručila nabídku na odkup výše uvedených pozemků  
schválit. 
ZO schválilo zakoupení pozemku p.č. 1696/26 a po-
zemku p.č. 1696/44 v k.ú. Sokolnice, kdy kupní cena činí 
3.551.100 Kč bez DPH. Prodej pozemků je osvobozen od 
DPH v případě, že splňuje podmínky pro osvobození dle 
§ 56 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 
v platném znění. V opačném případě bude prodej zatí-
žen DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. Kupní cena bude uložena do 
úschovy u právního zástupce obce a následně prodáva-
jícímu vyplacena poté, co tyto pozemky budou KÚ Brno-
-venkov převedeny na LV do majetku obce. Obec uhradí 
správní poplatek za řízení o povolení vkladu práv do ka-
tastru nemovitostí. 
Zastupitelstvo uložilo starostovi realizovat tento majetko-
právní úkon nejpozději do 30. června 2021.

●  Prodej části pozemku p.č. 488 
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p.č. 488, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 811 m2. 
O odkup části tohoto pozemku o výměře 29 m2 proje-
vila zájem společnost KORN, spol. s r.o., Slavíčkova 9, 
638 00 Brno, IČO: 25332996. Obec si nechala vyhoto-
vit znalecký posudek, kde znalec stanovil tržní cenu po-
zemku na 100.000Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na 
úřední desce od 21. února 2021 do 9. března 2021.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej části pozemku p.č. 
488, o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří, za 
kupní cenu v celkové výši 100.000 Kč bez DPH. Prodej 
je osvobozen od DPH v případě, že splňuje podmínky pro 
osvobození dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z při-
dané hodnoty v platném znění. V opačném případě bude 
prodej zatížen DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty v platném znění. Celá kupní cena bude 
uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Kupující 
uhradí náklady na sepis kupní smlouvy a správní poplatek 
za řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi uzavřít kupní 
smlouvu nejpozději do 30. června 2021.
●  Dotace z rozpočtu obce 
Rada obce doporučila zastupitelstvu schválit dotace 
z rozpočtu obce tak, jak je níže uvedeno a dále doporu-
čila zastupitelstvu schválit „Vzor veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace“, (která odpovídá současně plat-
nému zákonu 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), do které byly zapracovány podmínky 
použití dotace schválené zastupitelstvem dne 11. června 
2020. 

TJ Sokol Sokolnice 313 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Sokolnice 150 000 Kč

Myslivecké sdružení  
Na Zlatém potoce, Sokolnice 80 000 Kč

Svaz rybářů Sokolnice 64 000 Kč

Sokolnický dům, o. s. 20 000 Kč

Český svaz včelařů, ZO Sokolnice 5 000 Kč

Junák Újezd u Brna 10 000 Kč

Junák Šlapanice 5 000 Kč

Rodinné centrum Sokolnice 297 100 Kč

Diecézní charita Brno –  
oblastní charita Rajhrad 18 200 Kč

Linka bezpečí pro děti a mládež 10 000 Kč

Dotyk II, o. p. s. 10 000 Kč

Celkem 982 300 Kč
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Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo poskytnutí dotací 
z rozpočtu obce Sokolnice dle návrhu s termínem vyúčto-
vání do 31. ledna 2022. 
Zastupitelstvo obce dále schválilo „Vzor veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace“, s upravenými podmínkami 
použití dotace schválené zastupitelstvem dne 11. června 
2020.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi zajis-
tit uzavření smluv o poskytnutí dotace nejpozději do 
30. dubna 2021.
●  Sociální fond
Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2011 zřízení soci-
álního fondu, který slouží k částečné úhradě stravenek 
a příspěvku na úpravu zevnějšku při obřadech. Následně 
zastupitelstvo schválilo doplnění sociálního fondu o pří-
spěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření 
a penzijní připojištění pro zaměstnance. Nyní je zastupi-
telstvu předkládán návrh na doplnění sociálního fondu 
o příspěvek na stravenkový paušál, s tím, že příspěvek 
na stravenky bude ukončen s výplatami za únor 2021.
Zastupitelstvo obce schválilo doplnění sociálního fondu 
o příspěvek zaměstnavatele na stravenkový paušál. Za-
stupitelstvo obce uložilo radě obce projednat a schválit 
směrnici k používání příspěvku na stravenkový paušál. 
●  Spolufinancování výstavby sportovní haly 
Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice 
(SŠEE) má vydáno věcně i místně příslušným SÚ stavební 
povolení na výstavbu tělocvičny před areálem SŠEE. Ak-
tuálně se řeší financování této stavby, kdy je možnost 
získat dotaci z Národní sportovní agentury. Mimo to 
bude projekt spolufinancován Jihomoravským krajem. 
Obec již v minulosti deklarovala, že se na stavbě bude 
též finančně spolupodílet. RO na svém 61. zasedání dne 
4. května 2017 doporučila zastupitelstvu poskytnout 
finanční příspěvek na stavbu tělocvičny před areálem 
SŠEE Sokolnice ve výši 10 % investičních nákladů, max. 
však do výše 5.000.000 Kč. 
Zastupitelstvo obce schválilo závazek spolufinancování 
stavby sportovní haly SŠEE Sokolnice spolu s Národní 
sportovní agenturou a Jihomoravským krajem, s před-
pokládaným obdobím realizace v letech 2022–2024 
do výše 5.000.000 Kč, a to v případě, že bude projekt 
schválen řídícím orgánem.
●  Odstranění stavby: 

„objekt bývalé čerpací stanice, Sokolnice, 
ulice U Rybníka“ – schválení investičního záměru

Rada obce navrhuje podat u Státního fondu podpory in-
vestic žádost o poskytnutí dotace na Odstranění stavby: 
„objekt bývalé čerpací stanice, Sokolnice, ulice U Ryb-
níka“. Podpora je poskytována na revitalizaci brown-
fieldu, kterou vznikne občanské vybavení. Občanským vy-
bavením se rozumí veřejně přístupný park a dále stavba, 
zařízení nebo pozemek, které jsou určené pro vzdělá-
vání, výchovu, sport, kulturu, společenské účely, sociální 
služby nebo péče o rodinu, potřeby složky integrovaného 
záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva či pl-
nění úkolů v rámci veřejné správy. Povinnou přílohou Žá-
dosti o dotaci je doklad o schválení Investičního záměru 
příslušným orgánem žadatele.

