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Školní družina byla plná masek
V pátek, po Tučném čtvrtku, si družina užila maškarní 
karneval na téma „U nás na statku“. Byla to výzva pro 
všechny, a tak jsme s předstihem plánovali kostýmy, vy-
ráběli škrabošky a rekvizity (např. speciální tematický fo-
tokoutek). Největším překvapením byla na školním dvoře 
možnost vyzkoušet si „jako“ dojení kravičky (z kartonu) 
a jízda v kolečku, která všechny pobavila a příjemně na-
ladila. Po obléknutí kostýmů různých domácích zvířat, 
statkářů či statkářek proběhla v aule taneční přehlídka 
i za účasti žáků z první třídy, kteří v námořnickém duchu 

obohatili náš program. Hlasovalo se pro nejlepší kostým 
a poté nám cvičenky tanečního kroužku předvedly jednu 
z nacvičených skladeb. Většina také využila možnost vy-
focení se v našem tematickém fotokoutku. Po přesunutí 
se do třídy proběhlo vyhodnocení NEJ kostýmů a tom-
bola. Na řadu přišlo i občerstvení. Karnevalové veselí vy-
střídalo v pondělí to masopustní. Tradičně jsme smažili 
koblížky a děti v kostýmech a s naučenými básničkami 
zvládly masopustní průvod po škole. Po ukončení ob-
chůzky si děti užily společnou hostinu. A za krátký čas 
nás čeká Vítání jara. 

-Markéta Kupská-

Olympijský festival v Brně V pátek 11. února 2022 byla celá naše třída 5.A v Brně 
na zimním Olympijském festivalu. 
Naše cesta začala nástupem do autobusu, který nás 
na místo dovezl. Celým festivalem nás provázela prů-
vodkyně, která nám ukázala všechna stanoviště. Do-
hromady jsme navštívili asi 10 z celkových 16 různých 
stanovišť, na kterých jsme si mohli vyzkoušet různé olym-
pijské sporty jako je curling, skoky na lyžích, bruslení 
nebo biatlonovou střelbu. Nejvíce nás zaujalo bruslení, 
na kterém jsme také strávili nejvíc času. Setkali jsme se  
i s olympijským maskotem – pandou Bing Dwen Dwen 
nebo bývalou reprezentantkou ve sjezdovém lyžování 
Šárkou Strachovou. Na konci nás čekal celofestivalový 
kvíz Kahoot, ve kterém jsme skončili na krásném druhém 
místě a odnesli jsme si nejen diplom, ale i hezké ceny.
Na festivalu jsme strávili celý den a moc jsme si ho užili. 

-Žáci z 5.A-
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Jednou mi Ludva Sedláčkuj ukázal nějakou kresbu 
dragouna na koni. Dnes si myslím, že to asi byla 
nějaká kresba Alšova ze slabikáře nebo nějaké 
jiné knihy. Zdá se mi však, jako by to byl nějaký 
originál kreslený tužkou. Později jsem Ludvovi 
toto nejednou připomenul, nemohl si však za nic 
vzpomenout o jakou kresbu asi mohlo jít. Důle-
žité však bylo, že jsem si tehdy poprvé uvědomil, 
jak může být obrázek také pěkný. Tolik se mi to 
líbilo! Začal jsem hodně kreslit na všem možném.  
Když mně odháněli, abych na všem nekreslil,  
tak si pamatuji, že když se malovalo a odtaho-
val se nábytek, že se tam v koutech za nábyt-
kem našly po mně čmáranice. Po mamince jsem  
stále chtěl nějaké tužky a barvičky, a tak mi dala 
dovést mlékařkou z Brna barvy. Byly to vo-
dové barvy, takové o jakých se mi předtím nikdy  
nesnilo! Ani jsem s nimi neuměl zacházet.  
Vyškemral jsem na tetce mlíkařce ještě něko-

lik obrázků, byly to asi nějaké nálepky – pro 
mne to však byla hotová galerie. Dlouho jsem 
si je opatroval jako nejvzácnější hračky. Na jiné 
hračky si příliš mnoho z tohoto útlého mládí  
nepamatuji. Byly to často různé vystřílené lo-
vecké nábojnice, které mi strýček Tomáš přinášel 
někde z pole, jak je nacházel při různých oračkách 
po polích, nebo součástky různých zemědělských 
nástrojů, jako koleček od pluhu, různé krabice  
a podobně. Vzpomínám při této příležitosti na 
jednu příhodu se strýčkem Tomášem. Často po 
práci přicházíval k nám, sedával u kamen na 
stoličce a podřimoval. Měl husté černé vlasy  
a já jsem jej česal. Aby vlasy dobře držely,  
namáčel jsem hřeben. Dodatečně se zjistilo, že 
namáčím hřeben do nočníku. Se strýčkem Tomá-
šem, dokud jsem byl malý, jsem si hodně užil. 
Pěstoval holuby, měl ještě různé záliby, spíš 
chlapecké, a občas mne vodili s sebou na svoje 
výpravy, jako někomu plašit holuby nebo králíka 
vyměnit či prodat. Nerozlučným jeho kamará-
dem na těchto všech jednáních a pochůzkách byl 
jeho věrný kamarád Franta Mrkvica, známý pod 
jménem Franta Kára.
Tatínek mne někdy s sebou brával na pole. Pa-
matuji se, jak se u nás nejednou vzpomínalo této 
příhody: Vzal mne s sebou na žebřiňák a cestou 
na pole se stavil u Horáků tuším. Opratě koním 
utáhl na lušni a vstoupil do domu. Mne nechal 
na voze, abych dával pozor na koně. Když ta-
tínek dlouho nešel, byla mi asi dlouhá chvíle, 
stáhl jsem opratě z lušně a tahal jimi koně. Koně 
byli mladí, a tak jim nedalo moc práce dát se do 
klusu. Jak tatínek zaslechl vůz hrčet, hned věděl, 
kolik uhodilo. Vyběhl a rychle za námi. Vyskočil 
zezadu na vůz, podařilo se mu po natřásající se 
desce žebřiňáku přejít dopředu, a koně, již cvála-
jící, zadržet. Když jsme šťastně zastavili, hlásil 
jsem mu hrdě: „ Já sám držel papratě!“

