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Jak prvňáci létali jako čarodějnice 
Letošní dubnové počasí nebylo příliš nakloněno venkovním aktivitám, ale 

30. dubna se jako zázrakem obloha projasnila, svítilo sluníčko, téměř vů-
bec nefoukalo, a tak mohla akce ČARODĚJÁLES (neboli ČARODĚJNICE) pro-
běhnout na školním dvoře se vším, co k tomu patří. Téměř všichni prvňáci 
si v kostýmech užili už dopolední čarodějnické vyučování plné tematických 
úkolů, včetně anglické konverzace s rodilým mluvčím, a tak po obědě mohl 
začít družinový čarodějnický REJ. Po nutné registraci a průletu kolem země-
koule na koštěti získali všichni čarodějové i čarodějnice letecký průkaz na 
všechny možné dopravní prostředky včetně vysavače. Jelikož už toto bylo 
vyčerpávající, přišly vhod pochutiny patřící neodmyslitelně k tomuto dni (pe-
čené useknuté prsty, krysí mozečky, larvy, jedovatí hadi). Vše bylo nutné ně-
čím spláchnout, a tak smrtelný pot, žluč či pravé čachtické víno přišlo vhod. 
Patřičně posilněny se poté daly lépe zvládnout soutěže jako hod netopýrem 
a krysou na cíl, či kdo první namotá sovu nebo dravce na prkénku. Minuty le-
těly jako splašené a zbytek vymezeného času jsme již strávili ve třídě v rytmu 
čarodějnických songů. Pro tvořivé byla připravena tematická dílnička s vystři-
hovánkou, omalovánkou, hádankami i úkoly. Po hlasování všech přítomných, 
proběhlo i zvolení NEJ ČARODĚJE I ČARODĚJNICE s předáním patřičného oce-
nění. Aby to nebylo nikomu líto, odnesl si každý domů upomínkový list se 
sladkou, želatinovou myškou. A co říct na závěr, snad jen LETU ZDAR!! 

-Pracovnice Školní družiny ZŠ Sokolnice-
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Okénko do mateřské školy
SLUNÍČKA

Měsíc a půl utekl jako voda a všichni jsme se těšili 
aspoň na nejstarší děti, které opět mohou nastoupit do 
školky. Užívali jsme si toho, že jsou opět mezi svými ka-
marády, mohou se dozvědět něco nového, hrát si, dová-
dět a prožívat běžné každodenní radosti.

Také jsme si povídali o domácích zvířatech, pozná-
vali, čím jsou pro člověka užitečné – maso, mléko, kůže, 
vlna. Děti je poznají nejen na obrázku, ale také z vlast-
ních zážitků, například někde ze statku nebo babiččina 
dvorečku.

Koncem měsíce dubna létají čarodějnice na koštěti. 
To se nevyhnulo ani naší třídě Sluníček. Vyráběli jsme 
netopýry, pavouky, hledali různou havěť a vařili kouzelný 
lektvar.

Nejmilejším maminkám jsme vyrobili barevná sr-
díčka s přáníčkem, kreslili jim obrázky a vyráběli drobné 
dárečky.

Také jsme sázeli semínka hrášku, ředkvičky a mrkve. 
Na školním záhonku nám už kvetou jahody, které stejně 
jako semínka pečlivě okopáváme a zaléváme.

Pozorujeme život v trávě – broučky, mravence, berušky, 
motýlky i včelky. Obdivujeme jejich píli a dovednost, to jak 
jsou pro lidi užiteční – opylují květy, ze kterých jsou plody, 
včelky sbírají sladký nektar na med, a kytičky, které 
přináší lidem nejen radost, ale i užitek – bylinky, pam-
pelišky i kvetoucí stromy. Máme tady jaro v plné kráse, 
nejmladší děti se nám opět vrátily do školky a všichni si 
společně můžeme užívat každodenní hry a prožívání no-
vých zážitků.

KOŤÁTKA
Tak konečně alespoň část dětí opět ve školce. A pro-

tože bylo právě období zápisu dětí do první třídy, tak jsme 
se pustili do procvičování všeho , co by měl umět správný 
předškolák. Hráli jsme si na školu a cvičili si paměť, ma-
tematické představy, orientaci v prostoru, ale i samostat-
nost v sebeobsluze a komunikaci. Chvíli jsme si zvykali 
na pravidelný režim, ale pak šlo vše jako na drátkách.

Hned druhý týden jsme se pustili do zahrádky. Pozoro-
vali jsme klíčení semínek a povídali si o tom, co vše po-
třebuje rostlinka k životu. Náš záhonek na školní zahradě 
jsme řádně vyčistili a zaseli ředkvičky a hrášek. Jakmile 
to počasí dovolí, tak přibudou i rajčátka. A teď už jen za-
léváme a čekáme, co na nás vykoukne.

Poslední týden v dubnu byl spojen s čáry, kouzly a po-
řádným dováděním. Vždyť se blížil slet čarodějnic! Vyplnili 
jsme ho zábavnými činnostmi, tvořením a pokusy, které 
se ne vždy povedly. Společně vyrobenou čarodějnici 
jme si postavili do šatny, aby dohlížela na případné ne-
zbedníky! Zatím ji v šatně necháme a uvítáme s ní naše 
mladší kamarády, kteří brzy přijdou za námi a na které se 
už moc těšíme.

KUŘÁTKA
V době uzavření MŠ od 27. března do 11. dubna 2021 

se předškoláci ve třídě Kuřátka povinně vzdělávali formou 
distanční výuky. Kromě úkolů v pracovních listech děti 
dostávaly domácí praktické úkoly, do kterých se zapojili i 
rodiče – např. pozorování rozkvetlých květin při vycházce 
do přírody, modelování, vyrábění z papíru, zdobení veliko-
nočních vajíček, pletení pomlázky z proutí, pečení buchty, 

Koťátka

Koťátka

Sluníčka

Sluníčka
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modelování figurek ze slaného těsta a mnoho dalších za-
jímavých činností. Rodiče nám také posílali fotografie ze 
společného tvoření s dětmi.

Po šestitýdenní pauze se do školky vrátili pouze před-
školáci. Děti si zvykly na antigenní testy na Covid 2019. 
Zápis dětí do ZŠ proběhl on- line, škoda, že se děti ne-
mohly osobně zúčastnit zápisu v ZŠ a prohlédnout si 
prostory zevnitř. V malém počtu 9 předškoláků se děti 
intenzivně připravují na školní práci. U dětí posilujeme 
a rozvíjíme zájem o učení, zvídavost, radost z objevování. 
Děti se učí rozvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost, 
udržovat pořádek ve svých věcech, samostatnosti v se-
beobsluze, ohleduplnosti ke kamarádovi. Učí se pozná-
vat barvy, geometrické tvary, číselnou řadu od 1 do 10, 
správnou výslovnost i gramatickou formulaci vět.

Děti si zahrály i na malé zahradníky. Prohlubovaly si 
poznatky v péči o rostliny, jak je ošetřovat, zalévat, a že 
k růstu potřebují světlo, teplo, vzduch a vodu. Do průhled-
ných sklenic ve třídě děti sely semínka a pozorovaly celý 
proces klíčení a zakořenění rostlin. Konečně začalo jaro, 
a tak mohly děti z Kuřátek probouzet školní zahrádku. 
Společně kopaly, hrabaly, odstraňovaly plevel z půdy 
a zasely hrášek, ředkvičky, pažitku, slunečnice a mrkev. 
Některá semínka kytiček si děti zasadily do květináčů 
a průhledných kelímků ve třídě a zalévají a pozorují jejich 
růst. Nezapomněli jsme ani na naše maminky a k svátku 
jim děti vyráběly přáníčka, dárečky a malované obrázky.

Poslední den v dubnu jsme si ve třídě hráli hry s košťaty 
na čarodějnice, děti kreslily, vystřihovaly z papíru neto-
pýry, pavouky, čaroděje. V kotlíku jsme uvařili omlazující 
čarodějnou polívku a ve sklenici nám z tajných ingredi-
encí vybublala barevná sopka. Děti napsaly čarodějovi 
své největší přání – aby navždy zmizel coronavirus a ne-
musely dělat antigenní testy. Nakonec jsme si vyčarovali 
krásné počasí pomocí zaříkadla: „Abraka dabraka, fůry, 
můry ven – ať je dneska krásný den!“ A povedlo se.

MOTÝLCI
U Motýlků, po opětovném setkání ve školce, jsme si 

povídali o distanční výuce na téma Vesmír. Děti s radostí 
zasadily semínka hrášku, ředkvičky a kytiček na náš 
záhonek. 

V dubnu jsme s dětmi oslavili Den Země. Povídali jsme 
si o tom, co naši planetu tvoří, kdo na ní žije, co jí škodí, 
jak jí pomáhat a chránit.

Prožitkovým učením jsme poznávali vlastnosti vody 
(porovnávali jsme rozdíly vody ve školce a v rybníku, zkou-
mali jsme skupenství vody – pára, led... objevovali jsme 
místa, kde všude můžeme vodu vidět – rybníky, potoky, 
moře, déšť, kaluže...), vzduchu (co je škodlivé – dopravní 
prostředky, kouř z továren...) a co naopak vzduch čistí 
(stromy, rostliny...) a země (co tvoří pevninu). ■

Kuřátka

Motýlci

Motýlci

Kuřátka



5/2021     Sokolnický zpravodaj 4

3.B a utržené sluchátko…
V loňském školním roce jsme na „online vlně“ úspěšně 

dopluli do cíle jako třída námořníků, a tak jsme se letos, 
už jako třeťáci, mohli vydat po stopách utrženého slu-
chátka. Koho by před pár lety napadlo, jak symbolické 
bude zrovna „utržené sluchátko“ v době současné online 
výuky. A tak jako Mach s Šebestovou pomocí sluchátka 
cestovali z místa na místo, my se podobnou rychlostí 
přesouvali z prezenční výuky na distanční a obráceně. 
Mnohdy bez varování a předem nepřipravení jako naši 
pohádkoví hrdinové.

Do kouzelného sluchátka znělo jednohlasné přání, 
abychom se mohli všichni vrátit do školy a vidět se s ka-
marády. Jak hodnotí online výuku sami žáci naší třídy?