Zastupitelstvo obce schválilo Investiční záměr Odstra-
nění stavby: „objekt bývalé čerpací stanice, Sokolnice, 
ulice U Rybníka“. Předmětem Investičního záměru je re-
vitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) 
v rámci programu Brownfieldy formou dotace. Občanská 
vybavení, která revitalizací vzniknou, jsou určena pře-
vážně pro jiné než hospodářské využití, dle podmínek 
stanovených v nařízení vlády č. 496/2020 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

Zprávy z Rady
●  VŘ na údržbu a opravy veřejného osvětlení 

v obci Sokolnice 
Obec vyhlásila výběrové řízení na zajišťování oprav 
a údržby veřejného osvětlení v obci Sokolnice. Ve stano-
veném termínu obec obdržela dvě nabídky. 
RO schválila jako vítěze výběrového řízení na zajišťování 
oprav a údržby veřejného osvětlení v obci Sokolnice spo-
lečnost ENERGPRO s.r.o., Na Výhoně 475, Sokolnice, 
IČO: 29362776, jejíž nabídka byla vyhodnocena podle 
soutěžních kritérií jako nejvýhodnější. 
RO vzala na vědomí smlouvu o dílo předloženou spol. 
ENERGPRO s.r.o. 
●  Stavební dozor – rekonstrukce ulice Niva 
Obec připravuje stavbu s názvem „Ulice Niva – Sokol-
nice“. Bylo by vhodné vybrat stavební dozor, který by kon-
troloval prováděné práce, fakturaci a další náležitosti ve 
spojitosti s realizací výše uvedené stavby.
RO schválila záměr objednat výkon inženýrské činnosti – 
technický dozor investora a koordinátora BOZP na stavbu 
s názvem „Ulice Niva – Sokolnice“. 
RO uložila starostovi do 28.02.2021 vyzvat alespoň tři 
subjekty k předložení cenové nabídky na výkon inženýr-
ské činnosti – technický dozor investora a koordinátora 
BOZP na stavbu s názvem „Ulice Niva – Sokolnice“. 
●  Studie intenzifikace ČOV Telnice 
RO byl předložen návrh výzvy k předložení písemné na-
bídky na poskytování služeb spočívajících ve vypracování 
studie na stavbu nazvanou: „Úpravy ČOV Telnice – zvý-
šení kapacity na cca 6000 EO“ v k.ú Telnice, (dále jen 
také „studie“). Jedná se o veřejnou zakázku malého 
rozsahu.
RO schválila vyhlásit výběrové řízení na vypracování stu-
die „Úpravy ČOV Telnice – zvýšení kapacity na cca 6000 
EO“.
RO uložila starostovi oslovit alespoň tři specializované 
firmy k podání nabídky na vypracování této studie. 
●  Nabíjecí solární stanice na elektrokola 
V souvislosti s dokončenou výstavbou nové cyklostezky 
se rada již v minulosti zabývala možností pořídit nabíjecí 
solární elektrostanici na elektrokola. Nyní byla radě před-
ložena cenová nabídka (dále jen „CN“) na nabíjecí solá-
rní elektrostanici na elektrokola ve dvou variantách. 
RO vzala na vědomí předloženou CN na pořízení nabíjecí 
solární elektrostanice na elektrokola. RO dlouze disku-
tovala o předložené CN s tím, že aktuálně neshledává 
vhodné místo k umístění tohoto zařízení, a proto předlo-
ženou CN neschválila.
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●  Zadávací dokumentace – rekonstrukce ulice Niva 
Společnost RTS, a. s. Lazaretní 13, Brno, bude prová-
dět administraci zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem: „Ulice Niva – SOKOLNICE“. V rámci 
této zakázky vypracovala zadávací dokumentaci (Sva-
zek 1 – Výzva k podání nabídky a podmínky a požadavky, 
Svazek 1 příloha – Krycí list nabídky, Svazek 1 příloha 
Vzor čestného prohlášení dodavatele, Svazek 2 – Vzor 
smlouvy o dílo a Soupis stavebních prací dodávek a slu-
žeb) a předložila ji obci ke schválení. 
RO schválila předloženou zadávací dokumentaci na za-
kázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 
„Ulice Niva – SOKOLNICE“.
RO uložila starostovi informovat společnost RTS, a.s. 
o schválení zadávací dokumentace. 
●  Projekt „Nedotýkej se mě“
RO se seznámila s projektem společnosti Stopa bezpečí 
s.r.o., „Nedotýkej se mě“, který je zaměřen na téma se-
xuálního zneužívání dětí a potřebu informovanosti u dětí 
a mládeže. Jedná se o možnost prezentace obce ve výše 
uvedené publikaci. 

RO neschválila předloženou nabídku na prezentaci obce 
v publikaci pro žáky ZŠ „Nedotýkej se mě“, a to s ohle-
dem na schválený rozpočet obce, kdy žádost o finanční 
podporu jednotlivých subjektů musí být obci předložena 
v předem stanoveném termínu, který bývá pravidelně 
zveřejněn obcí, a jeho délka je cca 4 měsíce. Na pozdější 
požadavky obec nebere zřetel.
●  Zajištění respirátorů pro občany 70+
Starosta obce navrhl, s ohledem na aktuální vývoj pan-
demické situace v ČR, i s ohledem na stanovená naří-
zení Vlády ČR týkající se povinnosti používání prostředků 
ochrany dýchacích cest, aby RO zvážila bezplatné poskyt-
nutí 10 kusů respirátorů FFP2 všem občanům věkové 
skupiny 70+ s trvalým pobytem v obci Sokolnice.
RO schválila bezplatné poskytnutí 10 kusů respirátorů 
FFP2 na osobu, a to všem občanům věkové skupiny 70+ 
s trvalým pobytem v obci Sokolnice.
RO uložila starostovi zajistit nákup potřebného množství 
respirátorů FFP2 a jejich distribuci občanům věkové sku-
piny 70+ s trvalým pobytem v obci Sokolnice – termín 
ihned.  -OÚ-

Bigbítová skupina Bonapart v sousedství Brna
Pokračování z minulého čísla
Vojenská služba, dvouletá pauza a noví členové
Jiří Donné, NEW červen 2014

Jedno z prvních veřejných vystoupení se konalo v rámci 
dětského plesu v sokolovně v Sokolnicích. Bigbítová sku-
pina byla rozestavěna pod pódiem, protože se střídala 
s dechovým orchestrem. Další prezentace se uskutečnila 
v rodné Telnici, poté v Kobylnicích, Velešovicích, Hoději-
cích a jiných vesnicích. V roce 1967 účinkovala v rámci 
prvomájových oslav v Újezdu u Brna, které se konaly na 
tamním fotbalovém hřišti. Ještě než skončilo první období 
tohoto bigbítu, se ve skupině angažovala dvě šikovná 
děvčata z Telnice – Ludmila Graclová (nar. 1947) a Ma-

rie Špánková (1947). Soukromě se obě učily anglicky 
a k písničkám ostatním členům přepisovaly texty v tomto 
jazyce. Později využily svých znalostí a po osmašedesá-
tém emigrovaly. Jedna zůstala v Evropě v západní části 
Německa a druhá přesídlila až do USA. Bigbítová skupina 
The Cellars Men byla ve svém okolí velmi populární a ni-
komu z návštěvnického osazenstva nevadila skutečnost, 
že mezi hudebníky jsou tři kytaristé a žádný baskytari-
sta. Vše tak dobře se rozvíjející skončilo na podzim téhož 
roku, tedy roku 1967, kdy všichni mužští členové bigbítu 
odešli na dva roky sloužit lidu v zelené uniformě. Nastala 
bigbítová pauza.
Na podzim roku 1969 se po dvou letech z vojenského 
prostředí domů do rodné Telnice navrátili členové zmi-

ňované bigbítové skupiny, kytaristé 
Miloslav (Slávek) Kukla a František 
Čech a bubeník Bohuslav (Slávek) 
Tichý. Na rozdíl od těchto tří se big-
bítového dění již nezúčastnil rovněž 
z vojenského prostředí navrátivší se 
Petr Žanda. Trojice hned začala oži-
vovat v hostinci U Laštůvků to, co na 
dva roky „umřelo“. Vzápětí se kolem 
nich vyrojilo hned několik zájemců, 
hudebníků, kteří se chtěli stát členy 
obnovujícího se bigbítu. Tak do sku-
piny přibyli kytaristé dvojčata Alois – 
instalatérský učeň a Jaroslav – elek-
troprůmyslovák Masař (nar. 1952). 
Spolu s nimi byl přijat i František 
Mrkvica (nar. 1949). Zkoušky za-
čaly probíhat na stejném místě, jež 
před „vojnou“ opustili, (v suterénu 
přístavku MNV). Základní trojice se 