Láska k malování
Vzpomínky na pana profesora Josefa Umláška

Chtěla bych touto cestou znovu poděkovat potomkům pana 
prof. Josefa Umláška za to, že nám bylo díky jejich ochotě 
umožněno se seznámit s jeho dílem, a nahlédnout tak na 
život naší obce začátkem 20. století.
O tom, že velkou vášní malého Josefa bylo kreslení, není po-
chyb. Jeho zálibou byla kresba koně. Aby mohl svou lásku 
ke koním zachytit na papír, potřeboval různé malířské pro-
středky. Doba před více jak sto lety neposkytovala dětem 
tolik možností, jaké mají současní školáci. K tomu období se 
vrací ve vzpomínkách pan prof. Josef Umlášek.

Ze vzpomínek autora a se svolením rodiny Umláškových sepsala Miroslava Mifková
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Okénko do mateřské školy
●  Ve třídě SLUNÍČKA po několik dnů prožívaly děti s po-
mocí paní učitelky malou olympiádu, v jejímž průběhu 
si zkoušely některé zimní sporty. Během dalších dnů se 
vžily do rolí vybraných profesí, o kterých jsme si nejen po-
vídali, ale také je vyzkoušeli – zvěrolékař, pekař, hasič, 
policista aj. Dokonce jsme si vlastnoručně uváleli a za 
pomoci paní kuchařky i upekli opravdové rohlíky! To byla 
dobrota! Užili jsme si také veselého dovádění v karneva-
lových maskách jak v naší třídě, tak i společně s dětmi 
z ostatních tříd. Ve školní jídelně byl pro všechny připra-
ven program plný her a soutěží. Během několika dnů děti 
poznávaly hudební nástroje i známé písničky. A to ne-
jen podle obrázků, ale také podle zvuků a melodií. Měly 
možnost být muzikanty a hrát na některé z hudebních 
nástrojů, dokonce i na vlastnoručně vyrobený bubínek. 
V neposlední řadě jsme si povídali, jak se správně oblé-
káme, které druhy oblečení patří na dané části těla, učili 
se zavazovat tkaničky a soutěžili v rychlosti v oblékání. 
Zkrátka jsme si při tom všem užili hodně legrace, a také 
se naučili spoustu užitečných dovedností.
●  Děti ve třídě MOTÝLCI si vyzkoušely různé profese. 
Zahrály si na zámečníky, jako kadeřníci, za použití fénu, 
ondulovaly vlasy, upekly pizzu, v rolích lékařů a sestřiček 
zachraňovaly nemocného kamaráda… Užily si také plno 
zábavy a legrace na karnevale, který se konal pro všechny 
děti z mateřské školy ve školní jídelně. V rámci tématu 
„Z pohádky do pohádky“ jsme si každý den přiblížili jednu 
pohádku a zdramatizovali si pohádku „O Červené Kar-

kulce“. Povídali jsme si o lidských vlastnostech – sobec-
kost, bezohlednost – příklady jsme hledali v pohádkách. 
Na závěr děti odpovídaly na pohádkový kvíz a také jsme 
si připomněli, jak správně zacházíme s knihami.
●  Na začátku února jsme si s dětmi ve třídě KOŤÁTKA 
povídali o lidském těle, jak funguje a z čeho se skládá. 
Dozvěděli jsme se, co škodí lidskému zdraví a jak si ho 
máme chránit. Děti si také prožily olympijský týden plný 
soutěží a sportovního zápolení. Jen nám trošku chyběl 
sníh. A na závěr února nás čekal karneval. Celý týden 
jsme si užívali karnevalové veselí, a děti se proměňovaly 
do různých pohádkových postav a masek.
●  Ve třídě KUŘÁTKA si děti v únoru hrály na obchod 
„U křečka“, jak si k němu malá zvířátka z lesa chodila 
nakupovat potravu. Děti se učily poznávat nápisy, pikto-
gramy, číslice, řešily labyrinty (cestičky a úkryty zvířátek). 
Při nakupování se učily dodržovat pravidla společen-