„Na online výuce to bylo dobrý, protože jsem mohl 
později vstávat, ale nemohl jsem se vidět s kamarády.“ 
Adam M. 

„Online výuka mi moc nevadila, ale ve škole je to lepší.“ 
Dominik V.

„Na online výuce jsme se naučili hodně nových věcí, 
ale raději bychom byli ve škole.“ Emma M.

„Na online výuce jsem se naučila líp pracovat na note-
booku, ale nemohla jsem se vidět s kamarádkami.“ Iva K.

„Na online výuce jsme nemuseli mít roušky, ale ve 
škole je to lepší.“ Tom Z.

„Online výuka byla dobrá a přinesla mi, že jsme mohli 
vyzkoušet pracovat na počítači.“ Eliška P.

„Mohl jsem chodit brzy ven, ale nebyli jsme spolu.“ 
Vašek.

„Online výuka byla dobrá, ale offline výuka je lepší.“ 
Adam P.

Byl to rok plný zvratů, změn a neustálého přizpůsobo-
vání se novým situacím. Za svoji třídu ale mohu říci, že 
tuto výzvu zvládli rodiče s dětmi na výbornou a do života 
je to pro všechny obrovská zkušenost. 

-Pavla Šťastná a žáci 3.B-

Osudy Chytrého království (aneb online výuka v 1. třídě v praxi)
Přečtěte si pohádku o tom, jak prvňáčci bojovali s online 
výukou, nenechali se deptat pouze počítači, ale vyráželi 
v rámci výuky za dobrodružstvím ven.

Bylo nebylo, nedávno tomu, na naší škole vzniklo 
Chytré království. Není malé, čítá 2 císařovny, 28 princů 
a princezen a nepočítaně rytířů a dvorních dam. Lidé ne-
znalí mu říkají 1.třída.

Když začalo v Chytrém království opadávat listí, přile-
těl zlý drak Coviďák a rozprášil jeho obyvatele po celých 
Sokolnicích. Princové a princezny se stáhli do svých ma-
lých zámků a za vydatné pomoci rytířů a dvorních dam 
kuli pikle, jak draka Coviďáka přelstít. Podařilo se jim to 

díky technologiím, které drak nezná. Když uviděli své cí-
sařovny poprvé na monitoru počítače, hlásky se jim třásly 
a nevěděli, co si počít. Jenže svou statečností vše pře-
konali a učili se a učili. Drak Coviďák zjistil, že tu zatím 
neuspěje a proto za nějaký čas Chytré království opustil 
a jeho obyvatelé se mohli opět sejít.

Jenže drak Coviďák nelenil, a decimoval mezitím 
ostatní království na naší škole. A přišlo jaro a on znovu 
zaútočil. Obyvatelé Chytrého království již měli nacvi-
čenou evakuaci, tak se nikomu nic nestalo. A ve svých 
zámcích se opět radili díky chytrým technologiím. Ale jak 
to tak bývá, s jedním zlem přichází většinou i další zla. 
V Sokolnicích se objevili piráti, kteří vpadli do prázdného 
Chytrého království a ukradli celý zlatý poklad. Císařovny 
nelenily, povolaly své poddané a požádaly je o najití a zá-
chranu pokladu. Princové, princezny, rytíři i dvorní dámy 
dali hlavy dohromady, vyluštili spoustu úkolů a poklad 
zachránili. Jenže piráti si to nechtěli nechat líbit. Proto 
císařovny vybraly Pošťácký strom, kam doručily dopis 
svým poddaným se zvláštním úkolem. Každý měl napsat 
něco hezkého a pověsit na Pošťácký strom. Zvládli to té-
měř všichni, dobro porazilo zlo, piráti museli ze Sokolnic 
uprchnout a na znamení vítězství náš Pošťácký strom 
rozkvetl sladkými květy. A pak už přišly Velikonoce a svět 
se začal dávat do pořádku.

Dnes je Chytré království spokojené, má svůj zlatý po-
klad i „zlaté“ obyvatele. A má i jedno velké poselství – 
když chcete porazit zlo, dokážete to jedině spoustou 
dobra.            -Jana Hrdličková a 1. třída-
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Sokolnice zavádí Mobilní Rozhlas

Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

sokolnice.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Krizové informace  Dopravní informace  Informace z úřadu
 Kulturní a sportovní akce  Majitelé zvířat  Nevidomí a slabozrací
 Odstávky a poruchy  Senioři  Zpravodaj

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Podmínky pro příjemce informací naleznete na adrese: samosprava.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-prijemci-informaci

Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: obec Sokolnice, IČ 00282596, se sídlem Komenského 435,
Sokolnice, zpracovával moje osobní údaje
v rozsahu

jméno a příjmení, bydliště, pohlaví, rok narození
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb

za účelem

prokazatelného poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
využívání služeb komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a
ZmapujTo (dále jen partneři); přes Mobilní Rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu
vyjadřovat svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních
služeb, pro zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.

na dobu zapojení obce do komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas.

Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.

Správce osobních údajů:
obec Sokolnice, IČ 00282596, se sídlem Komenského 435, Sokolnice

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Miroslava Poštolková, telefon: +420774149350, email: info@dsoslapanicko.cz

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas, kterým
je k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude
zpracovatelem osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas
(systém je obcím poskytován na základě smlouvy). Poskytnutí buď telefonního čísla nebo e-mailové adresy je povinné,
poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné.

Informace správce osobních údajů:

OBECNÉ:

Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 5 let, resp. po dobu zapojení obce do komunikačního
ekosystému Mobilní Rozhlas, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude
moct efektivně dostat přes Mobilní Rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů

své údaje změňte v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech

zvolte možnost smazání profilu (odebrání účtu) na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním

souhlas můžete odvolat paušálně nebo pro jednotlivé obce v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v
mobilní aplikaci

máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva

bližší informace včetně formuláře jsou dostupné na www.uoou.cz

ZVLÁŠTNÍ:

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a jeho partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje
pro tento účel zpracovávány.

Není-li výše uveden způsob využití Vašich práv, můžete kontaktovat e-mailem pověřence správce nebo zpracovatele.

V ________________________ DNE________________________

PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________
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Zprávy z Rady
●  Výběrové řízení na zhotovitele stavby 

„Stavební úpravy 1. NP OÚ“
RO byl předložen návrh příkazní smlouvy na výkon zada-
vatelských činností na zakázce zadávané jako veřejná 
zakázka malého rozsahu služby s názvem: „Obec Sokol-
nice – stavební úpravy 1.NP obecního úřadu“. 
RO schválila text a uzavření Příkazní smlouvy 
č. 7205/2021 na výkon zadavatelských činností se spol. 
RTS, a. s. Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO 255 33 843 
a uložila starostovi nejpozději do 30. dubna 2021 tuto 
smlouvu uzavřít.
●  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 bude vybudováno dalších 12 
až 14 parkovacích stání. RO vzala na vědomí předložený 
záměr rekonstrukce objektu bývalé restaurace U Husara 
a uložila starostovi obce požádat Ateliér Projektis, popř. 
Ing. arch. Matuška (zpracovatele ÚP obce Sokolnice) 
o stanovisko k předloženému stavebnímu záměru na re-
konstrukci objektu bývalé restaurace U Husara, zda není 
v rozporu s platným územním plánem obce Sokolnice či 
výstavbou v obci. Nyní obec obdržela požadovaná vyjád-
ření s tím, že předložený záměr není v souladu s platným 
územním plánem obce Sokolnice, ani s výstavbou v obci, 
neboť svou zátěží (nárůstem dopravy, zrušením zeleně, 
řešením parkování) naruší stísněné prostředí středu 
obce a jedná se o využití, které obci bezprostředně  
nechybí.
RO byla upozorněna, že:
Dle územního plánu v plochách Ok je přípustná pouze 
jedna bytová jednotka, pro osoby zajištující dohled 
nebo pro majitele provozovny, přičemž byt je součástí 
provozovny. Navržený stavební záměr v textové části 
dostatečně neobsahuje popis využití. Pojem apartmán 
stavební předpisy neznají. Není blíže popsáno, k čemu 
mají apartmány sloužit. (Pokud by se jednalo o krátko-
dobé ubytování, mělo by být specifikováno). Lze se do-
mnívat, že se nejedná o krátkodobé ubytování, ale kla-
sické bytové jednotky (i vzhledem k rozložení místností 
3+kk, 72 m2; 2+kk, 47 m2; 1+kk, 38 m2). Stejně tak velký 
rozsah kanceláří. Zásadně není řešena bezbariérovost, 
není navržena ani vstupní rampa. Není řešen výpočet 
parkovacích míst, v návrhu nejsou zapracovány místa 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, 
navržená parkovací místa jsou částečně na obecním po-
zemku. Chybí návrh likvidace dešťových vod na vlastním 
pozemku. Obec nemá aktuálně volnou kapacitu na ČOV 
pro nově vznikající bydlení.
RO neposkytla kladné vyjádření ke stavebnímu záměru 
na rekonstrukci objektu bývalé restaurace U Husara, dle 
projektové dokumentace v předloženém rozsahu s ohle-
dem na výše vymezené připomínky. 