Zleva Jaroslav Masař, František Čech, Bohuslav Tichý, 
Jana Přerovská, Alois Masař, Gabriel Hanke a Bohuslav Kukla.
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po hudební stránce ve vojenském prostředí zdokona-
lila. Zatímco v původní sestavě chyběl baskytarista, nyní 
tuto funkci zastal Čech, Tichý zůstal za bicími a Kukla si 
mimo zpěv bral kytaru jen pro hru v kytarových instru-
mentálkách. I tak se museli bratři Masařové s Mrkvicou 
střídat při kytarových sólech, biglajtu a zpěvu. Už na jaře 
roku 1970 se na pódiu uvolnilo, protože František Mrk-
vica odešel na dva roky mezi vojáky a už se do skupiny 
nevrátil. 
Faktický rozpad Československého svazu mládeže ke 
konci roku 1967 dal vzniknout velkému množství mlá-
dežnických organizací. Po osmašedesátém roce nasto-
lené normalizační vedení tohoto státu, tedy Ústřední 
výbor KSČ, je hodlalo všechny sjednotit tak, aby o dění 
mezi mladými mělo přehled a lépe mohlo diktovat cestu, 
kterou se budou ubírat. Po fiasku krátce existujícího Le-
ninského svazu mládeže se mu povedlo na jaře 1970 
zorganizovat poměrně stabilní a pro všechny mladé „chťa 
nechťa“ velmi důležitou strukturu: Socialistický svaz 
mládeže (SSM). Nedal se obejít a všechny mládežnické 
akce musely mít jeho „posvěcení“. Tehdy velmi záleželo 
na jednotlivcích, kteří stáli v čele základních organizací. 
Hudebníci z telnické bigbítové skupiny dostali příležitost 
získat zřizovatele v sousedních Sokolnicích. A protože si 
nechali komunisté „pustit žilou“ a hojně takto organizo-
vanou mládež dotovali, byla zde reálná naděje používat 

v té době poměrně kvalitní technické vybavení. Telničtí 
přijali s touto organizací spolupráci. Pod sokolnickou or-
ganizací SSM měla původně vzniknout hudební skupina 
z tamních bigbítových nadšenců, ale nevedlo se, nevedlo. 
Z toho torza získali členové The Cellars Men dva velmi ši-
kovné a obětavé techniky Jiřího Fišera (1950) a Ladislava 
Jadrného (1950). Téměř výměnou se stal odchod zaklá-
dajícího člena Františka Čecha a příchod sokolnického 
právě vyučeného soustružníka kytaristy Gabriela Hanke 
(1953). Hanke se ujal kytarového beglajtu a Kukla pře-
šel místo Čecha na post baskytaristy. Krátce nato odešel 
i Alois Masař a jeho bratr zůstal nastálo u sólové kytary. 
Poté přišla zpěvačka Jana Přerovská (1952). Spolužačka 
bratrů Masařových ze základní školy byla vyučená pro-
davačkou a v tom čase pracovala v brněnském obchodě 
se skleněným zbožím Crystal na rohu dnešní Masarykovy 
a Josefské ulice. Její tatínek Jan Přerovský byl zaklada-
telem a kapelníkem známého telnického tanečního or-
chestru. V té době také na popud svého zřizovatele, který 
mínil, že by bylo vhodnější nepoužívat anglicky znějící 
název, dostala bigbítová skupina The Cellers Men nové 
jméno. Z historického hlediska jim nejbližší název Bona-
part. Vždyť měli památník Bitvy tří císařů, Mohylu míru, 
na dohled.
Dokončení v příštím čísle

-Dle původního textu zpracovala Miroslava Mifková-

Březen
Jako každý rok při střídání ročních období si člověk za-
číná uvědomovat, co přes zimu ze svých včelařských 
předsevzetí nestihnul udělat. Taky vidím, jak nejen mladí, 
a v letošním roce obzvlášť, si všichni užívají běh životem. 
Stačilo se zeptat souseda při stříhání stromů, jestli si 
uvědomuje, kolikrát bude ještě ty stromy stříhat. A to 
samé je se včelami, kdy každý rok je jiný, jinak začíná, 
jsou jiné nemoci, normální včelař je včelami a novými 
metodami stále učen. A obvykle je to přesně jak se říká: 
„Šedá je teorie, ale zelený je strom života.“ A to u včel 
platí dvojnásob. 
Březen je měsícem, kdy se včelaři při pohledu na hro-
madný prolet rozbuší srdce. Je to také tzv. „včelařské 
předjaří“, kdy po hromadném proletu se čeká na teplé po-
časí, aby se mohly provést základní prohlídky za účelem 
zjistit stav plodování matkou, množství zásob. V mnohých 
případech i včelař zjistí, že má zásoby, ale nemá včely. 
O to i ty na podzim silné, které si při loupeži u slabších 
nemocných odnesly nejen sladké zásoby, ale i roztoče, 
které udělaly doma zkázu. No bude co obnovovat, ale tím 
pádem bude i menší snůška. Včely začínají sběrem pylu 
z jívy, podbělu a sněženek. V případě slabších včelstev se 
slaboši spojí, a to obvykle přes novinový navlhčený papír, 
který mezi sebou prokoušou a vynosí z úlu. Výběr mezi 
matkami udělají včely podle výkonnosti kladení a síly fe-
romonu. Naštěstí počasí je celkem přibrzděné a nemu-
selo by dojít k pomrznutí květů. Někteří včelaři včelstva 
podněcují, a to buď tekutým krmením a nebo medocuk-
rovým těstem.

Matka samozřejmě už klade, a proto je potřebné a včely 
také vyletují pro vodu, aby mohly ředit krmení pro lar-
vičky, proto je mnohdy výhodné jim dávat tekuté krmení, 
aby nemusely ven.

A teď pár postřehů z včelařského dění:
Od začátku roku platí nová metodika Státní veterinární 
správy, na kterou reagovala včelařská veřejnost, cestou 
svých spolků otevřeným dopisem, kde je žádáno o změnu 
k původní z roku 2019. Teď je podle nového možné udě-
lat přesuny včel bez vyšetření na mor v katastru, ale asi 
si neuvědomili, jak jsou velké katastry Prahy nebo Brna.  
A také je neopodstatněné posílat vzorky měli v lednu, 
když začátek problému s nákazou je už v létě. Uvidíme, 
jak se s tím popasují.
Určitě jste si nevšimli v dnešní divné době, že vláda 
schválila Státní politiku životního prostředí do roku 2030, 
kde například i zohledňuje sociodemografický a hospo-
dářský vývoj, včetně zvýšeného turismu.
Znovu byla vzpomenuta konference v Bratislavě zamě-
řená na falšování medu, jak jsem vzpomenul posledně, 
ze které vyplynulo, že výroba medu je bez ohledu na svě-
tovou lokalitu stále náročnější. Je to ovlivňováno země-
dělskou výrobou, životním prostředím, větší spotřebou 
medu, postupně se ujednocuje, jaké by med měl mít pa-
rametry, tak aby lidstvo nebylo šizeno falšovaným nebo 
pančovaným medem.
Na závěr při dnešní nenormální době se příroda dává 
trochu do normálu a tím určitě se bude dařit včelám  
a i nám.