ského chování (pozdravit, domluvit 
se, poděkovat) ve vztahu zákaz-
ník–prodavač, šetrně zacházet se 
zbožím, uspořádat předměty podle 
daného pravidla, používat nákupní 
košík, spočítat zboží, poznávat pe-
níze a správně s nimi zacházet. Děti 
správně pojmenovávaly zvířátka (ve-
verka, ježek, zajíček, vrána), vybíraly 
jim správnou potravu a zazpívaly 
jim písničku o křečkovi a veverkách. 
V chladných únorových dnech jsme 
si povídali o některých zvířátkách – 
která přes zimu spí, která naopak 
ne, a čím se živí. Pozorovali jsme 
ptáčky na krmítku i ve volné přírodě, 
srovnávali jsme je s obrázky a učili se 
je vyjmenovávat. Zjistili jsme, že na 
naší zahradě se nejvíce líbí vrabčá-
kům. Jednoho pátečního rána nám 
zněla celou školkou taneční hudba  
a děti se scházely v maskách – začal 
KARNEVAL. Děti tancovaly, zpívaly, 
soutěžily, zúčastnily se přehlídky 
masek a vystoupení divadla „KEJ-
KLE“ s programem zaměřeným na 
MASOPUST A TRADICE. Nechyběla 
ani hostina s dobrotami od maminek  
dětí. ■

Sluníčka
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Zprávy ze Zastupitelstva
Ve středu dne 9. března 2022 se v 18.00 hodin v Zá-
kladní  škole  Sokolnice  uskutečnilo  veřejné  zasedání 
Zastupitelstva obce. Projednány byly tyto body:

●  Slib nového člena zastupitelstva 
Paní Ivanka Hamanová zemřela dne 13. 1. 2022. Tímto 
dnem zanikl její mandát člena zastupitelstva (§ 55 zá-
kona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí  
a o změně některých zákonů – dále jen „zákon o vol-
bách“) a dnem následujícím se stal novým členem za-
stupitelstva první náhradník téže volební strany (§ 56 
zákona o volbách).
Člen zastupitelstva obce skládá slib na začátku prvního 
zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení 
zúčastní (§ 69 zákona o obcích). V případě odmítnutí 
složit slib, nebo složení slibu s výhradou zaniká mandát 
tomuto členu zastupitelstva (§ 55 zákona o volbách). Po-
dle výsledků voleb je prvním náhradníkem Mgr. Zuzana 
Žilková. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí složení 
slibu Mgr. Zuzanou Žilkovou bez výhrad.
●  Složení rady obce 
Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 
11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu 
členů zastupitelstva obce. Dle § 84 odst. 2 písmeno m) 
zákona o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno volit z řad 
členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další 
členy rady obce (radní), odvolávat je z funkce a stanovit 
počet členů rady obce. Dosud radu obce tvořil starosta, 
dva místostarostové a dva radní. Vzhledem k úmrtí paní 
Hamanové rada obce zastupitelstvu navrhuje, aby radu 
obce nově tvořil stávající starosta, stávající místostarosta 
a tři členové rady. Dva stávající a třetí radní bude zvolen. 
Starosta obce navrhl, aby neuvolněnému místostaros-
tovi, který zajišťuje bezproblémový chod úřadu v době 
jeho nepřítomnosti, podepisuje (jako správce rozpočtu) 
všechny faktury a činí další stanovené úkoly spojené 
s chodem úřadu, byla upravena výše měsíční odměny.
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanovilo, že radu obce 
bude tvořit starosta, jeden místostarosta a tři radní.
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanovilo Ing. Vladimíru Ko-
tolanovi, v souladu s nařízením vlády číslo 318/2017 Sb. 
o výši odměn členů zastupitelstev územních samospráv-
ných celků, v platném znění, s účinností od 10. 3. 2022 
měsíční odměnu ve výši 6.000 Kč.
●  Volba člena rady 
Dle § 84 odst. 2 písmeno m) zákona o obcích je zastupi-
telstvu vyhrazena volba člena rady obce z řad členů za-
stupitelstva. Rada doporučila zastupitelstvu zvolit dalším 
členem rady Ing. Jarmilu Šustrovou. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice volí jako člena Rady obce 
Sokolnice Ing. Jarmilu Šustrovou, nar. 6. 12. 1955, by-
tem U Rybníka 338, Sokolnice.
●  Návrh na změnu územního plánu – 