●  CN na PD k dokončení cyklostezky 
Sokolnice–Telnice

RO byla předložena cenová nabídka (dále jen „CN“) na 
vypracování projektové dokumentace k dokončení cyklo-
stezky Sokolnice–Telnice. 
RO schválila předloženou CN na vypracování projektové 
dokumentace k dokončení cyklostezky Sokolnice–Tel-
nice a uložila paní Hrdličkové nejpozději do 30. dubna 
2021 zaslat objednávku spol. Ing. Adolf Jebavý, ADOS? 
Alternativní dopravní studio na vypracování této projek-
tové dokumentace 
●  Servisní smlouva na bezpečnostní systémy
RO schválila dne 18. března 2021 cenovou nabídku na 
provádění pravidelných revizí poplachového zabezpečo-
vacího a tísňového systému (dále jen „PZTS“) od společ-
nosti SECURITRON, s.r.o., IČ: 08645043, Nedvězí 62, 
569 92 Nedvězí. Nyní tato firma předložila návrh servisní 
smlouvy.
RO schválila text a uzavření servisní smlouvy na prová-
dění pravidelných revizí PZTS od společnosti SECURIT-
RON, s.r.o., IČ: 08645043, Nedvězí 62, 569 92 Nedvězí.
●  SoD na úpravy ČOV Telnice – 

zvýšení kapacity na cca 6000 EO
Společnost DUIS s.r.o., IČO, 47916311, Srbská 1546/21, 
612 00, Brno-Královo Pole, jako vítěz výběrového řízení 
na studii úpravy ČOV Telnice – zvýšení kapacity na cca 
6000 EO předložila smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) na 
studii „Úpravy ČOV Telnice – zvýšení kapacity na cca 
6000 EO“.
RO schválila text a uzavření SoD mezi obcí Sokolnice 
a spol. DUIS s.r.o., a uložila starostovi nejpozději do 
30. dubna 2021 tuto smlouvu uzavřít.
●  Smlouva o právu stavby s JMK – 

rekonstrukce ul. Pod Stráží
Obec vyřizuje stavební povolení na stavbu s názvem „So-
kolnice – rekonstrukce ulice Pod Stráží“. Součástí stavby 
je i napojení na silnice II/418 a III/4182, pozemky p. č. 
1050/1 a p. č. 998/1, ve vlastnictví Jihomoravského 
kraje, a proto byl JMK požádán o uzavření Smlouvy o právu 
provést stavbu, uzavřené podle stavebního zákona. Bez 
uzavřené smlouvy nelze získat stavební povolení. 
RO schválila text a uzavření předložené Smlouvy o právu 
provést stavbu na pozemku p. č. 1050/1 a p. č. 998/1 
v k.ú. Sokolnice a uložila starostovi do 30. června 2021 
tuto smlouvu uzavřít. 
●  Dopravní značení v ulici U Cihelny 

v obci Sokolnice
Obec obdržela vyžádanou cenovou nabídku na dodávku 
a instalaci dopravního značení v ulici U Cihelny v obci 
Sokolnice. Podkladem je rozhodnutí MěÚ Šlapanice ze 
dne 28.01.2021, které stanovuje místní úpravu provozu 
v ulici U Cihelny z důvodu zamezení dlouhodobého stání 
vozidel poškozující uvedenou pozemní komunikaci.
RO schválila objednat dodávku a instalaci dopravního 
značení v ulici U Cihelny od společnosti Urbania s.r.o., dle 
předložené cenové nabídky.
●  Zadávací dokumentace – oprava obecního úřadu
Společnost RTS a.s., která pro obec připravuje výběrové 
řízení na zhotovitele stavby s názvem: „Obec Sokolnice  – 
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stavební úpravy 1.NP obecního úřadu“, zaslala návrh  
zadávací dokumentace, vč. návrhu smlouvy o dílo.
RO oba dva předložené podklady schválila.
●  Doplnění mobiliáře
Obec v předešlém období zrealizovala a aktuálně reali-
zuje několik investičních akcí, které by bylo vhodné dopl-
nit mobiliářem – zvláště pak lavičkami (zastávky Brněn-
ská, Zámecká, Hřbitov; cyklostezky Sokolnice–Kobylnice, 
Sokolnice–Telnice; úprava areálu hřbitova; atd.). Starosta 
obce proto radě navrhnul, aby byl schválen nákupu cel-
kem 8 ks laviček, nejlépe v provedení „antivandal“ – tedy 
z plastu, které mohou být v různém barevném provedení. 
Náklad na pořízení jedné lavičky (délka 200 cm, tloušťka 
prken 5 cm) činí cca 4.000 Kč (podle povrchové úpravy 
a barvy) + DPH. 
RO odsouhlasila zakoupení 8 ks laviček s názvem: „Par-
ková lavička Antivandal s opěradlem, plastová prkna“ 
v základní úpravě, tj. žárové zinkování kovových částí, od 
společnosti AMBRA-Group, s.r.o., IČ: 25379887 a uložila 
starostovi nejpozději do 31. května 2021 zajistit instalaci 
laviček.
●  SŠEE – smlouva o právu stavby sportovního zařízení
Obec uzavřela v roce 2017 se Střední školou elektrotech-
nickou a energetickou Sokolnice smlouvu o právu stavby. 
Ve smlouvě byla podmínka, že stavba bude dokončena 
nejpozději do 31. prosince 2020. Tato lhůta však marně 
uplynula, a proto SŠEE navrhuje uzavřít stejnou smlouvu 
znovu. Smlouvu je třeba obnovit z důvodu aktuálně plá-
nované výstavby sportovního zařízení. 
RO schválila předloženou smlouvu o právu stavby mezi 
obcí a Střední školou elektrotechnickou a energetickou 
Sokolnice a uložila starostovi nejpozději do 14. května 
2021 tuto smlouvu uzavřít. 
●  SŠEE – veřejnoprávní smlouva
Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice 
požádala o uzavření veřejnoprávní smlouvy, jejímž před-
mětem je umístění stavby nazvané „ON VOLTAGE CEN-
TER“ na pozemku p.č.1577/1 v k.ú. Sokolnice. Jedná se 
o umístění přístavby nepodsklepeného dvoupodlažního 
objektu školicího centra ke stávající budově sloužící pro 
další vzdělávání uvnitř areálu Střední školy elektrotech-
nické a energetické Sokolnice. 
RO schválila předloženou veřejnoprávní smlouvu na 
umístění stavby nazvané „ON VOLTAGE CENTER“ uvnitř 
areálu Střední školy elektrotechnické a energetické 
Sokolnice a uložila starostovi nejpozději do 14. května 
2021 tuto smlouvu podepsat.
●  EG.D, a.s. – SoSB VB rozš. NN
Obec obdržela od společnosti EG.D a.s.. zastoupené 
spol. MOPRE s.r.o. žádost o vyjádření k územnímu sou-
hlasu a k realizaci stavby Sokolnice, rozš. NN. Předmě-
tem stavby je rozšíření DS a zřízení nového odběrného 
místa. Stávající zemní kabel AYKY 3 × 240 + 120 bude 
rozřezán a nasmyčkován novým zemním kabelem NAVY 
4y240. Kabel bude ukončen v novém pojistkovém pilíři 
SS300 umístěném ve vzdálenosti 1 m ke komunikaci. 
Všechny výše uvedené pozemky se nachází v katastrál-
ním území Sokolnice. Současně byl předložen návrh 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

na tuto stavbu č. HO-001030066018/001-MOPR. Cena 
za věcné břemeno je v souladu s platným ceníkem  
obce.
RO nemá výhrady k předložené projektové dokumentaci 
stavby s názvem „Sokolnice, rozš. NN“. 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene číslo HO-
001030066018/001-MOPR mezi obcí a EG.D. a.s.
RO ukládá paní Hrdličkové do 14. května 2021 informovat 
společnost MORPE s.r.o., že obec nemá výhrady k pláno-
vané stavbě s názvem: „Sokolnice, rozš. NN“ a zároveň in-
formovat o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene číslo HO-001030066018/001-MOPR
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene číslo HO-
001030066018/001-MOPR, nejpozději do 28. května 
2021.
●  Výběrové řízení – 

Výsadba stromů v obci Sokolnice
Obec vyzvala tři společnosti k předložení cenové nabídky 
(zakázka malého rozsahu) na realizaci projektu „Vý-
sadbu stromů v obci Sokolnice“. Obec obdržela celkem 
tři nabídky. Jako jediné soutěžní kritérium byla stanovena 
cena. 
RO schválila jako vítěze výběrového řízení na realizaci 
projektu „Výsadba stromů v obci Sokolnice“ společnost 
GOZ GARDEN s.r.o., Olomoucká 888/164 627 00 Brno, 
jejíž nabídka byla vyhodnocena podle soutěžních kritérií 
jako nejvýhodnější. 
●  EG.D. kabelizace Kaštanová, Kobylnická – 

ZUK na stavební práce
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci 
místních komunikací v obci Sokolnice, obdržel dne 
26. dubna 2021 žádost spol. T.O.O. spol. s r.o., Košinova 
103b, 612 00 Brno, 
IČO: 46961526 o povolení zvláštního užívání komuni-
kace na stavební práce v silničním pozemku v ulici Sla-
nisko, p.č. 1749/89 k.ú. Sokolnice. Název stavby: „Sokol-
nice, obn. VN 130 o. MŠ, TS zděná NN“. Ke kladnému 
vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice jako vlastníka 
místní komunikace číslo 17d. 
RO souhlasila s vydáním ZUK pro stavební práce v sil-
ničním pozemku ul. Slanisko a uložila starostovi do 
29. května 2021 zaslat souhlas obce s vydáním ZUK 
v ul. Slanisko. 
●  EG.D. kabelizace Kaštanová, Kobylnická – 