-Václav Hůrka-
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Mindfulness
Mindfulness je cesta skrz plné prožívání každého oka-

mžiku k psychické pohodě a ke zlepšení psychického 
zdraví.

Nešvarem dnešního uspěchaného světa, zastřeného 
do oparu absurdna a chaosu současné pandemie a ak-
tuálních protiepidemiologických opatření, je instantní žití. 
Automaticky snídáme za poklusu do práce, že jsme kávu 
vypili, zjistíme, až k ústům přiložíme prázdný hrneček, 
věci vnímáme svými smysly zpola a nevěnujeme pozor-
nost detailům. A většinou nám pak není fajn, necítíme se 
dobře, nasyceně ani spokojeně.

Pokud se v těchto slovech poznáváte a chcete to změ-
nit, první pomoc je jednoduchá: všímejte si věcí kolem 
sebe – zpěv ptáků, hřejivé doteky prvního slunce, vůně 
květin, pozorujte lezoucí hmyz, větve stromů ve větru... 
Buďte vždy naprosto přítomní v daném okamžiku. Sou-
střeďte se jen na tu jedinou aktivitu, na jedinou činnost, 
buďte jen tady a teď. Na krátký okamžik zpomalte, za-
stavte se a zamyslete se, co právě teď děláte a co u toho 
prožíváte. Po malé chvilce pokračujte dál.

Tomuto cvičení se říká Mindfulness, česky všímavost, 
pozornost nebo také duchapřítomnost. Je to okamžik, 
kdy jsme zcela přítomni ve své mysli, kdy věnujeme dané 
činnosti absolutní pozornost. Plně si uvědomujeme, co 
právě děláme, jaké vjemy absorbujeme svými smysly. Co 
vidíme, jaké tvary, barvy, pohyby se nám odehrávají před 
očima. Jaké zvuky slyšíme, nejen ty zjevné hlasité, ale i ty 
tiché, ty přehlížené, kolik toho najednou slyšíme, když se 
soustředíme na to, co vlastně posloucháme. Jaké vůně 
a pachy nám rozechvěly chřípí, jak jsou nám příjemné 
nebo nepříjemné. Co cítíme hmatem, struktury, teplota, 
povrchy. Jak se cítíme my, jak je nám, co to v nás vyvo-
lává. Všech těchto vjemů si všímáme a vracíme pozor-
nost zpátky k činnosti.

Jakmile začneme být všímaví, začneme vnímat svět 
takový, jaký skutečně je. Ne takový, jaký si přejeme, 
aby byl, jaký očekáváme. Mindfulness je alternativní 
způsob, jakým naše mysl začne nahlížet na život. Podle 
psychiatra a neurobiologa Daniela Siegela jsme pomocí 
mindfulness schopní navodit v našem mozku stav vnitř-
ního naladění, jsme spokojení, podáváme lepší výkon 

a náročné situace zvládáme klidněji a s pochopením. 
Přínosy mindfulness potvrzují i výzkumy prestižních uni-
verzit (Harvard, Oxford, Stanford…). Po tréninku vědo-
mého bytí můžeme pozorovat například zvýšení funkcí 
imunitního systému, snížení míry stresu, pružnější 
emoce, zmírnění depresivních stavů, utlumení opakova-
ného přemítání nad starostmi, zvýšení spokojenosti ve 
vztazích a emoční inteligence, zlepšení soustředění, pa-
měti, kreativity a celkově dokonalejší fungování mozku. 
Více pozitivních účinků cvičení mindfulness najdete na 
https://mindfulwork.cz/mindfulness/

Důležitým pravidlem meditace všímavosti je nehod-
notit. Mindfulness je neposuzující uvědomění přítom-
ného okamžiku. Hodnocení je vhodné si uvědomit, ale 
nerozvádět.

Proč je vhodné se na vědomou všímavost zaměřit? 
Je dokázáno, že 47 % času se nesoustředíme na to, co 
zrovna děláme. A stejně tak, že vzhledem k naší spoko-
jenosti nehraje ani takovou roli co děláme, jako spíš to, 
jestli se u toho soustředíme. Lidé, kterým myšlenky utí-
kají jinam, jsou o 10 % méně spokojení než ti duchapří-
tomní. Myšlenky totiž odbíhají často k negativním téma-
tům a mají tendenci nás stresovat.

Mindfulness je možné trénovat. Buď meditací, nebo 
v běžném životě za pochodu. Ideální je oba přístupy 
skloubit, protože se vhodně doplňují. Jak ale přenést 
všímavost do denních aktivit? Když už na něčem pracu-
jete, vnímejte to jako tu nejdůležitější činnost ze všech. 
Pomůže vám to se koncentrovat. Jednoduchou pomůc-
kou je dech. Vnímejte ho a vaše mysl zpomalí, uklidní se 
a vy se můžete plně soustředit. Jakmile vám myšlenky 
utečou k něčemu jinému, všimněte si toho a jemně vraťte 
pozornost zpátky, podobně jako při meditaci. Je to jedno-
duché, stačí trochu ubrat plyn a vědomě vrátit pozornost 
k tomu, co zrovna děláme.

Autorem léčebného programu Mindfulness – based 
stress reduction na snižování a zvládání stresu je pro-
fesor Jon Kabat-Zinn z lékařské fakulty univerzity v Ma-
ssachusetts. Pod jeho vedením došlo k výzkumu účinků 
všímavosti. Jon Kabat-Zinn je autorem celé řady věděc-
kých prací na téma klinické aplikace všímavosti v medi-
cíně a zdravotnictví. O všímavosti píše rovněž praktické 
knihy pro širokou veřejnost, z nichž dvě vyšly i v češ-

tině – Vědomí přítomnosti a Život 
samá pohroma: Jak čelit stresu, ne-
moci a bolesti pomocí moudrosti těla 
a mysli.

Nyní se techniky všímavosti zavádí 
do fi rem jako je Google, Adobe, ne-
boť klidní, vyrovnaní zaměstnanci 
lépe odolávají stresu, jednají s kli-
enty a vedou tým schopných lidí. 
Navíc je to jednoduché, stačí tro-
chu ubrat plyn a vědomě vrátit po-
zornost k tomu, co zrovna děláme. 
Co tedy dneska zkusit být mind-
ful třeba při obědě nebo po cestě 
z práce?

-Tereza Štefl ová pro ViralSvet.cz-

40%SLEVA%SLEVASLEVASLEVASLEVASLEVASLEVASLEVASLEVASLEVASLEVA%SLEVA%SLEVA

MULTIFOKÁLNÍ SKLA ČESKÉ VÝROBY  
NA ČTENÍ, DÁLKU I PRÁCI NA PC

DrOptikMoraviaSro    dr.optik_moravia   www.doctoroptic.cz
Akce platí na vybraná skla české a německé výroby. Akce platí do 30. 4. 2021.

NEUVĚŘITELNÉ!

NEUVĚŘITELNÉ!

DR. OPTIK Moravia • Masarykovo náměstí 1665/8, Šlapanice  
tel.: 773 260 803, email: slapanice@droptik.cz

inzerce
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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.

Grafická příprava, sazba a tisk: 

Střední škola grafická Brno,  

příspěvková organizace,  

Šmahova 364/110, Brno-Slatina, 

telefon: 548 211 313

Jak cvičit plíce 
a dýchání po prodělání COVID-19

Odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzity Palackého v Olo-
mouci vytvořili sadu cviků pro pacienty vyléčené z nemoci COVID-19, které 
jim pomohou dostat se zpět do formy. 