Čegan Holding a. s.
Obec obdržela návrh společnosti Čegan Holding a. s., 
která je majitelem pozemku p. č. 3365, aby obec pořídila 

změnu územního plánu obce, spočívající ve změně využití 
pozemku p. č. 3365 jako plochy TI — technické infrastruk-
tury. Zařízení pro materiálové využití odpadů k terénním 
úpravám a zařízení pro odstraňování inertních odpadů 
skládkováním. Pozemek p. č. 3365 o výměře 696 m2 je 
ornou půdou. Jedná se o pozemek s využitím jako mez, 
stráň. V rámci stávajícího platného územního plánu obce 
je pozemek p. č. 3365 definován pro jeho budoucí vyu-
žití jako plocha krajinné zeleně. V rámci podnikatelského 
záměru, který vychází z odborných analýz, z jednání s po-
tenciálními obchodními partnery a z veřejně dostupných 
informaci společnost hodlá využít výše uvedené pozemky 
pro zřízení zařízení určeného k materiálovému využití 
nekontaminovaných odpadních zemin, případně vedlej-
ších produktů charakteru nekontaminovaných zemin, 
získaných při stavebních činnostech v okolí města Brna  
a jejich použití k terénním úpravám způsobem v souladu 
s platnými právními předpisy, tj. formou zasypávání pří-
padně jako zařízení pro odstraňování inertních odpadů 
skládkováním. V nejbližším okolí tato potřeba ukládání 
nekontaminovaných zemin vznikne např. plánovanou 
modernizací trati Brno–Přerov. Po realizaci projektova-
ných terénních úprav pozemků bude provedena jejich 
následná rekultivace a navrácení původnímu využití. 
Navrhovatel na pořízení změny územního plánu prohlá-
sil, že uhradí náklady na zpracování změny projektan-
tem a rovněž případné další náklady vzešlé z projednání 
změny.
Rada obce nedoporučila žádosti vyhovět.
Zastupitelstvo obce Sokolnice neschválilo návrh Slavoje 
Čegana na změnu územního plánu obce Sokolnice.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi nejpoz-
ději do 30. 3. 2021 informovat společnost Čegan Holding 
a. s. o výsledku rozhodnutí zastupitelstva. 
●  Návrh na změnu územního plánu – Eva Čeganová
Obec obdržela návrh Ing. Evy Čeganové, která je majite-
lem pozemků p. č. 3359, 3364, aby obec pořídila změnu 
územního plánu obce, spočívající ve změně využití po-
zemku p. č. 3365 jako plochy TI — technické infrastruk-
tury. Zařízení pro materiálové využití odpadů k terénním 
úpravám a zařízení pro odstraňování inertních odpadů 
skládkováním. 
Pozemek p. č. 3359 o výměře 125 866 m2 je ornou pů-
dou, pozemek 3364 o výměře 60 m2 je veden jako trvalý 
travní porost – mez, stráň. Pozemek p. č. 3359 je v sou-
časnosti jako orná půda obděláván. Pozemek 3364 plní 
funkci krajinné zeleně.
V rámci stávajícího platného územního plánu obce je 
pozemek p. č. 3359 definován pro jeho budoucí využití 
jako plochy zemědělské – vinice. Pozemek p. č. 3364 je 
v rámci územního plánu definován jako plocha zeměděl-
ská – orná půda. Pozemek p. č. 3359 je terénní konfigu-
rací erozně ohroženou konvexní údolní depresí.
Jako majitel výše uvedených pozemků tyto pozemky ni-
jak nevyužívám a pouze je pronajímám k zemědělskému 
využití. V rámci podnikatelského záměru, který vychází 
z odborných analýz, z jednání s potenciálními obchod-
ními partnery a z veřejně dostupných informací mám 
záměr využít výše uvedené pozemky pro zřízení zařízení 
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určeného k materiálovému využití nekontaminovaných 
odpadních zemin případně vedlejších produktů charak-
teru nekontaminovaných zemin, získaných při stavebních 
činnostech v okolí města Brna a jejich použití k terénním 
úpravám způsobem v souladu s platnými právními před-
pisy, tj. formou zasypávání případně jako zařízení pro od-
straňování inertních odpadů skládkováním. V nejbližším 
okolí tato potřeba ukládání nekontaminovaných zemin 
vznikne např. plánovanou modernizací trati Brno–Přerov. 
Po realizaci projektovaných terénních úprav pozemků 
bude provedena jejich následná rekultivace a navrácení 
zemědělskému využití.
Navrhovatel na pořízení změny územního plánu prohlá-
sil, že uhradí náklady na zpracování změny projektan-
tem a rovněž případné další náklady vzešlé z projednání 
změny.
Rada obce nedoporučila žádosti vyhovět.
Zastupitelstvo obce Sokolnice neschválilo návrh Ing. Evy 
Čeganové na změnu územního plánu obce Sokolnice.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi nejpoz-
ději do 30. 3. 2021 informovat Ing. Evu Čeganovou o roz-
hodnutí zastupitelstva. 

●  Dotace z rozpočtu obce  
Rada obce doporučila zastupitelstvu schválit dotace 
z rozpočtu obce tak, jak je níže uvedeno. 