povolení uzavírky
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci 
místních komunikací v obci Sokolnice, obdržel dne 
28. dubna 2021 žádost spol. T.O.O. spol. s r.o., Košinova 
103b, 612 00 Brno, IČO: 46961526 o povolení uzavírky 
pozemní komunikace a nařízení objížďky ul. Slanisko, 
p.č. 1749/89 k.ú. Sokolnice. Název stavby: „Sokolnice, 
obn. VN 130 o. MŠ, TS zděná NN“. 
Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, 
jako vlastníka místní komunikace číslo 17d. 
RO souhlasila s uzavírkou pozemní komunikace a naří-
zení objížďky, dle předložené situace přechodného do-
pravního značení v ul. Slanisko a uložila starostovi do 
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29. května 2021 zaslat souhlas obce s povolením před-
mětné uzavírky. 
●  Rozšíření NN - SOK real I. etapa
Společnost ELING CZ s.r.o. zaslala žádost o vyjádření 
k územnímu rozhodnutí na stavbu nazvanou „Sokolnice, 
rozš. NN, SOK real etapa I.“ Jedná se o kabelizaci části 
nové výstavby na ulici Šlapanická. Součástí žádosti je 
předložení o návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. HO-001030061859/002-ELIG. Vý-
počet ceny za věcné břemeno je v souladu s platným ce-
níkem obce. 
Obec nemá výhrady k předložené dokumentaci na stavbu 
s názvem „Sokolnice, rozš. NN, SOK real etapa I.“ S vý-
jimkou uvedenou dále.
RO požaduje uložení kabelů na východní straně pozemku 
p.č. 1691/23 tak hluboko a s takovou ochranou, aby 
obec mohla (bez dalších úprav či překládek kabelů) v bu-
doucnu zřídit nájezd/nájezdy na pozemek p.č. 1691/23 
z ulici Šlapanická. 
RO schválila text a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č. HO-001030061859/002- 
-ELIG a uložila starostovi tuto smlouvu do 21. května 
2021 uzavřít.
●  Rozšíření NN – SOK real III. etapa
Společnost ELING CZ s.r.o. zaslala žádost o vyjádření 
k územnímu rozhodnutí na stavbu nazvanou „Sokolnice, 
rozš. NN, SOK real etapa III.“ Jedná se o kabelizaci části 
nové výstavby na ulici Šlapanická. Součástí žádosti je 
předložení o návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. HO-001030061882/002-ELIG. Vý-
počet ceny za věcné břemeno je v souladu s platným ce-
níkem obce. 
Obec nemá výhrady k předložené dokumentaci na stavbu 
s názvem „Sokolnice, rozš. NN, SOK real etapa III“. S vý-
jimkou uvedenou dále.
RO požaduje uložení kabelů na severní straně pozemku 
p.č. 1691/23 tak hluboko a s takovou ochranou, aby 
obec mohla (bez dalších úprav či překládek kabelů) v bu-
doucnu zřídit nájezd / nájezdy na pozemek p.č. 1691/23 
ze severní strany z nové ulice. 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č. HO-001030061882/002- 
-ELIG a uložila starostovi tuto smlouvu do 21. května 
2021 uzavřít.
●  Osvětlení přechodu Kaštanová
Společnost VIAPONT s.r.o. bude vypracovávat projekt na 
stavbu přechodu pro chodce na ulici Kaštanová a Ko-
bylnická. K tomu je třeba vypracovat i projekt veřejného 
osvětlení na nasvětlení těchto přechodů. Cenovou na-
bídku na subdodávku předložila společnost Puttner.
Obec schválila předloženou cenovou nabídku od spo-
lečnosti Puttner na projekt veřejného osvětlení pře-
chodů pro chodce na ulici Kaštanová a Kobylnická (jak 
PD pro povolení stavby, tak i PD pro provádění stavby) 
a uložila paní Hrdličkové nejpozději do 19. května 
2021 zaslat společnosti Puttner objednávku na vy-
pracování projektu veřejného osvětlení přechodů pro 
chodce na ulici Kaštanová a Kobylnická dle jejich cenové  
nabídky.

●  Souhlas s účastí MŠ Sokolnice 
v operačním programu

Obec obdržela žádost o souhlas s účastí MŠ Sokolnice 
ve výzvě č. 02_20_080 Šablony III Operačního programu 
Výzkum, vývoj, vzdělání (OP VVV). Jejím prostřednictvím 
bude MŠ čerpat finanční prostředky potřebné k realizaci 
pracovní pozice školního asistenta, který se podílí na 
vzdělání dětí, finanční prostředky budou využity na rea-
lizaci projektové výuky pro děti v rámci polytechnického 
vzdělání. Termín realizace 1. září 2021–30. června 2023 
s maximální výši rozpočtu 335.000 Kč. 
RO odsouhlasila účast MŠ Sokolnice ve výzvě 
č. 02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum, 
vývoj, vzdělání (OP VVV).
●  Dodatek ke smlouvě – Ampermarket
Obec nechala zřídit přípojku el. energie do areálu býva-
lých kasáren v trati Předky. Pro realizaci odběru je třeba 
uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny, nebo dodatek ke 
stávající smlouvě.
RO schválila text a uzavření Dodatku č. ASA50000484- 
-01 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny 
pro hladinu NN mezi obcí a společností Amper Market, 
a.s. a uložila starostovi nejpozději do 19. května 2021 
tento dodatek podepsat.
●  Přístavba Základní školy Sokolnice
Obec obdržela konečnou podobu studie přístavby Zá-
kladní školy Sokolnice. Přístavba je navržena jako pří-
zemní podsklepená budova zastřešená plochou jedno-
plášťovou střechou opatřenou extenzivní zelení. Přístavba 
je osazena souběžně s jihovýchodní stěnou stávající bu-
dovy základní školy a zaujímá celý prostor dvora až po 
parkoviště u obecního úřadu. 
Přístavba v přízemí obsahuje čtyři učebny (předpoklad 
3 × kmenová a 1 × odborná) a sklad učebních pomůcek 
s tím, že střed přístavby tvoří kapacitní chodba se schodi-
štěm do 1. podzemního podlaží. Zde jsou navrženy šatny 
pro 148 žáků, kabinet, skladové prostory a nezbytné so-
ciální zázemí.
RO vzala na vědomí finální verzi studie přístavby Zá-
kladní školy Sokolnice a uložila starostovi nejpozději 
do 21. května 2021 požádat společnost RTS o zaslání 
cenové nabídky na organizaci výběrového řízení na 
zhotovení projektu přístavby ZŠ a návrhu mandátní  
smlouvy. 
●  SECURITRON s.r.o. – 

zabezpečovacího systém budovy OÚ
Společnost SECURITRON s.r.o. provedla pravidelnou 
servisní prohlídku zabezpečovacího systému (dále jen 
„ZS“) budovy OÚ. Na základě této bylo zjištěno, že stá-
vající ZS vykazuje značné technické vady. Tyto by bylo 
možné eliminovat opravami jednotlivých komponentů 
ZS, ale s neúměrně vynaloženými finančními náklady. ZS 
je již zastaralý, instalován byl již v roce 1995. S ohledem 
na tyto skutečnosti byla společnost SECURITRON s.r.o. 
vyzvána k předložení CN na výměnu zabezpečovacího 
systému v budově OÚ. Společnost SECURITRON s.r.o. do-
poručuje použití systému JABLOTRON 100.
RO schválila vyžádanou CN na výměnu zabezpečovacího 
systému budovy OÚ od společnosti SECURITRON s.r.o. – 
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použitím systému JABLOTRON 100 a uložila starostovi 
nejpozději do 15. června 2021 zajistit instalaci nového 
ZS v budově OÚ. 
●  Projekt přechodu Kaštanová a Kobylnická
Společnost VIAPONT s.r.o. zaslala vyžádanou cenovou 
nabídku (CN) na projekční práce - vyhotovení dokumen-
tace pro společné stavební povolení (DUSP) a dokumen-

tace pro provádění staveb (PDPS) na stavbu s názvem: 
„Sokolnice – Přechody pro pěší ulice Kaštanová, ulice 
Kobylnická“. Součástí dokumentace je i zapracování ob-
jektu elektro, který bude projektovat společnost Puttner.
RO odsouhlasila vyžádanou CN na vypracování DUSP 
a PDPS na stavbu s názvem: „Sokolnice – Přechody pro 
pěší ulice Kaštanová, ulice Kobylnická“. -OÚ-

Zamyšlení na květen
„Mocní se s oblibou ujímají nadaných lidí, pokud jsou 

zcela bezvýznamní, takže si s nimi lze pohrávat jako s pa-
poušky či pinčli, anebo pokud se vyznačují nějakou neo-
hrabaností, které se lze vysmívat, nebo úzkostí, jíž lze po-
hrdat. Nechtějí podporovat nebo ctít moudrost a ctnost, 
ale být svědky vad či směšností, které ji provázejí, a mít 
tak záminku, aby mohli přezíravě pominout všechny ne-
sporné přednosti. Chtějí se nanejvýš pobavit, ne poučit. 
Pravda je největší nestydatost, jaké se může člověk ve 
vybrané společnosti dopustit; a vzorem dokonalosti pro 
moudré a talentované jsou tam komedianti a šašci.

Reformátoři jsou od přírody hloubaví, a hloubaví lidé 
bývají málo mužní a činorodí. Tolik se oddávají úvahám, 
že skutečnost jim nakonec začne být téměř lhostejná. 
Mluví, když mají jednat, a obírají se krásnými pochybami 
a jemnostmi, zatímco u bran hřmotí nepřítel a u nohou 

jim vybuchují granáty. Jako svůj štít zvedají papírovou 
smlouvu, kterou meč prorazí až k jejich srdci. V jádře jsou 
zbabělí a bojí se zasadit rozhodující úder, aby jim nebyl 
vrácen. Když žvaní o umírněnosti a veřejném blahu, myslí 
na to, že kdyby došlo k nejhoršímu, budou mít aspoň ote-
vřená zadní dvířka, a doufají, že se skryjí za vlastní slabo-
duchost. Nejsou jako jejich protivníci, kteří dávají v sázku 
vše a brání to z pudového vzteku a navyklé chytrosti. 

Kdo se bojí udělat si nepřátele, nebude mít nikdy pravé 
přátele.

Nejlepší způsob, jak dojít potupy, je nebránit se jí. Ka-
ždý si zaslouží jen tolik úcty, kolik si jí vymůže.“

William Hazlitt

Nejsme jen stádo otroků, vypuštěné či dohnané, aby 
slepě vykonávalo příkazy svých dozorců. Jsme sbor 
svobodných občanů, kteří znají svá práva a chtějí je  
uplatňovat. ■

Vstup do areálu Domova pro seniory
Vzhledem k opatřením souvisejících s epidemií CO-

VID-19, následným rozvolňováním a zabezpečení proti 
odchodu klientů s Alzheimerovou chorobou, zůstávají 
brány a branky do areálu uzavřeny.

Vstup do areálu je povolen pro návštěvy zámeckého 
parku neomezeně po celý týden, dále za účelem účasti 
na bohoslužbách v kapli a za účelem návštěvy klientů dle 
pokynů vedení domova.

Návštěvníci mají možnost vstupu do areálu neome-
zeně po nahlášení přes zvonek z brány, kdy jim vrátný 

otevře. Stejně tak při odchodu musí opět informovat vrát-
ného, který jim otevře bránu.

Výjimku tvoří vstup od hřbitova, který je otevřen stále.
Návštěvy ke klientům probíhají v režimu jako na jaře 

2020, tedy nahlášením se a zapsáním na vrátnici do 
deníku návštěv, změřením teploty, vypsáním čestného 
prohlášení a potvrzením o negativním testu na COVID-19 
popřípadě potvrzení o prodělání nemoci ne delším jak 
90 dní.