Pravidelné cvičení totiž může, podle autorů brožury, zabránit komplikacím 
po onemocnění koronavirem.

Lékaři radí zejména pacientům s mírným průběhem nemoci vrátit se k po-
hybovým aktivitám co nejdříve – k dechovému cvičení je podle nich vhodné 
připojit i kondiční procházky a postupně také silový trénink. 

Pro vytrvalostní trénink se nejčastěji využívá chůze, severská chůze, jízda 
na rotopedu, krosový nebo chodecký trenažér.

Silový trénink je zaměřen na posílení svalů horních a dolních končetin  
i svalstva trupu. Je možné jej vykonávat s hmotností vlastního těla, s pruž-
nými tahy nebo s činkami. Pro domácí posilovací cvičení lze využít jako závaží 
i PET lahve napuštěné vodou.

Brožura pro pacienty s popisem 
cviků je volně dostupná ve formátu 
PDF na https://telovychova.fnol.cz 
nebo je elektronickou přílohou zpra-
vodaje na webových stránkách obce.
 ■

Zamyšlení na březen
Proč
je na světě tolik bídy?
Nemoc a bolest,
hlad a vyhnanství,
zbabělost a strach,
osamělost a smutek,
podvod a iluze,
nepokoj, bezohlednost, 
zoufalství,
Proč?  Alfonso Pereira 

Otevřete oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu 
účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, za-
hořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být. Je to možná stařec 
nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat nebo experimentovat. Buď 
připraven i na zklamání. Ukaž se lidem jako člověk. Albert Schweizer

Nedopusť, aby ti imponoval odborník, který říká: „Milý příteli, takhle to dělám 
už dvacet let!“ Člověk může i dvacet let dělat nějakou věc špatně. 

Kurt Tucholsky

Naše generace bude jednoho dne muset litovat nejen zlých slov a skutků 
špatných lidí, ale také strašlivého mlčení dobrých. Martin Luther King

Tak to dělají všichni – Každý to říká – To nikdo nedělá – Mě se to netýká.
Za takovými slovy se můžeme dobře schovat. Co dělají všichni, není nápadné, 
i když je to nesprávné.
Když něco nedělá nikdo, nikdo se neptá, proč jsem to neudělal já. Když se mě 
něco netýká, nikdo ode mne nebude chtít, abych skládal účty. 
Pokusme se nad tím zamyslet  ■
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Třetí pěší nebo cyklovýlet sokolnickým katastrem
Start – na ulici Komenského u bývalého hlavního 

vchodu do školy stojí kříž z roku 1872. Opraven byl 
v roce 1992 při rekonstrukci školy. Pokračujeme k obec-
nímu úřadu, který byl dobudován v roce 1963. Dřívější 
budova úřadu stála na části volného prostoru před 
S-pasáží v místě vánočního stromu. Pokračujeme k bodu 
2 po ul. Komenského do ulice Ulička vpravo. Projdeme 
k cyklostezce a odbočíme vlevo. Při pohledu vpravo přes 
most Říčky (Zlatý potok) vidíme opravenou, ale původní 
trafostanici. Ta byla součástí elektrifi kace obce zahájené 
v roce 1922. Přejdeme silnici k návesnímu rybníku. Po-
kračujeme podél sokolského hřiště. Pozemek a hřiště 
(původně louka) byl zakoupen od hraběte Mitrovského 
v roce 1922. Dále kolem rybníka k bodu 3. Po pravé 
straně jsou domy patřící k bývalému cukrovaru. Na levé 
straně je lávka přes rybník na ostrůvek, ten je několik 
roků v užívání místních rybářů. K bodu 4 (socha) po-
kračujeme k silnici na ul. Podešvova, odbočíme vpravo 

a na první odbočce opět vpravo na ulici Topolka. V místě 
starších garáží protékal náhon lemovaný topoly. Náhon 
vedl od mlýna do rybníka, také zajišťoval okysličování 
vody. V sedmdesátých letech, při budování „Závlah pod 
Brnem“, byl náhon zavezen. Na konci Topolky vpravo 
před sběrným dvorem stojí socha Jana Nepomuckého. 
Odtud se vydáme k bodu 5 k pivovarským sklepům ulicí 
Zámeckou kolem zámku, Panského pivovaru a bývalého 
mlýna až na křižovatku na konci obce. Budova na této 
křižovatce sloužila jako pivovarské sklepy. Následně od-
bočíme vpravo k bodu 6. Po pravé straně je na zdi při-
pevněn litinový kříž věnovaný rodinou Mitrovských. Asi 
po 100 m odbočíme ze silnice na ul. U cihelny. Držíme 
se levé odbočky vlevo, směřujeme lokalitou Pranty až 
k Presshausu – dnes neobydlený rodinný dům. Ve stráni 
u Pesshausu je velký sklep, který během bombardování 
na konci II. světové války poskytl úkryt mnoha lidem 
z obce. Pokračujeme k bodu 7 po polní cestě do kopce 

prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

zaměření - konzultace

ZDARMA

inzerce

ELEKTRIKÁŘ
• nové rozvody
• opravy
• rekonstrukce
Tel. č.:  797 676 748

inzerce

Poděkování
Na e-mailovou adresu 

zpravodaj@sokolnice.cz 
byl ve čtvrtek 11. 3. 2021 

poslán následující text:

Dnes zaměstnanec 
Obecního úřadu Sokolnice 
roznášel všem seniorům 70+ 

po deseti kusech 
respirátorů. 

Děkujeme obci za péči 
o své občany. 

Poděkování
Ženy – seniorky 
děkují za kytičku 

k Mezinárodnímu dni žen. 
Květina byla 

velmi milým překvapením.
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Frivolitky
Podle pranostiky „březen – za 

kamna vlezem“ se nás zima letos 
drží a nechce se jí od nás. Protiepi-
demická opatření nás též zavřela 
doma. Než budeme moci alespoň na 
zahradu, seznámím vás ještě s jed-
nou technikou ručních prací – frivo-
litkami, které dělaly moje dcery. Po-
hodlně se usaďte u radiátoru nebo  
u krbu a čtěte dál. 

Frivolitky patří k méně známé 
technice ručních prací. Je charakte-
ristická bohatě zdobenými vzory, tvo-
řenými z vázaných uzlíků. Při tvorbě 
frivolitkové krajky používáme řetízky, 
kroužky a pikotky. Vše tvoříme z tzv. 
dvojuzlíku (DU).

Z frivolitek lze vytvořit různé krajky, 
dekorace, šperky, dečky i obrázky.

K výrobě frivolitek potřebujeme: 
háčkovací přízi Kordonet nebo Sně-
hurku, různé barvy nebo i melíro-
vanou. Při výrobě můžeme využít 
i korálky různých tvarů a velikostí. 

Nejdůležitější ovšem je frivolitkový 
člunek, Má oválný tvar a do středu 
se namotává pracovní nit. Tuto po-
můcku si ovšem nyní v textilní galan-
terii nekoupíte, protože jsou zavřené, 
jedině přes internetový obchod. Ne-
vadí, zatím si můžete techniku frivo-
litek nastudovat například na inter-
netové adrese, odkud jsem čerpala 

i já: https://koralky.stoklasa.cz/ 
frivolitkova-krajka-kurz-pro-zaca-
tecniky-x31497. Je tam opravdu 
velmi podrobný návod a zjistíte, že 
frivolitky si může vyrobit i úplný za-
čátečník. Chce to zase jen trochu 
kreativity, trpělivosti a manuální  
zručnosti.  