TJ Sokol Sokolnice 310 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Sokolnice 224 000 Kč

Myslivecké sdružení  
Na Zlatém potoce, Sokolnice 90 000 Kč

Svaz rybářů Sokolnice 65 000 Kč

Sokolnický dům, o. s. 20 000 Kč

Diakonie Betlém 83 460 Kč

Český svaz včelařů, ZO Sokolnice 10 000 Kč

Domov pro seniory 135 000 Kč

Junák Újezd u Brna 10 000 Kč

Spolek přátel dobrého vína 18 000 Kč

Junák Šlapanice 5 000 Kč

Rodinné centrum Sokolnice 302 200 Kč

Linka bezpečí pro děti a mládež 10 000 Kč

Celkem 1 282 660 Kč

Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo poskytnutí dotací 
z rozpočtu obce Sokolnice dle návrhu s termínem vyúč-
tování do 31. 1. 2023. Dotace budou poskytnuty na zá-
kladě „Vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“, 
kterou schválilo zastupitelstvo obce dne 10. 3. 2021.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi zajis-

tit uzavření smluv o poskytnutí dotace nejpozději do 
29. 4. 2022.
●  Prodej části pozemku p. č. 2236
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p. č. 2236, druh 
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
623 m2. Zájemci požádali o odkup části tohoto pozemku 
o výměře 180 m2. Jedná se o veřejné prostranství – trav-
natý pás mezi domem žadatelů a komunikací na ulici 
Polní. Záměr zcizení obecního pozemku byl zveřejněn od 
13. 12. 2021 do 14. 1. 2022. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr prodeje 
byl zveřejněn zákonným způsobem od 13. 12. 2021 do 
14. 1. 2022, nicméně neschválilo prodej části pozemku 
p. č. 2236, o výměře cca 180 m2, ostatní plocha. Zastu-
pitelstvo obce uložilo tajemnici informovat žadatele o roz-
hodnutí zastupitelstva nejpozději do 25. 3. 2022.
●  Výhodnější uložení finanční rezervy obce 
Obec má v současnosti finanční rezervu na pokrytí ná-
kladů připravovaných investičních i neinvestičních akcí. 
V posledních měsících výrazně vzrostla inflace, a proto by 
bylo vhodné uložit volné finanční prostředky (nebo ales-
poň jejich část) na spořící účet, termínovaný vklad, nebo 
nakoupit např. státní dluhopisy. 
Rada doporučila schválit uložení finančních prostředků 
na termínované vklady.
Zastupitelstvo obce Sokolnice odsouhlasilo uložení 
částky 10 mil. Kč na termínovaný vklad se splatností 
1 rok u společnosti ČSOB a. s. 
ZO odsouhlasilo uložení částky 10 mil. Kč na termíno-
vaný vklad se splatností 6 měsíců u ČSOB a. s.
ZO odsouhlasilo uložení částky 20 mil. Kč na termíno-
vaný vklad se splatností 3 měsíce u společnosti Česká 
spořitelna a. s.  
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi obce So-
kolnice zajistit uzavření příslušných smluv. 
●  Smlouva o financování oprav ČOV Telnice
Obec Sokolnice je vlastníkem čistírny odpadních vod v k.ú. 
Telnice. Na tuto ČOV jsou odváděny odpadní vody z obcí 
Sokolnice, Telnice a Otmarov. Pokud je třeba vynaložit fi-
nanční prostředky na nějaké investiční úpravy, či rozsáh-
lejší rekonstrukce, podílí se na jejich úhradě všechny tři 
obce. Jako podklad pro financování slouží dohoda, kterou 
schvalují zastupitelstva jednotlivých obcí. V současnosti 
je třeba celková oprava řídícího systému, oprava silové 
části elektrorozvodů a oprava uzemnění objektu. Díky 
agresivním výparům zařízení ČOV velmi trpí. Náklady na 
uvedené opravy představují částku 1.550.000 Kč + DPH. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo text a uza-
vření předložené „Smlouvy o financování oprav ČOV 
Telnice číslo: ČOV - 01/2021“ mezi obcemi Sokolnice, 
Telnice a Otmarov a uložilo starostovi zajistit uzavření 