-MVDr. Petr Nováček, ředitel Domova pro seniory-

Geologický vývoj Brna
(humorné poznámky k přednášce na U3V)

V Brně byla poušť, moře i tropické klima. V Brně bylo 
všechno, jenom my jsme se narodili jindy, a tak jsme si 
to nemohli vychutnat a musíme jezdit za mořem daleko.

Brno má zajímavou geologii. Na západě se rozkládá 
Český masiv, uprostřed sedí Praha. Na východě je Bra-
tislava, kterou obklopují Západní Karpaty, a Vídeň se 
schovává v Alpském masivu. A Brno? To se usadilo chytře 
uprostřed, a tak má od každého kousek.

Jak je tedy možné, že tu bylo teplo jak na Bahamách? 
Není to tím, že by se sem občas vylilo moře nebo dopla-
zil ledovec. Jednoduše se posouvaly kontinenty a Brno 
kdysi, před takovými nějakými 360 miliony let (vyho-
dil pan profesor jen tak cifru), leželo na jižní polokouli  

poblíž rovníku! A my jsme u toho nebyli! A to ještě  
Čechy byly na severním kontinentu a Morava na jižním.  
V Řečkovicích byla podmořská sopka. Vůbec nejstarší 
podmořský vulkanismus z oblasti střední a východní  
Evropy byl v Brně. Tam, co je Červený kopec, byla rudá 
poušť, a sekery si člověk v mladší době kamenné vyráběl 
v lomu v Želešicích. Směrem k Prostějovu bylo devon-
ské moře a průliv mířil od Brna k Praze. V druhohorách  
tu bydleli dinosauři, jeden tu ztratil zub na Švédských 
valech (Černovická průmyslová terasa). Poslední moře 
bylo v mladších třetihorách v Králově Poli. Bylo mělké,  
že bychom se tam mohli plácat. Inu takový menší Jad-
ran. Hloubka asi 400 metrů. Dnes se tam už koupat ne-
můžeme, škoda. Ono po něm v dobách před sametovou 
revolucí zůstalo v Kéniku (z německého Königsfeld –  
Královo Pole) širokoúhlé kino pojmenované Jadran. Na 
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dně moře byl píseček, ale černovická pískovna vznikla až 
o hodně později. Taky se tu proháněli žraloci o délce až 
20 metrů a jejich zuby měřily i 15 cm. Jestlipak se na ně 
už tenkrát vyráběly kartáčky? Zato Čechy byly na suchu.

My teď žijeme ve čtvrtohorách (fuj, to zní, jako bychom 
obrůstali mechem a kameněli). Střídaly se doby ledové 
a meziledové... vzdor globálnímu oteplování za nějakých 
čtyři až pět tisíc let má přijít další doba ledová, my se 
nacházíme v době holocénu neboli době meziledové. To 
vysvětluje, proč předchozí dva roky rybník v Sokolnicích 
nezamrzl. Tak žádný strach z oteplování zeměkoule, za 
chvíli je to tady! 

Proto najdeme v Brně pozůstatky permafrostu, mra-
zové klíny, stejně jako polštářové lávy, Baťův palác sedí 
na sedimentech, které podnikatele odradily od stavby 
mrakodrapu, který rovněž mohl být ve své době nejvyšší 
ve střední Evropě. 

Taky tu v Brně byl před šedesáti milióny let člověk, za-
tímco jinde v ČR pro to nejsou důkazy. Otázkou zůstává, 

co se současnou přírodou udělá člověk jako geologický 
činitel. Tak opravdu nevíme, jestli a kdy přijde ta další 
doba ledová, když ji máme dobře uzavřenou v mraznič-
kách. Zatím šlapeme po našem Brně a kontinentu, hou-
peme s ním, a tak se pohybuje rozhraní Českého ma-
sivu a Západních Karpat v rozmezí 0,6 – 1 cm za rok, 
horizontálně i vertikálně. Jedna pamětnice jako dítě ne-
viděla nic než kopec a dnes v pokročilém věku vidí už i 
křížek a baňu kostela v Hněvotíně! Metr za sto let, je to 
jasné. Až se uzavře Tichý oceán, Amerika se srazí s Japon-
skem a dalšími ostrovy, vznikne tam nové pohoří a budou 
pětihory. 

A tak tu v Brně máme všechno. Jediné, co nemáme – 
ale to nemá ani Praha, ani celá Česká republika a musí 
se jezdit do zahraničí – laboratoře, které podle rozpadu 
radioaktivních prvků určí stáří hornin.

V Brně se najde spousta minerálů a hornin, to by si 
přišli mineralogové na své. Jenom mi vrtá hlavou, jestli 
se už tenkrát Brno jmenovalo Brno, a jestli paní pračlo-

věková na otázku, kde má manžela, 
mávla rukou směrem na jih a odpo-
věděla, že šel do Želešic vytesat si 
novou sekyru.              -J. Čermáková-

Šlofík
(Převzato z internetu, 
autorka Kateřina Hájková)

Proč potřebujeme poobědovou 
siestu? Je nám dána geneticky.

O tom, že je šlofík po obědě uži-
tečný, už nikdo nepochybuje. Zlep-
šuje činnost srdce, mozku a snižuje 
vysoký tlak

Platón denní spánek považoval 
za nespolečenský, někteří středo-
věcí lékaři se zase obávali, že může 
způsobovat horečky, bolesti hlavy 
a dnu. Ačkoliv od té doby ušla věda 
již poměrně dlouhou cestu, význam 
poledního „šlofíku“ se pořád překva-
pivě podceňuje. Přitom důkazy, které 
jsou k dispozici, shodně potvrzují, že 
poobědové zdřímnutí je něco jako 
kouzelná pilulka, která chrání srdce, 
snižuje krevní tlak, zlepšuje paměť 
a zvyšuje kreativitu. Za takovými 
tvrzeními stojí například Sara Med-
nicková, autorka knihy Take a Nap! 
Change Your Life. Ta tvrdí, že po-
kud bychom si všichni každý den po 
obědě chvilku zdřímli, byly by naše 
silnice bezpečnější, bankovní konta 
tučnější, sex kvalitnější a kruhy pod 
očima méně viditelné. Poukazuje 
tím na škodlivé dopady spánkové 
deprivace.

Další odborník na spánek, 
Matthew Walker, profesor neurolo-

prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

zaměření - konzultace

ZDARMA

inzerce
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Seznamte se: František Bugner – autor textu Sokolnická polka
Všichni ti, kteří poslouchali 10. května 2021 hlášení místního rozhlasu, byli 
určitě příjemně překvapeni písní, která zazněla na konci tohoto pořadu.
I já jsem měla velkou radost, když jsem 10. ledna t.r. měla možnost si tuto 
polku poslechnout na youtube. Navíc, když jsem zjistila, kdo je autorem textu, 
začala jsem ihned pátrat. Nebylo to složité. Protože jméno autora mně nebylo 
cizí, navštívila jsem jeho příbuzenstvo, zjistila kontakt na mobil a ještě téhož 
večera jsem rozjela diskusi.

Tady jsou Sokolnice, u telefonu 
Mirka Jíchová, mluvím s panem 
Fanem Bugnerem? Bylo to krátké 
povídání, pak předání emailové  
adresy.
Ahoj, posílám zkušební zprávu, po-
tvrď příjem, Franta.
No a pak následovalo dopisování, jak 
jinak než emailem.

Ahoj Mirko
jistě, že mne můžeš oslovovat Fano, 
připomíná mi to dětství, tak mně ří-
kala maminka a už dlouho mě tak 
nikdo neoslovil. 
Teď něco o mně. Odešel jsem ze 
Sokolnic v roce 1956 na studia do 
Pardubic. Naše rodina byla velká 
a já jsem už jediný, který ještě žije 
ze šesti bratrů. V Sokolnicích jsem 

už dlouho nebyl, ale stále se ve vzpo-
mínkách domů vracím.
Fano, překvapil mě tvůj zájem o de-
chovou hudbu, mám dojem, že jsi 
hrál na nějaký hudební nástroj, nebo 
se pletu?
No, co se týká mé hudební kariéry, 
neskončila slavně. Já jsem na rozdíl 
bratránků Konečných nešel studovat 
konzervatoř a vlastně jsem se ani ne-
naučil pořádně noty a všechno jsem 
hrál z hlavy, tedy samouk na kříd-
lovku a pak i na bubny. Občas jsem si 
zahrál v kapele pana Blažka od nás 
ze Sokolnic. Hráli tam i oba bratránci 
Koneční.Také si pamatuji kapelu 
pana Přerovského, po zániku de-
chovky pana Blažka to byla jediná ka-
pela v okolí. Měl jsem na vojně svoji 
amatérskou kapelu, pak ještě asi 

dva roky po vojně, občas jsem bub-
noval a trochu i zpíval v kapele pana 
Staňkovského. Moje hudební aktivita 
skončila po úraze ruky v r. 1982 a od 
té doby jsem už nikde nehrál. To už 
jsem bydlel tři roky v Bratislavě, kde 
žiji dodnes. Ten text k Sokolnické 
polce jsem napsal asi před rokem, 
hudbu k ní mně složil p. Vítězslav 
Dědina, který ji i nazpíval. Asi tři texty 
jsem napsal pro jednu amatérskou 
zpěvačku a čekám na její zveřejnění.
Chystám další písničku, snad to vy-
jde. Co se týká rodáků ze Sokolnic, 
mimo tebe se mi ozvali ještě dva, pro 
mě neznámí lidé.
V polce zaznělo, že Sokolnice jsou 
malá vesnice, ale to už dávno není 
pravda. Vskutku se rozrůstáme 
a podle slov starosty Mgr. Libora 
Beránka je stále zájem o lokalitu na 
našem území. A i ta škola je už jiná, 
než v době, kdy jsi ji navštěvoval. 
Byla jen pětitřídní, pak jsme museli 
dojíždět do Chrlic. Nyní je devítitřídní 
a pro velký počet žáků se bude opět 
rozšiřovat. V jednom z emailů ses 
zmínil o vzpomínce na Vánoce.

gie na univerzitě v Berkeley a autor bestselleru Why We 
Sleep, ve své knize dokonce tvrdí, že popolední šlofíček 
máme geneticky podmíněný. Podle jeho výzkumů totiž  
u všech lidí bez ohledu na kulturní příslušnost či geogra-
fické umístění dochází v poledních hodinách k poklesu 
bdělosti.