-Jitka Čermáková-

k vodojemu. Od vodojemu vlevo se vydáme po silnici ve-
doucí na Mohylu míru. Asi po 300 m odbočíme opět vlevo 
na polní cestu kolem vinohradů. K bodu 8 pokračujeme 
většinou z kopce a užíváme si výhledů na okolí. Jdeme 
stále rovně až k budově pivovarských sklepů. Odtud  
k bodu 9 přetneme na křižovatce silnici na ulici Zámecká 
a pokračujeme stále stejnou ulicí až k Bednárně. V tomto 
objektu byl původně hostinec. Na budově je pamětní 
deska na připomenutí, že zde byl založen komitét na po-
stavení Mohyly míru, památníku všem padlým vojákům. 

Odtud se vracíme do středu obce. 
Výlet, s ohledem na současná „kovidová“ omezení, je 

veden jen katastrem naší obce. Trasa měří 6,5 km. 
Přejeme dobrou náladu, správnou obuv, pěkné počasí 

a příjemné zážitky všem, kdo návrh využijí.
Doporučujeme, nejen turistům a cyklistům, po letech 

zalistovat knihou „OBEC SOKOLNICE“ a tak si osvěžit his-
torii svého domova. Kniha byla vydaná v roce 2012, lze ji 
zakoupit na obecním úřadu. 

-JK-
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Nová učebnice o dějinách Moravy
Jen díky veřejné sbírce, do které přispěly stovky jednot-

livců a firem a obcí, vznikla nová učebnice dějin Moravy. 
Sbírku organizovala Moravská národní obec, která je nej-
více známá díky její akci vyvěšování 
moravských vlajek na radnicích. Pu-
blikace je určena pro žáky druhého 
stupně základních škol a pro stře-
doškolské studenty, ale jistě upoutá 
pozornost i širšího okruhu zájemců  
o historii Moravy.

Sbírka a veškerá práce na nové 
učebnici trvaly přibližně tři roky. Ve-
dle sepisování didaktického textu 
velkou část úsilí zabralo zpracování 
bohatého vizuálního materiálu, díky 
kterému jsou v učebnici k nahlédnutí 
doposud nepublikované fotografie 
historických předmětů. Hlavním au-
torem se stal zkušený učitel dějepisu 
a zástupce ředitele brněnského gym-
názia Akademia, Ondřej Hýsek. Po-
dle něj ale na knize ve svém volném 
čase pracovaly desítky lidí a každý  
z nich je vlastně spoluautorem knihy. 
Hlavním recenzentem knihy se stal 
historik Jiří Kacetl. 

První svazek učebnice s názvem 
„Moravské dějiny do roku 1860“ po-
dává přehled zemské minulosti od 
pravěku do roku 1860. Věnuje se  
i širším středoevropským souvislos-
tem, prostor dostávají kromě politic-
kého vývoje také dějiny umění, víry 
a myšlení obecně. Celou knihou se 
nese snaha odmytizovat naše dějiny 
a opřít se o nejčerstvější poznatky 
historické vědy. Učebnice o sto šede-
sáti stranách byla vydána na začátku 
letošního roku nákladem 4.000 kusů 
a zamíří do škol i mezi jednotlivce.

Sbírka ale nekončí, právě naopak, 
bude sloužit pro financování vydání 

druhého svazku moravských dějin, který bude věnován 
modernímu období od roku 1860 a následně i dalším 
učebním pomůckám a osvětovým materiálům o Moravě.

-Z rozhovoru s autorem na ZPRAVYZMORAVY.CZ 
vypsal a doplnil Jiří Máca-
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Draha 448, 664 59 Telnice
Autoservis: 773 180 080
Pneuservis: 606 403 810

Provozní doba:  
Po – Pá: 8:00 – 17:00

Naši partneři:

STÁLE JSME 
TU PRO VÁS!

Kontrola 
brzdového 
systému

Kontrola 
výfukového 
systému

Kontrola 
podvozkových 
částí

Diagnostika 
SLEVA
50 %
Seřízení světel
SLEVA
50 %

PROHLÍDKA VOZU

199 KčAKČNÍ CENA

SEZÓNNÍ AKCE  

Akce platí do 15. 5. 2021.

VYŘÍZENÍ 
POJISTNÝCH 
UDÁLOSTÍ 
OD A DO Z

www.autopneucentrumtelnice.cz

NABÍZÍME KOMPLETNÍ SLUŽBY AUTOSERVISU

Kontroly 
a opravy 
brzdových 
systémů

Výměny 
rozvodových 
řemenů 
a řetězů

Výměna 
olejů

Plnění 
a opravy 
klimatizace

Kontrola 
a výměna 
podvozkových 
částí

Výměna 
tlumičů 
a pružin

Kontrola
a seřízení 
geometrie

Příprava 
a zajištění  
STK + EMISE

Výměna
svíček

Montáž 
a dodání 
certifi kovaného 
tažného zařízení

Výměna 
spojek

Výměna 
čelních 
skel

Půjčovna 
autoboxů

Seřízení 
a renovace 
světlometů 

Půjčovna 
nosičů kol

Náhradní
vůz

Diagnostika 
motorů
a generálky 
motorů

Pneuservis

Vyřízení 
pojistných
událostí

Prodejna
autodoplňků

Výfuky, 
katalyzátory, 
fi ltry pevných 
částic

Klempírna

Lakovna

inzerce

Březen – za kamna vlezem
Mrazivé ráno, v kterém příspěvek, který právě čtete, píšu, 
dává tomuto pořekadlu za pravdu. A i když se odpolední 
teploty podobají těm veskrze jarním, právě tato rána nám 
ukazují, že zima ještě vystrkuje své přízemní mrazíky.
V okamžiku, kdy píšu tyto řádky, je první týden přísné „ko-
rontény“ a v okamžiku, kdy je Vy čtete… By snad už měla 
být u konce.
My v LÍPĚ  se snažíme už několik týdnů zavést nové způ-
soby aktivit, které by byly vhodné pro jakoukoli dobu –  
i tuhle podivně bezkontaktní. V současné době pro Vás 
máme připravené:

*  webináře na zajímavá témata – například 14. dubna 
v 18 hodin Co musíte znát, když budete mít doma prv-
ňáčka, o tom, že každá změna v životě rodiny je náročná, 
na některé se nelze připravit a na jiné ano. Nástup do 
školy je jednou z nich. Společně projdeme nejen poža-
davky za zralost dítěte, možnou podporu a pomoc dítěti, 
ale i jak připravit celou rodinu.

*  půjčovna  deskových  her  se  Vám  postará  
o zábavu u rodinného krbu. K dispozici je Vám spousta 
her pro různé věkové kategorie od předškolních dětí po 
dospělé. Hry půjčujeme na týden s možností prodlou-
žení.  Je  to  skvělý  způsob,  jak  si  zahrát  něco nového. 
Vyzkoušejte  také  herní  maraton  –  nakombinujte  hry 

Vaše a půjčené, navařte dopředu a užijte  si  den plný  
hraní.

*  půjčovna knih má ve své nabídce především knihy  
o rodičovství a výchově dětí, ale najde se v ní také ně-
kolik dětských knížek

*  zábavné kufříky jsou plné her, tvoření, knížek a vše-
možných aktivit na dané téma (vesmír, dinosauři, atd.). 