smlouvy o financování oprav ČOV Telnice nejpozději do 
31. 3. 2022.
●  Žádost MAS Slavkovské bojiště
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště, z. s. požá-
dala o poskytnutí finančního příspěvku na činnosti MAS 
Slavkovské bojiště, z. s. MAS Slavkovské bojiště svojí 
činností usiluje o zvýšení kvality života ve svém regionu 
prostřednictvím dotací z Evropské unie i z národních 
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zdrojů. V končícím období bylo prostřednictvím MAS Slav-
kovské bojiště z IROP do obce Sokolnice zacíleno přes 
3 miliony Kč. MAS Slavkovské bojiště realizuje na území 
Sokolnic Místní akční plán v OPR Šlapanice určený pro 
rozvoj vzdělávání. Dále je v tříletém projektu MAS Slav-
kovské bojiště zapojeno Komunitní centrum Lípa ze So-
kolnic, které v tomto projektu získá finanční podporu ve 
výši přes 1 milion Kč. 
MAS Slavkovské bojiště financuje svoje aktivity prostřed-
nictvím dotačních titulů. Dotační program určený na pro-
voz MAS a její hlavní činnost je s 5% spoluúčastí. Tuto 
spoluúčast MAS financuje z členských příspěvků. Obce 
jsou členy MAS prostřednictvím mikroregionů, příspěvek 
činí 10 Kč na obyvatele. Protože obec Sokolnice není čle-
nem žádného mikroregionu, nijak nepřispívá na činnost 
MAS. Proto se na nás MAS Slavkovské bojiště obrátilo 
s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo vstup do MAS 
Slavkovské bojiště jako individuální člen a úhradu člen-
ského příspěvku ve výši 10 Kč na obyvatele, tj. 23.610 Kč.
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá tajemnici sdělit 
MAS Slavkovské bojiště rozhodnutí ZO.   
●  Zahrádky v majetku obce
Obec je vlastníkem 12 zahrádek za benzínovou čerpací 
stanicí, mezi okružní křižovatkou a Dunávkou a za roz-
vodnou. Osm zahrádek má nájemce (pachtýře), čtyři jsou 
volné. 
Ve druhé polovině loňského roku obdržela obec žádosti 
o odprodej těchto zahrádek. U většiny zahrádek je více 
kupujících. Proto zastupitelstvo v prosinci schválilo jen 
ty žádosti, kde byl pouze jeden kupující. ZO současně 
uložilo radě obce vypracovat zásady prodeje nemovitého 
majetku obce v případě, že o něj projeví zájem více ucha-
zečů. V lednu se rada zabývala základními obrysy těchto 
zásad s tím, že právník obce doporučil (z důvodu transpa-
rentnosti a právní čistoty) realizovat prodej ve dvou kro-
cích. Upozornil, že pokud obec zveřejní nový záměr pro-
deje a následně by se seznam nabízených nemovitostí 
měnil (např. z důvodu neuskutečnění již schváleného 
prodeje), mohl by být postup obce zpochybněn. Proto na-
vrhl v březnu projednat prodeje, kde má nemovitost ná-
jemce, a v případě schválení tyto prodeje uskutečnit. Ne-
prodleně poté zveřejnit nový záměr prodeje, kde budou 
uvedeny všechny zbylé zahrádky, které hodlá obec prodá-
vat. V záměru budou informace o tom, jak a podle čeho 
se bude vybírat kupující. Dále zde budou zveřejněny ter-
míny a způsob podávání nabídek, minimální cena a další 
potřebné informace. Výsledek bude předložen zastupitel-
stvu k projednání v červnu 2022. Pokud by poté některý 
ze schválených zájemců odmítl uzavřít kupní smlouvu, 
rozhodlo by zastupitelstvo v září o dalším postupu.
ZO vzalo na vědomí informace o přípravě návrhu zásad 
prodeje nemovitého majetku obce a schválilo postup 
uvedený viz výše.
●  Prodej zahrádky z majetku obce 
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p. č. 2795/11 
o výměře 348 m2, trvalý travní porost. Jedná se o poze-
mek za rozvodnou. Jeho současný nájemce požádal o od-
prodej tohoto pozemku do jeho vlastnictví. 

Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr 
prodeje pozemku p. č. 2795/11 byl zveřejněn zákonným 
způsobem od 27. 10. 2021 do 15. 11. 2021 a schválilo 
prodej pozemku p. č. 2795/11 o výměře 348 m2, trvalý 
travní porost, v k. ú. Sokolnice za kupní cenu 200 Kč/m2 
bez DPH. Celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při 
podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí náklady na se-
pis kupní smlouvy a správní poplatek za řízení o povolení 
vkladu práv do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi uzavřít kupní 
smlouvu nejpozději do 22. 4. 2022. Nebude-li kupní 
smlouva uzavřena do 22. 4. 2022, pozbývá schválení 
prodeje platnosti.
●  Prodej zahrádky z majetku obce 
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p.č. 2987/23 
o výměře 420 m2, zahrada. Jedná se o pozemek mezi 
Rozvodnou a silnicí Brno–Telnice. Jeho současný ná-
jemce požádal o odprodej tohoto pozemku do jeho 
vlastnictví. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr 
prodeje pozemku p.č. 2987/23 byl zveřejněn zákonným 
způsobem od 27. 10. 2021 do 15. 11. 2021 a schválilo 
prodej pozemku p.č. 2987/23 o výměře 420 m2, zahrada, 
v k. ú. Sokolnice, za kupní cenu 200 Kč/m2 bez DPH. 
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 22. 4. 2022. Nebude-li kupní 
smlouva uzavřena do 22. 4. 2022, pozbývá schválení 
prodeje platnosti.
●  Prodej zahrádky z majetku obce 
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p. č. 2987/24 
o výměře 426 m2, zahrada. Jedná se o pozemek mezi 
Rozvodnou a silnicí Brno–Telnice. Jeho současný ná-
jemce požádal o odprodej tohoto pozemku do jeho 
vlastnictví. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr 
prodeje pozemku p. č. 2987/24 byl zveřejněn zákonným 
způsobem od 27. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Zastu- 
pitelstvo obce Sokolnice schválilo prodej pozemku  
p. č. 2987/23 o výměře 420 m2, zahrada, v k. ú. Sokol-
nice za kupní cenu 200 Kč/m2 bez DPH. Celá kupní cena 
bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Ku-
pující 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 22. 4. 2022. Nebude-li kupní 
smlouva uzavřena do 22. 4. 2022, pozbývá schválení 
prodeje platnosti.
●  Prodej zahrádky z majetku obce 
Obec je vlastníkem 12 zahrádek za benzínovou čerpací 
stanicí, mezi okružní křižovatkou a Dunávkou a za roz-
vodnou. Žadatelka požádala o odprodej jedné zahrádky 
z těchto parcel: 2987/19, 2987/23, 2987/24, 2987/25, 
2987/26, 2795/11, 3008/5, 3008/6, 3008/7, 1491, 
1499 a 1500.
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Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že zá-
měr prodeje byl zveřejněn zákonným způsobem od 
27. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Vzhledem k tomu, že 
o každý předmětný pozemek má zájem více uchazečů, 
zastupitelstvo přerušilo projednávání tohoto bodu.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo radě obce zpraco-
vat zásady prodeje nemovitého majetku obce v případě, 
že o něj projeví zájem více uchazečů. 
●  Prodej zahrádky z majetku obce – H. Ryabinchak
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p. č. 3008/5 
o výměře 387 m2, zahrada. Jedná se o pozemek mezi 
Rozvodnou a silnicí Brno–Telnice. Žadatelka požádala 
o odprodej tohoto pozemku do jejího vlastnictví. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr 
prodeje pozemku p. č. 3008/5 byl zveřejněn zákonným 
způsobem od 27. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Vzhledem 
k tomu, že o předmětný pozemek má zájem více ucha-
zečů, zastupitelstvo přerušilo projednávání tohoto bodu.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo radě obce zpraco-
vat zásady prodeje nemovitého majetku obce v případě, 
že o něj projeví zájem více uchazečů. 
●  Prodej podílu na pozemku p. č. 2249 
Obec Sokolnice je spoluvlastníkem pozemku p. č. 2249 
o výměře 3 685 m2, orná půda. Obec vlastní podíl ve výši 
1/2. Jedná se o pozemek mezi tzv. horní a spodní Pa-
dělkovou cestou. Žadatel požádal o odprodej tohoto po-
zemku do jeho vlastnictví. Platný územní předpokládá na 
části tohoto pozemku výstavbu rodinných domů (ozna-
čeno jako lokalita Z1). U lokality Z1 je vodovod, dešťová 
kanalizace, splašková kanalizace a asfaltová komuni-
kace. Vzdušné vedení VN již bylo demontováno. Podle 
nyní platných právních předpisů není povinností obce 
nabízet přednostně prodej spoluvlastníkovi.
Na zveřejněný záměr prodeje reagoval další žadatel, 
který za obecní podíl nabízí cenu 115.000 Kč, tj. cca 
31,20 Kč/m2. 
Na zveřejněný záměr prodeje následně reagoval třetí zá-
jemce, který za obecní podíl nabídl o 100.000 Kč víc, než 
je cena dle znaleckého posudku. 
Rada obce doporučila podíl obce neprodávat.
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zá-
konným způsobem od 1. 2. 2022 do 1. 3. 2022. Zastupi-
telstvo obce Sokolnice neschválilo prodej podílu 1/2 na 
pozemku p. č. 2249 o výměře 3.685 m2, zapsaného na 
LV 2157, k. ú. Sokolnice, ve vlastnictví obce Sokolnice.
Zastupitelstvo ukládá paní Hrdličkové informovat všechny 
tři žadatele o rozhodnutí zastupitelstva nejpozději do 
28. 3. 2021. 
●  Návrh na změnu územního plánu – 