Důležitost dvoufázového režimu ukazuje příklad Řecka, 
které začalo v 90. letech postupně rušit svou siestu a bě-
hem dne udržovat obchody otevřené déle.

Problém je v tom, že tomuto prastarému genetickému 
kódu dnes nenasloucháme a spíme většinou monofá-
zicky, tedy v jednom dlouhém úseku nočního spánku. 
Z toho potom plynou výše zmíněné následky spánkové 
deprivace, o kterých ve své knize píše Mednicková.

Jeden spánek krátí život
Řešením by podle profesora Walkera bylo naučit se 

znovu spát ve dvoufázovém uspořádání a každý den si po 
obědě na 30 až 60 minut dopřát odpočinku. Důležitost 
dvoufázového režimu pak ukazuje na příkladu Řecka, 
které začalo v 90. letech postupně rušit svou siestu 
a během dne udržovat obchody otevřené déle. Tehdy se 
vědci z Lékařské fakulty Harvardské univerzity rozhodli 
zkoumat dopady této kulturní změny. Výsledky šestileté 
studie více než 23 tisíc řeckých dospělých byly doslova 
srdcervoucí.

Na začátku studie neměl žádný z jejích účastníků 
v anamnéze srdeční onemocnění nebo mozkovou pří-
hodu. Za oněch šest let výzkumu se u těch, kteří si pře-

stali užívat pravidelné siesty, vyskytlo o 37 procent vyšší 
riziko úmrtí na srdeční choroby ve srovnání s těmi, kteří 
si siestu neodepřeli.

Pro zdravé srdce i mozek
Podle profesora Walkera se jedná o jasný důkaz důle-

žitosti vrozené potřeby dvoufázového spánku, jejímž od-
píráním si sami zkracujeme životy. Walkerovy domněnky 
potvrzuje i řecký kardiolog Manolis Kallistratos, který je 
hlavním autorem studie zkoumající pozitivní vliv popoled-
ního zdřímnutí na snížení krevního tlaku. Ten může, jak 
tvrdí Kallistratos, poklesnout až o 2 mm HG, což může 
snížit riziko kardiovaskulárních příhod, jako je infarkt, až 
o 10 procent.

Až na vás příště po obědě zase půjde dřímota, pod-
volte se jí a odpočiňte si.

Spánek se ale nestará jen o srdce, nýbrž i o mozek. 
Tomu pomáhá zpracovávat informace, které shromaž-
ďuje po celý den, a podporuje jeho schopnost učit se. Ta 
totiž, jak tvrdí profesor Walker, nespočívá pouze v obec-
ném a nespecifickém uchování „všech“ informací, ale 
dovoluje mozku vybrat, které informace jsou hodny za-
chování a které nikoliv. Mozek tak může díky tomu ucho-
vat i informace, které jsme nevnímali vědomě. Co z toho 
všeho plyne? Že až na vás příště po obědě zase půjde 
dřímota, podvolte se jí a odpočiňte si. Pokud můžete. 
A pokud ne, dejte tento článek přečíst svému šéfovi. A to 
vlastně můžete, i když si půjdete zrovna lehnout. ■
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Ano, ty byly časy. Pamatuji si na Mirka Sekaninu, na Pepíka i Božina Zmrzlých, 
s těmi jsem chodil jedny Vánoce hrát po Sokolnicích koledy, to byla krásná 
doba.
Bývala to zavedená tradice, po večeři už se všichni mladí i staří těšili a oče-
kávali příchod pastýřů. Bohužel doba je jiná, ale hlavně chybí obětaví muzi-
kanti, kterých i tak je málo. I když se znovu o obnovení této tradice uvažuje.
A také zábavy na ostrůvku měly svoje kouzlo, zkoušky v klubovně cukrovaru, 
bylo toho dost. Nebo tradiční Šibřinky na sokolovně.
No, to jsi mě teď dostal. To byla zábava pro celou vesnici. V sokolovně kolem 
zdí seděly starší ženy a jen poznávaly masky, kterých tam bylo plno. Pama-
tuji si, to už je opravdu hodně dávno, že naše maminky v přestrojení vjely 
do sálu převlečeny do starých oděvů a na malém vozíku vezly nějaké dítě, 
motiv si už nepamatuji, ale měly velký úspěch.
Tu scénku ze Šibřinek si pamatuji velmi dobře, byla tak trochu v mé režii.
Bylo by toho na vzpomínání ještě hodně. Pokud potkáš někoho z mých spolu-
žáků, tak je pozdravuj. Rád vzpomínám na naše setkání s Věrou Rybnikářo-
vou, Majkou Rožnovskou, Jirkou Junkem. Na některé si už těžko vzpomínám, 
vždyť už jsem ze Sokolnic tak dlouho. Přesto na ně vzpomínám!!

Tak to by bylo asi všechno a jsem rád, že ses 
ozvala. Zdraví Fana Bugner.

-Se souhlasem Fr. Bugnera 
sepsala Miroslava Mifková-

Malá rodinná výzva
Nestihli jste malou rodinnou výzvu, kterou jsme na Týden rodiny připravili? Po 
dobu jednoho týdne jsme každý den ráno zveřejnili malý úkol pro celou rodinu 
na daný den. Přinášíme Vám shrnutí. Úkoly jsou jen pro Vás a záleží jen na 
Vás, zda úkol splníte.
●  Hudební pondělí 
Společně si pusťte Vaši oblíbenou hudbu. Buďte tolerantní k jinému hudeb-
nímu vkusu dětí. Pobavte se o tom, čím konkrétně je Vám tato hudba pří-
jemná. Je to textem, melodií, připomíná Vám období, kdy Vám bylo dobře...  
A pokud je hudba k tanci, jděte do toho.
●  Herní úterý
Máte oblíbenou rodinnou hru? Pokud ne, je čas ji objevit. Užijte si poklidný 
čas při společné aktivitě. Je plně na Vás, jakou hru budete hrát: deskovku, 
schovku, Pokémon GO, … Cokoliv, co Vás těší.
●  Povídací středa
Zavzpomínejte společně na okamžik, kdy Vám všem bylo příjemně a hezky. 
Co udělalo tu chvíli výjimečnou? Kde a s kým jste byli? Co jste dělali? Získáte 
tak návod, jak takové chvíle zopakovat.
●  Kulinářský čtvrtek
Společně si připravte jídlo, které máte všichni rádi. Všichni se zapojte a vařte 
spolu. Hezky si prostřete a užijte si to ve velkém stylu.
●  Filmový pátek
Dnešek si užijte s příjemným rodinným filmem. Dáte přednost Vaší ověřené 
filmové klasice nebo sáhnete po nějaké novince? Pokud jste si vybrali Váš 
oblíbený film, co ho dělá tak atraktivním, shodnete se nebo každý v něm na-
chází něco jiného. Pustili jste si novinku, jak se Vám líbila?
●  Pracovní sobota
Trávit čas společně můžete i prací. Nejen, že budete rychleji hotovi, ale půjde 
vám to i líp od ruky.
●  Výletová neděle
Vyrazte na výlet. Nemusíte daleko, dobrodružství může být i za rohem. Shod-
nete se na tom, kam byste chtěli? Vyrážíte spíš do přírody nebo do města za 
památkami či do kavárny?                                                         -Tereza Šteflová-
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Počátky bigbeatu v Sokolnicích, 
aneb vzpomínka na mládí

Neskutečně nádherná 60. léta, která nás, dnes již starce, zastihla v nác-
tých letech. Byla přelomová nejen v oblasti hudební, což mělo největší podíl, 
ale také ve stylu oblékání. 

Vzniklo hnutí Hippies, celosvětové neorganizované spojenectví protestující 
proti jadernému zbrojení a v té době především proti válce ve Vietnamu. Pro-
sazovali mír a lásku.

Kdo se chtěl přiblížit tomuto stylu „mániček“ (dlouhé 
vlasy), musel improvizovat, protože takový ohoz se 
běžně neprodával. To znamená, že jsme si barvili tenisky 
a trička, na která jsme přes vytvořené šablony stříkali 
různé symboly a nápisy. Džíny a džísky se kupovaly v pro-
dejnách Tuzex. Pomalovaný mikrobus VW byl další arte-
fakt, ale u nás tenkrát velmi výjimečný. Také je důležité 
zmínit změny v dámské módě, která je atraktivní stále, 
jako jsou minisukně nebo bikiny.

V té době vznikla v Sokolnicích beatová skupina „the 
Last“ ve složení: Jirka Fišer – bicí, Eda Roleček, Olin Ko-
láček a Tonda Štefl – kytary.

V následujících letech se členové skupiny prostřídali, 
jak je vám už známo z článků Mirky Mifkové v Sokolnic-
kém zpravodaji.

Pod tlakem MNV na přejmenování názvu skupiny vznikl 
Bonapart.

Po roce 1969 nám MNV přidělil „klubovnu“, což byl 
zchátralý domek s číslem 10, kde jsme si vytvořili zku-
šebnu ve stylu nahrávacího studia. Na technickém vy-
bavení, jako byly zesilovače, reprobedny, mixážní pult 
a další, měl největší podíl, dodnes šikovný technik, Jirka 
Fišer.
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Vzpomínáme
V těchto májových dnech si připomínáme výročí konce 2. světové války. 

Již několikrát jsme vzpomněli na některé  spoluobčany, kteří se podíleli na 
osvobození naší republiky. Jedním z nich byl i podplukovník Václav Haňka, 
který byl v Anglii přidělen k 311. čs. bombardovací peruti jako pozorovatel–
navigátor a který padl 18. října 1942. Na přání jeho manželky je pochován na 
hřbitově ve Wolverhamptonu.

Koncem minulého roku jsme dostali zprávu  o smrti paní Betty Jones, bý-
valé manželky V. Haňky, která zemřela 27. prosince 2020 ve věku 99 let.