Keramika
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Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Sokolnice za rok 2020 
Vážený pane starosto,
předkládám Vám zprávu o bezpečnostní situaci v obci 
Sokolnice za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie 
ČR Židlochovice bylo za uvedené období šetřeno cel-
kem 256 trestných činů, z čehož se podařilo objasnit 
104 trestných činů, t.j. 40,63 %. Oproti roku 2019 došlo 
k poklesu počtu spáchaných trestných činů o 39 trest-
ných činů a došlo k nárůstu objasněnosti trestné činnosti 
o 1,65 %. V trestné činnosti nejvíce převažují majetkové 
trestné činy, celkem bylo šetřeno 129 oznámení – krá-
deže vloupáním (40), krádeže prosté (47) a ostatní ma-
jetková činnost – poškození cizí věci, podvody, zprone-
věry (42). 

Přehled  trestné  činnosti  v  teritoriu  obce  Sokolnice  
v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 
Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 12 trest-
ných činů, přičemž u 6 trestných činů byl zjištěn pachatel. 

Skladba trestných činů:
• krádeže prosté – 2 případy
• podvodné jednání – 2 případy
• poškození cizí věci – 1 případ
• krádeže vloupáním do rodinných domů, firem, novo-

staveb, st. buňek a rekreačních chat – 1 případ
• řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, 

drogy) – 1 případ
• ostatní trestná činnost – 5 případů (jedná se ze-

jména o tr. činy neplacení výživného, neoprávněný 
přístup k Facebooku, porušování domovní svobody, 
poškození věřitele a fyzické napadání)

U trestných činů převládají, jak je vidět u výše uvedeného 
přehledu, majetkové trestné činy, tj. krádeže prosté, vlou-
pání do objektů, poškození cizí věci, dále došlo k nárůstu 
případů podvodného jednání. 

Přehled spáchaných přestupků v teritoriu obce Sokol-
nice za období do 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 71 přestupků, 
z čehož byl u 65 přestupků zjištěn pachatel. 

Skladba přestupků:
• přestupky v dopravě – 48 případů
• přestupky proti občanskému soužití – 19 případů
• IT podvod – 2 případy
• přestupky proti majetku – 1 případ
• řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, 

drogy) -–1 případ
Dále bylo v Obci Sokolnice provedeno 9 šetření. Tato še-
tření se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie 
ČR, zpráv pro soudy a dalších státních organizací. 

Spolupráce s orgány obce: 
Spolupráce s OÚ Sokolnice je na velmi dobré úrovni. 

Spolupráce s obecní policií: 
Spolupráce s Městskou policií Židlochovice s působností 
v obci Sokolnice, je na velmi dobré úrovni. Dochází ke 
kooperaci a výměně poznatků, které napomáhají při od-
halování a objasňování trestných činů a přestupků. Do 
budoucna bude prospěšné tuto spolupráci zachovat na 
stávající úrovni.

-Zpracoval prap. Miroslav Vacek, inspektor
Schválil npor. Bc. Libor Dofek, vedoucí oddělení-

Tyto kufříky plné aktivit stále postupně doplňujeme  
o další témata

*  Na konec března a začátek dubna jsme si pro Vás 
připravili cestu za pokladem. Vždyť právě na Velký pátek 
se otevírají skály a v nich můžete najít poklad! V Sokol-
nicích sice žádná skála není, ale za to je tu velikonoční  
poklad.
V deseti zastaveních se podíváme na zoubek zvykům  
a tradicím Velikonoc. Součástí každého stanoviště bude 
krátký informační text a soutěžní otázky. Ty jsou připra-
veny ve verzi pro předškolní děti, pro školní děti a pro 
dospělé. Správné odpovědi, písmena do hesla k po-
kladu a následující stanoviště budou začarovány do QR 
kódu. Nabitý telefon se staženou čtečkou QR je tedy  
nutností.
Trasa vede Sokolnicemi a je vhodná pro kočárky  
a odrážedla.

*  tvořivé balíčky na doma. Někomu chybí doma nějaký 
materiál, někomu chybí inspirace, někomu se nechce 
do přípravy… Pro tyto případy máme v nabídce také ke-

ramické a výtvarné balíčky, které obsahují veškerý po-
třebný materiál, který obvykle nemíváme doma, jednodu-
ché návody nejen na vytváření, ale také na práci s hlínou, 
správné skladování apod. Součástí keramického balíčku 
je samozřejmě výpal, následné zdobení glazurou nebo 
burelem a konečný přežah.

*  výdejové okénko Kavárničky Pod  Lípou je k dispo-
zici každé úterý od 15 do 17 hodin a každý čtvrtek od  
9 do 12 hodin. K dispozici je káva z našeho úžasného 
kafestroje, čaj dle výběru, pitíčko pro děti a možná i něco 
na zub. Naším cílem je nabídnout pro Vaše procházky cíl 
– projdete se do LÍPY, kde si dáte dobrou kávu, děti třeba 
čaj, chvilku si pohrají na hřišti, prohodíte pár slov s jinou 
maminkou... Taková venkovní alternativa Klubíku. Káva 
či čaj ve výdejovém okýnku je samozřejmě k dispozici ka-
ždému kolemjdoucímu, nejen rodičům s kočárkem.

Všechny naše „koronténní“ aktivity probíhají za dodržení 
všech platných hygienických nařízení. Naše okénková ba-
ristka je držitelkou potravinářského průkazu.

-Tereza Šteflová
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Milí spoluobčané, 
již druhým rokem budeme prožívat Velikonoce netradičně. Opatření nou-
zového stavu a snaha o snížení počtu nakažených Covidem 19 nás vedou  
k životu v úzkém rodinném kruhu, s omezenými kontakty. Byl zcela omezen 
spolkový a společenský život. Naší snahou tedy je nabídnout vám společné 
aktivity, které můžete uskutečňovat se svými milými či blízkými tak, aby byla 
dodržena všechna nařízená vládní opatření. Společně se potom můžeme ra-
dovat a sdílet vše, čím si tyto nadcházející svátky uděláme hezčí a radost-
nější. Doufáme, že alespoň některou z aktivit vás oslovíme, a vy se s námi 
zapojíte do tohoto obecního dění...

Velikonoční strom
Milé děti, dámy a pánové, 
naše obec má jednu nádhernou tradici, a to umístění vánočního stromu  
v době adventu před budovu S-pasáže. Vzhledem k tomu, že letošní Veli-
konoce nemůžeme prožívat společně, rozhodli jsme se, že před budovu  
S-pasáže, na místo vánočního stromu, umístíme v úterý 30. března 2021  
i VELIKONOČNÍ STROM. 
Tímto vás chceme všechny poprosit, zda nám pomůžete s jeho výzdobou. 
Vítány budou všechny druhy dekorací s velikonoční tématikou (barvená nebo 
jinak zdobená vajíčka, mašle, věnečky, prostě cokoli...). Tyto dekorace, pro-
síme, přineste v termínu od pondělí 22. března 2021 do pondělí 29. března 
2021 do S-pasáže, kde bude u vchodu umístěna krabice, do které své vý-
robky můžete vložit. Těmi si poté náš velikonoční strom ozdobíme.