Za tichou vzpomínku děkuje
-Ludmila Dudáková, roz. Haňková, neteř-

Začarovaný hvozd
Novou kapitolu dějin literatury přichystalo patnáct ma-

lých nadějných spisovatelů. Pod vedením české autorky 
dětských příběhů Kláry Smolíkové napsali své prvotiny. 
Všechna veledíla se sice jmenují stejně, tedy Začarovaný 
hvozd, ale každá knížka má své vlastní jedinečné hrdiny, 
unikátní záporáky a originální zápletky.

První část speciálního autorského Čteme dětem před-
čila všechna naše očekávání a byla jednoduše skvělá! 
Děti si díky předpřipravené maketě doplnily, dokreslily  

a dopsaly vlastní příběh. Stvořily vlastní hrdiny, navrhly 
tajemné lesní duchy a na mapě pojmenovaly místa, kde 
se jejich knížka odehrává.

Ve druhé části si budeme o Končině, kde všechny cesty 
končí a dál pokračuje jen Hvozd obývaný lesními duchy,  
o Luně a Bolechovi, kamarádech z tohoto odlehlého kraje, 
kteří se jako jediní začarovaného lesa nebojí, povídat. Sa-
mozřejmě bude prostor i na tematické aktivity. Všechny 
děti obdrží výtisk knihy Začarovaný hvozd s osobním 
věnováním. Akce byla podpořena z dotace MŠMT, MAS  
a ESF. -Tereza Šteflová-
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Vzpomínka na profesora Jiřího Pospíšila k jeho nedožitým 95. narozeninám
V několika minulých číslech Sokolnického zpravodaje 
jsme se zmínili o osobnostech, které se zapsaly do pa-
měti našich spoluobčanů. Ať to byl malíř Josef Umlášek, 
letec Václav Haňka, nebo P. Alois Slovák a další.

Prof. Ing. Jiří Pospíšil, DrSc. se zde nenarodil, ale vět-
šinu svého profesního života strávil v Sokolnické oboře, 
kterou vlastní Mendelova zemědělská a lesnická univer-
zita v Brně a spravuje ji Školní lesní podnik Masarykův 
les Křtiny. Po celý život prováděl terénní technické bádání 
i praktickou výuku v Sokolnické oboře. Zde zanechal vý-
sledky své celoživotní práce, a to semenné sady jilmu 
horského a topolu osiky, také porosty dřevin atraktivních 
pro okus zvěři.

V důchodu zde pan profesor pracoval jako zaměstna-
nec a prakticky aplikoval výsledky svého výzkumu okuso-
vých dřevin, zajišťoval jejich množení a prodej. Dále se 
soustředil na pěstování dřevin okrasných, rád pracoval 
na soustruhu se dřevem a vyráběl umělecké předměty. 
Se všemi těmito produkty se občané sousedních vesnic 
setkávali na prodejních akcích uskutečňujících se během 
roku.

V současné době je obora uzavřena, dovnitř se nedá 
jít. Ale i tak: přesto, že u tohoto areálu zmizelo oplocení, 
dovnitř se nedostanete. Tam se dostane jen zvěř žijící 
v současné době v oboře. A všechno to, co bylo vypěsto-
váno, dovezeno z různých školek a s velkou láskou ope-
čováváno je nyní postupně ničeno.

Nedávno jsem se jela projet po cyklostezce kolem 
plotu bažantnice. Upoutaly mě skupiny daňčí zvěře, poté 
jsem spatřila i malou srnku a nakonec do té doby mně 
neznámého jelena siku Dybowského (vyskytujícího se 
v oblastech vých. Ruska). Podobně jako jelen evropský 
i samci jelena sika mají parohy, jen jsou menší a nevy-
tvářejí korunu. V lese škodí olupováním kůry mladých 
stromků (viz Wikipedie).

Před pěti lety jsem uveřejnila podobný článek jako 
vzpomínku na pana profesora.

Po nějaké době se ozval bývalý žák pana profesora, 
který náhodou otevřel Sokolnický zpravodaj a získal tím 
na mě kontakt. A tak bych se s vámi chtěla podělit na 
vzpomínku Ing. Petra Š. věnovanou panu profesorovi i na 
dobu studií a na vše, co s tou dobou souviselo.

„Paní Mifková,
musím předně poděkovat za fotografie. Jako by se na 
chvíli vrátil čas. Zůstal jsem tu sedět snad hodinu a pořád 
na ně koukám, prohlížím každý detail, okolí, kde jaký stro-

mek rostl atd., přál bych si zase sedět na lavičce u traver-
tinové skalky. Poslední fotka je mi nejmilejší, protože tam 
poznávám všechny a jsem si jistý, že ta v modrém jste 
vy. Mluvila o vás naposledy i paní Ing. Pečínková ještě 
když jsme se na podzim 2005 sešli v oboře a říkala, že 
byste rády udělaly vzpomínkové setkání… myslel jsem, že 
autorkou prvého článku ve zpravodaji byla ona, četl jsem 
ho už tenkrát a mám ho od té doby uložený v diplomce  
s pár dopisy od p. prof. On mi občas napsal pár slov, když 
posílal semena pro moje zahradnické výsevy. Až ale te-
prve nyní, když jsem narazil na vzpomínku ve zpravodaji, 
mi došlo, že tu stále ještě někdo je, komu není jedno, 
jak to vše dopadlo. Nic nezměníme, nic nevrátíme, ale 
vystihla jste úplně přesně mé pocity slovy, „kdo jiný by 
měl chápat“… Myslel jsem, že už není nikdo takový a po 
přečtení té vzpomínky jsem pochopil, že přece je, proto 
jsem se ozval.

Někdy z nostalgie mi to nedá a zkouším na netu ulovit 
nějakou informaci, bydlím daleko, ale často si vzpomenu. 
Na tak vzácného člověka, jakým byl pan prof. Pospíšil, 
se zapomenout nedá. Jezdil jsem za ním i po skončení 
studií, jsem mu za mnohé vděčný. Co mě hodně mrzí je, 
že jsme si ještě v říjnu 2004 domlouvali setkání na jaře 
2005, to mi časově nevyšlo a pak už jsem ho neviděl 
(zemř. v srpnu 2005). Potom přišla dlouhá odmlka, až 
před 2 lety jsem se konečně vypravil do Sokolnic. Bylo 
to pro mne i poučné, protože jako student jsem vlastně 
znal vstup z druhé strany, zámek atd. nikdy neviděl, vždy 
jsem jezdil autobusem ze Šlapanic. Bylo hrozné počasí, 
v listopadu. Myslel jsem, že se ani nedostanu dovnitř, šel 
jsem asi špatně od zámku a narazil na plot pro daňky, 
nakonec jsem došel ke známé brance od Kobylnic, 
ta byla otevřená a pak jsem viděl tu spoušť. Stál jsem 
u bývalé branky, kde ještě rostla schizandra chinensis  

Pro klub se vžil název „na desátým“ a chodilo se tam 
nejen zkoušet nové nahrávky, ale také se bavit.

Chodil jsem tam pouštět gramodesky od skupin, 
které byly momentálně v hitparádách, jako napří-
klad; Rolling Stones, Hot Chocolate, CCR, Mungo Jerry  
a další.

Měl jsem celkem solidní sbírku a tenkrát Jirku Fišera 
napadlo, abych vyplnil přestávky při vystoupení kapely, 

diskotékou. K tomu účelu také vytvořil světelné efekty 
(barevnou hudbu). Bylo to pro nedostatek času jen na 
několika akcích, ale mělo to úspěch.

Ještě rád vzpomínám na kino v sokolovně. Promítalo 
se téměř každý víkend. Tenkrát bylo hodně skvělých fran-
couzských filmů s vynikajícími herci. Ještě musím zmínit 
film Help, s Beatles, což byla v té době pecka, dnes by se 
řeklo „hustý“. -Pavel Fric-
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Návštěva představitelů Jihomoravského kraje v Domově pro seniory 
V pátek 7. května 2021 jsme přivítali v našem domově 
vzácnou návštěvu. Na prohlídku našeho zařízení přijela 
nová radní pro sociální oblast paní Bc. Jana Leitnerová  
a náměstek hejtmana pro životní prostředí pan Lukáš 
Dubec z Jihomoravského krajského úřadu a spolupra-

covnice z OSV. Ředitel domova MVDr. Petr Nováček dele-
gaci provedl domovem. Popsal paní radní všechny změny 
a zlepšení, i ty, které nás ještě čekají. Hovořil zejména 
o humanizaci zařízení, úpravách vícelůžkových pokojů  
a plánovaných akcích (obr. 1).
Hostům představil každodenní život na odděleních, kde 
právě probíhala výtvarná aktivizační činnost (obr. 2),  
provedl je terapeutickou zahradou, pozdravil se s klienty 
a seznámil delegaci s nově otevřeným oddělením na  
Stodole, kde probíhala dopolední aktivizace – zpívánky 
(obr. 3).
Po prohlídce domova pozval přítomné na malé občers-
tvení a při té příležitosti paní radní a panu náměstkovi 
ukázal projekt na výstavbu nových domů, která bude za-
hájena v průběhu letošního roku. Dále se prodiskutovaly 
další různé dotační možnosti.
Závěrem oběma poděkoval za milou návštěvu a výbor-
nou spolupráci a pozval je na budoucí slavnostní otevření 
nového objektu. 

-Mgr. Eva Stiborová, 
vedoucí aktivizačního oddělení-       
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(klanopraška čínská) po pletivu a bylo mi hrozně. Zrovna 
tam nějaký vandal, či jak tyto lidi nazvat, porazil dvě nej-
krásnější osiky, které stály u plotu v zahradě u kaštanové 
aleje. O nich mi prof. Pospíšil vždy říkával… vidíš Petře tu 
štíhlost… samičí klony vynikaly štíhlostí, samčí byly koša-
tější. Chtěl jsem si přivézt alespoň odkopek, vyrážely tam 
ze země, ale neměl jsem nic, tak jsem holýma rukama 
vytrhl pár proutků, bohužel do jara nepřežily.