Velikonoce 
v Sokolnicích
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Velikonoční hrkání
V době velikonočních svátků na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony, které 
umlknou až do velikonoční vigilie Bílé soboty. Říká se, že zvony odletěly do Říma. 
Jejich zvuk nahradí dřevěné hrkače, řehtačky a klapačky – odtud název „Velikonoční 
hrkání“. Místo zvuku zvonů se v čase, kdy mají zvony vyzvánět, zavedla tradice hrkání 
dřevěnými klapači, hrkačkami a trakaři.
Ani v naší obci v letošním roce úplné ticho nebude. Tradice, z důvodu opatření nouzo-
vého stavu, bude uskutečněna jiným způsobem. Vyjděme v určené časy na zápraží, 
před dům, na dvorek, na balkon a společně nahraďme umlklé zvony hrkáním.

Zelený čtvrtek 1. dubna 2021 17.00 hodin 

Velký pátek 2. dubna 2021 8.00 hodin, 12.00 hodin, 17.00 hodin 

Bílá sobota 3. dubna 2021 8.00 hodin, 12.00 hodin

Když utichnou zvony…

Malování kraslic horkým voskem
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Bohoslužby z farního kostela v Telnici
Zelený čtvrtek 1. dubna 18.00 hodin 
Velký pátek 2. dubna 15.00 hodin 
Bílá sobota 3. dubna 19.30 hodin
Neděle 4. dubna   9.00 hodin

Bohoslužby s on-line přenosem na https://www.youtube/user/farnosttelnice. V Telnici je pro bohoslužby stanovený 
limit 12 osob s předchozí rezervací.

Proč se o Velikonocích hrká?
Na mnoha místech naší republiky je dodnes zvyk tzv. hr-
kání, klepání nebo též řehtání, který se koná po dobu tří 
dnů – od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty. 
Podle tradice mají všechny tyto hrkací a klepací nástroje 
nahradit zvonění zvonů, které podle tradovaného úsloví 
„odlétají do Říma“. Kostelní zvony nezvoní proto, že na 
Zelený čtvrtek byl Ježíš Kristus zrazen a zajat. Na Velký 
pátek byl za nás umučen, ukřižován a pohřben. V hrobě 
odpočíval po celou Bílou sobotu. Proto v tyto 3 dny ne-
zvoní zvony, ale ozývá se jen zvuk dřevěných hrkaček. 
Toto nařízení vydal papež, proto se lidově říká, že zvony 
odletěly do Říma. Velikonoční neděle je pak oslavou Kris-
tova zmrtvýchvstání a zvony se opět rozezvučí. Obyčej 
byl privilegiem dětí, především chlapců. O jeho rozšíření 
po celé republice vypovídá velké množství nářečních ná-
zvů (rachání, hafrování, křístání atd.). Písemně je zvyk 
doložen od 19. století, podle řady dokladů se však usu-
zuje na mnohem starší původ, snad na dobu 16. nebo  
17. století.
Chraňme si toto dědictví našich předků. Hrkání začíná 
na Zelený čtvrtek večer po bohoslužbách a končí na Bí-
lou sobotu večer před bohoslužbami. Hrká se ráno, v po-
ledne a večer, a dále ještě na Velký pátek ve tři hodiny 
odpoledne. 
V některých obcích hrkání bylo a dodnes je výsadou 
chlapců a má svá pravidla, která připomínají organizaci 
dospělé chasy, někdy i vojenskou organizaci. Hlavním hr-

kačem je nejstarší chlapec, ministrant nebo si hoši zvolí 
vedoucího, označovaného jako stárek, pán, velitel či hejt-
man. V průvodu jsou pak přítomni i kapitáni, kaprálové, 
poručníci atd. 
Hrkání probíhalo v pravidelnou dobu, tj. ve 4 až 6 hodin, 
v poledne a večer, na Velký pátek se připojovalo ještě hr-
kání v 15 hodin, tedy v době Ježíšovy smrti, jak ji uvádí 
bible. Průvod hrkačů, který v kruhu obcházel kolem ves-
nice, vycházel z kostela, případně z centra obce nebo od 
křížku na kraji obce.
U kostela a u soch svatých či křížů chlapci odříkávali 
modlitby Anděl Páně a zpívali náboženské písně. Na Bí-
lou sobotu hrkání zakončovala obchůzka po vejcích, kdy 
hrkači dostávali za své třídenní snažení odměnu v po-
době syrových vajec, peněz nebo cukroví. Koledu si pak 
skupina rozdělila mezi sebe.
Velikonoční hrkání má bezpochyby i svůj magický vý-
znam v lidové víře. Rachtavé a klepavé zvuky podle na-
šich předků odháněly škodlivé síly. Magickou moc mělo 
také obřadní obcházení vesnice a vytvoření ochranného 
kruhu. Tento zvyk se objevuje u slovanských kmenů 
(např. křižácké jízdy v Lužici – Budyšín, Žitava, Zhořelec 
apod.), ale i u dalších etnik, a měl zajistit ochranu obce  
i osetých polí před nepřízní a zlými silami.
Církev zvyk velikonočního hrkání nezavrhovala, naopak 
spíš podporovala. Často se totiž nacházejí velké hrkače 
(řehtačky) uložené na věžích kostelů.  -z internetu-

Tradice, 
která rozvíjí i zručnost

Výroba klapačky
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Velikonoční pokladovka
Na pašijový týden jsme si pro vás připravili cestu za po-
kladem. Vždyť právě na Velký pátek se otevírají skály  
a v nich můžete najít poklad! V Sokolnicích sice žádná 
skála není, ale my víme, že je tu ukrytý velikonoční  
poklad.
V deseti zastaveních se podíváme na zoubek zvykům  
a tradicím Velikonoc. Součástí každého stanoviště bude 
krátký informační text a soutěžní otázky. Ty jsou připra-
veny ve verzi pro předškolní děti, pro mladší školní děti  
a pro starší děti a dospělé.

Správné odpovědi, písmena 
do hesla k pokladu a násle-
dující stanoviště budou za-
čarovány do QR kódu. Nabitý 
telefon se staženou čtečkou 
QR je tedy nutností. Bude 
se vám hodit i něco, kam za-
znamenáte jednotlivá pís-
mena, ze kterých na konci 

složíte kouzelnou formuli, která vám otevře skálu a vydá  
poklad.
Trasa vede Sokolnicemi a měří 3,1 km. Je vhodná pro 
kočárky a odrážedla. Start je u Lípy. Z provozních důvodů 
se „skála s pokladem“ otevírá vždy od 13.00 hodin, do-
poručujeme tedy se na cestu vydat odpoledne.

Pěší nebo cyklovýlety

Velikonoční pečení – Mazanec kynutý
0,50 kg hladká mouka
0,10 kg cukr krystal
0,10 kg olej
¾  kostky droždí
1 ks vejce
¼ l voda
sůl špetka

Uděláme kvásek. Vymícháme ze všech suro-
vin těsto, dokonale ho vypracujeme, aby bylo na 
povrchu hladké, lesklé a nelepilo se k vařečce  
a necháme hodinu kynout. Je dobře těsto jednou 
nebo dvakrát znovu vymíchat, zakrýt utěrkou ne-
chat hodinu vykynout. Můžeme přidat přebrané  
rozinky.
Vytvoříme mazanec, pokryjeme utěrkou – ne-
cháme opět hodinu kynout. Nařízneme jemně na 
povrchu, potřeme vejcem. Na povrch mazance mů-
žeme nasypat sekané, oloupané, předem spařené 
mandle nebo nasekaná jádra vlašských ořechů. 
Pečeme na 180 °C.
Po upečení potřeme ještě teplý mazanec mlékem 
nebo máslem.
Dobrou chuť.

Posilujme zdraví
Jak cvičit plíce a dýchání 

po prodělání COVID-19

Aktivity pro vyléčené po Covid-19