Když jsme tak stáli s prof. v říjnu 2004 naposledy, kou-
řil zakázanou cigaretu a řekl mi… Petře, po nás potopa…
on věděl, co přijde. Proto mi ještě v r. 2003 poslal po-
slední hybridní semena v papírové obálce, ve skleněné 
zkumavce uzavřené korkem. Bylo to sotva půl cm drob-
ného prachu, ale povedlo se mi ty stromy vypěstovat 
a zachránit. Od té doby je množím, vyrývám, postupně 
zalesňuji celé údolí v délce asi půl kilometru. Stromy jsou 
to nádherné, podařilo se mi i prodat pár desítek či stovek 
sazenic kamsi na Vysočinu a po letech se mi zákazník 

ozval, jak nádherně rostou. Začal jsem i včelařit a teprve 
teď mi došlo, jak důležité jsou včelařské vrby. Doma na 
zahradě mám asi 6 hybridů, které pan profesor vyšlechtil 
(byla to moje diplomka), ještě se mi podařilo je přemno-
žit, nazval jsem je názvy po Sokolnicích, třeba Salix smi-
thiana Sokolnice S1 atd… nabízím je včelařům.

A co mi kromě vzpomínek zbylo? Pár dřevěných mis-
tiček a svícen vysoustružený na soustruhu v horní há-
jence, dva obrázky lesních plodů, vrtané korálky, malá 
publikace o oboře Sokolnice, jedna kazeta s jeho písnič-
kami a pak jediný malý obrázek p. profesora, ani pořád-
nou fotku nemám… A osiky!!! Dnes už nádherné, jednu 
smýtíte, 50 nových vyroste. Bylo by toho hodně, na co 
bych si vzpomněl a někdy jsou takové vzpomínky nejlepší 
lék. Osikový háj na konci obory patří panu Profesorovi – 
na památku!!“ 

-Tento článek jsem opsala se svolením 
autora Ing. Petra Š. –  Miroslava Mifková-
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Sakrální památky v obci
Před nedávnem jsem si listovala v knížce Obec Sokol-

nice, na jejímž vydání v roce 2012 měla zásluhy přede-
vším obec a její představitelé. Ani mě samotnou nena-
padlo, že je v obci tolik křížků, kapliček a soch, ať už jsou 
v soukromých rukou nebo se o ně stará obec. 

Když jsem poté procházela vesnicí, uvědomila jsem 
si, že některé z křížků, kapliček a soch byly za poslední 
roky zrestaurovány nebo také přestěhovány na vhod-
nější místa. Nafotila jsem je a vás, čtenáře, možná 
bude zajímat jejich současný stav v porovnání s ne-
dávnou minulostí. O jejich historii si můžete přečíst ve 
výše zmíněné publikaci, kde je najdete vyfotografované 

na původních místech a ve stavu před opravami. Na 
webových stránkách obce v rubrice Pěší nebo cyklový-
let najdete mapku s umístěním opravených sakrálních  
památek.

Na ulici Tuřanská stojí tzv. Boží trojice. Na současné 
místo byla přeložena po rekonstrukci v r. 1989 z původ-
ního stanoviště u domu čp. 93 na téže ulici. V poslední 
době bylo upravené její okolí a odstraněny keře, které ji 
zakrývaly. 

Litinový kříž na začátku Šlapanické ulice rekonstrukci 
nepotřeboval, zato bylo odstraněno divoce rostoucí trní 
kolem. Nyní kříž vyniká v celé své kráse a důstojnosti.

Obnovy a oprav se dočkala v roce 2015 socha Sv. Jana 
Nepomuckého, kterou najdete u střediska sběrného 
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4 Kříž Šlapanická

1 Kříž Brněnská 2 Kříž Telnická 3 Boží trojice

5 Socha sv. Jana Nepomuckého 6 Kříž hřbitov
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Den Země u SDH Sokolnice
Při příležitosti Dne Země jsme se rozhodli uspořádat veřejný úklid kolem 

hasičské zbrojnice. Tento úklid proběhl 1. května 2021. Spontánně se pro-
táhl až do ulice Mrtvá a kolem přilehlých částí, i železniční tratě. Obec nám 
poskytla pytle na odpad. Naplnil se jeden 120 litrový pytel na komunální od-
pad a druhý 120 litrový pytel na plasty. Zúčastnilo se 10 lidí a zabralo nám to 
cca 1–1,5 hodiny.

Den Země se slaví od roku 1970, kdy lidé v USA začali demonstrovat za 
zdravější životní prostředí. Na různých místech bylo více než 20 milion de-
monstrantů. A celá tato kampaň měla za cíl prosadit zákony o ochraně život-
ního prostředí. Projekt Den Země inicioval John McConnel.

Tento svátek se slaví 22. dubna, tedy 8 dní před Pálením čarodějnic. Od 
roku 1990 se ke slavení svátku přidal celý svět a byl prohlášen za Meziná-
rodní Den Země. V tento den se konají nejrůznější ekologické akce a probíhají 
i demonstrace.                                       -Petra Hrdličková a Kristýna Slouková-

Květen
Květen je měsícem zařazeným ještě do období včelař-

ského jara. Včelstva na přelomu měsíce byla na mnohých 
stanovištích zpožděna ve vývoji o 2–3 týdny, proto taky 
nemohla v plné míře využít zdroje pylu a i nektaru. Ale 
až teď teprve při prohlídkách včel je vidět, že to dohánějí  
a nastává období pro včelaře, aby přidali medníky nebo 
nástavky, buď s rámky s vystavěnými soušemi, nebo ra-
ději s mezistěnami, aby se obnovilo včelí dílo a uplatnil se 
stavební pud včel. Také jsme v plném proudu při obnově 
uhynulých včelstev, v této době nejčastěji formou od-
dělků, kdy ze silných včelstev odebereme obvykle po jed-
nom obsednutém zavíčkovaném rámku, pouze dáváme 
pozor, abychom nepřenesli taky matku. Oddělek si udělá 
matku sám z nejmladších vylíhlých larviček. Obvykle ta-
kováto matka už sama do 30 dní klade vajíčka a včelstvo 
zesílí do zimy, aby ji přežilo.

Již teď, kdy mnozí provedli jarní přeléčení včel, se za-
jímají, jaká léčiva budou letos použita, kdy budou distri-
buovaná, aby se využil mezičas po prvním vytáčení. Stále 
to vypadá, že organizace odpovídá za zdravotní stav včel-
stev, ale opak je pravdou, tak jak je uvedeno ve veteri-
nárním zákoně v § 4, za zdravotní stav včelstev odpovídá 
chovatel a nikoli spolek. 

Dne 20. května se bude již po čtvrté bude slavit Svě-
tový den včel a včelařů. Tento jubilejní den je dnem na-
rození (1734) Antona Janscha, průkopníka moderního 

způsobu chovu včel, jako včelmistra císařovny Marie 
Terezie, která se přičinila o přijetí známých včelařských  
patentů.

Všichni víme, že feromony patří základním komunikač-
ním prostředkům sociálního hmyzu. Název feromon – 
řecky „přenašeč vzrušení“. V současné době známe více 
než 80 včelích feromonů. Včely vylučují feromony svými 
15 žlázami, které jsou na různé části jejich těla, příjem 
těchto chemických signálů je zajištěn tykadly, ale i jinými 
části včelího těla. Feromony vylučují všichni obyvatelé 
úlu, včetně plodu. Vždyť i zvířecí mládě dává najevo když 
má hlad, natož ten červík v buňce. Příště bude feromo-
nové pokračování.      -Václav Hůrka-

odpadu. Zároveň byl upraven parčík kolem sochy. V loň-
ském roce byly úpravy završeny vydlážděním silnice k no-
vým rodinným domkům na ulici Zámecké. 

Kříž na ulici Telnická byl zrestaurován před třemi lety, 
nově pozlacen a posunut mírně od silnice.

Zásadní rekonstrukcí prošel kříž, který nejprve stá-
val v místě dnešní čerpací stanice na křižovatce silnice 
z Brna na Hodonín. Kvůli výstavbě benzinové stanice 
a přestavbě křižovatky na kruhový objezd byl kříž nejprve 
přesunut k odbočce z hlavní silnice směrem do rozvodny. 
Před třemi lety prošel kříž celkovou renovací a byl přemís-

těn na levou stranu silnice při vjezdu do Sokolnic smě-
rem od Brna.

Nejvíce však „prokoukl“ nejstarší litinový kříž v katas-
tru obce, datovaný letopočtem 1856. Původně byl posta-
ven nedaleko bývalého panského dvora Vladimírov, kde 
zapomenut chátral. V roce 2013 byl kříž také zrekonstru-
ován a znovu pozlacen. Byl převezen ke hřbitovu, kde se 
mu dostává zasloužené pozornosti.

Všechny zmíněné sakrální památky byly zrekonstru-
ovány na náklady obce, za což jí patří dík, že se stará 
pečlivě o památky v obci.                       -Jitka Čermáková-
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Tradiční výšlap na Mohylu míru
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Krásný prvomájový den strávili místní děti 
i rodiče.

Počasí vyšlo až nečekaně slunečně, během cesty 
jsme dětem připravili úkoly zaměřené především na 
jarně se probouzející přírodu, někteří měli dokonce 
štěstí potkat i běžně nevídaná zvířátka, hledali kvě-
tiny, poslouchali ptáčky a poznávali 
je dle fotek, objevovali kouzla přírody, 
která doma u mobilů nikdy nezažijí, 
na konci cesty si vyrobili kdysi tak 
tradiční prvomájová mávátka a zís-
kali sladkou odměnu a diplom.

Musíme pochválit všechny děti 
a především ty nejmenší, jelikož výš-
lap měřil 4,7 km (jeden směr) a už 
jen cesta směr Mohyla byla značně 
kopcovitá, i když nádherně lemována 
rozkvetlými stromy třešní.

A to byl náš druhý cíl lehce na-
značený na našem letáčku, protože 
právě k prvnímu květnu se pojí ta 
nejkrásnější jarní tradice a tou je PO-
LIBEK POD ROZKVETLOU TŘEŠNÍ – 
ať už od manžela, přítele, syna, dě-
dečka, kamaráda… každý se počítá. 
A důvod? Přece, aby žádná z našich 
žen neuschla – pokud přečkala pá-
lení čarodějnic 

Věříme, že akce se líbila všem  
a užili jste si krásný den.

Děkujeme všem, kteří se na akci 
a její přípravě podíleli. 

-Jana Mrkvicová, 
TJ Sokol Sokolnice-