Lidl Česká republika v. o. s.
Obec obdržela návrh společnosti Lidl Česká republika 
v. o. s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO 
261 78 541, na změnu územního plánu u pozemků – 
parc. č. 3075/1, 3075/2, 3074/1, 3073, 3072, 3071, 
3070, 3069, 3068, 3067, 3066, 3065, 3064, 3063, 
3062, 3061, 3060, 3059, 3058, 3057, 3056, 3055. 
Žadatel navrhuje změnu využití ploch z důvodu záměru 
výstavby širokospektrální prodejny potravin, a to z ploch 
pro zemědělskou výrobu (VZ), na plochy občanské vyba-

venosti, komerční stavby, služby. Navrhovatel prohlásil, 
že uhradí náklady na zpracování změny ÚP.
Zastupitelstvo obce Sokolnice neschválilo návrh společ-
nosti Lidl Česká republika V. O. S.  na změnu územního 
plánu obce Sokolnice.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo tajemnici nejpoz-
ději do 30. 3. 2022 informovat společnost Lidl Česká re-
publika v. o. s. o rozhodnutí zastupitelstva. 
●  Návrh na změnu územního plánu – 

Lont Stavinvest, s. r. o.
Obec obdržela dne 25. 2. 2022 návrh na pořízení 
změny Územního plánu obce Sokolnice od společnosti 
Lont Stavinvest, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno,  
IČ 072 10 329, která je majitelem předmětných po-
zemků: parc. č. 91 (811 m2) a parc. č. 92 (1675 m2). Ža-
datel navrhuje změnu využití ploch takovým způsobem, 
aby zde bylo možné umístit objekt bytového domu, a to 
třemi způsoby (viz příloha). Společnost Stavinvest s. r. o. 
uvádí, že záměr je koncipován tak, aby došlo ke zlepšení 
prostorového uspořádání zástavby v místě jižního nároží 
stávající budovy, kde je v současnosti šířka uličního pro-
storu významně zúžena. Navrhovatel na pořízení změny 
územního plánu prohlašuje, že uhradí veškeré náklady 
vzniklé s provedením změny ÚP Sokolnice umožňující 
umístění bytového domu na pozemku p. č. 91 a p. č. 92. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice neschválilo návrh společ-
nosti Lont Stavinvest, s. r. o. na změnu územního plánu 
Sokolnice.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo tajemnici nejpoz-
ději do 30. 3. 2022 informovat společnost Lont Stavin-
vest, s. r. o. o rozhodnutí zastupitelstva. 

Zprávy z rady 
●  KIP Brno, spol. s. r. o. – návrh smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
RO obdržela od společnosti KIP Brno, spol. s. r. o., Mojmí-
rovo nám. 14, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO 46973249, 
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního 
zařízení na nemovitosti obce, pro potřeby správního ří-
zení dle §184a zákona č. 183/2006 Sb. Tato společnost 
zpracovává projektovou dokumentaci pro EG.D, a. s., 
se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, 
IČO 28085400, na stavbu: „Sokolnice, rozš. NN, K941“. 
V souvislosti s projektovou přípravou a plánovanou rea-
lizací výše uvedené stavby by mělo v nezbytně nutném 
rozsahu dojít i k dotčení nemovitostí obce. Smlouva 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem 
umístění distribuční soustavy na pozemcích: parc. č. 934 
(kabelové vedení NN), parc. č. 936 (kabelové vedení 
NN) a parc. č. 957 (kabelové vedení NN, kabelový pilíř). 
Umístění zařízení je vyznačeno na připojeném situačním 
plánu, jenž je nedílnou součástí smlouvy. Společnost 
EG.D, a. s. je oprávněným zřizovatelem, provozovate-
lem a vlastníkem zařízení distribuční soustavy, které 
je trvalého charakteru a je zřizováno a provozováno ve 
veřejném zájmu (§ 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. 
energetický zákon v platném znění). V návrhu smlouvy je 
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uvedena cena za zřízení věcného břemene 6.400 Kč, což 
je v rozporu s výpočtem částky dle ceníku obce, která činí 
12.400 Kč. Dále je do smlouvy nutné zakomponovat bu-
doucí stavební záměr se sousedními pozemky.
RO přerušila projednávání návrhu na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. RO po-
žaduje, aby byl žadatelem v návrhu smlouvy upraven 
výpočet ceny za věcné břemeno dle aktuálního ceníku 
obce Sokolnice. Dále požaduje, aby uložení kabelu NN 
bylo takové, že toto vedení nebude bránit vybudování 
2-4 sjezdů k případné nové výstavbě či nové komuni-
kaci do centra, neboť obec chce předejít tomu, aby bylo 
nutné toto vedení následně dodatečně ukládat do větší 
hloubky, jiných chrániček apod. 
RO uložila tajemnici nejpozději do 18. 3. 2022 zaslat ža-
dateli rozhodnutí RO s žádostí o úpravu návrhu smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení VB. 
●  Žádost společnosti S.O.K. stavební s.  r. o. o povo-
lení zvláštního užívání komunikace ZUK
Obci byla doručena žádost společnosti S.O.K. stavební, 
spol. s. r. o., Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 
PSČ 674 01, IČ 25548484, v zastoupení společnosti Sig-
nex s. r. o., Holzova 138, 627 00 Brno, IČ 49971344, 
o povolení zvláštního užívání komunikace ZUK pro sta-
vební práce. OÚ Sokolnice, silniční správní úřad ve věci 
místních komunikací, žádá obec o vyjádření ve věci po-
volení zvláštního užívání komunikace ZUK pro stavební 
práce na křižovatce ulic Šlapanická a Nad Vrbím v obci 
Sokolnice. Vzhledem k tomu, že správní řízení nebude 
do 21. 2. 2022 pravomocně ukončeno, bude termín po-
volení zvláštního užívání komunikace ZUK pro stavební 
práce na křižovatce ulic Šlapanická a Nad Vrbím ve vy-
daném rozhodnutí posunut od 8. 3. 2022 do 8. 4. 2022.    
RO souhlasila s vydáním povolení zvláštního užívání ko-
munikace ZUK pro stavební práce na křižovatce ulic Šla-
panická a Nad Vrbím dle předložené situace v souvislosti 
s realizací přípojek IS, vč. změny termínu realizace. RO 
schvaluje souhrn podmínek pro zvláštní užívání komu-
nikace ZUK, jež jsou uvedeny v příloze projednávaného 
materiálu a musí být při provádění prací dodrženy. Tyto 
podmínky budou též součástí rozhodnutí OÚ Sokolnice, 
silničně správního úřadu ve věci místních komunikací, 
Komenského 435, 664 52 Sokolnice. 
●  Žádost společnosti S.O.K. stavební s. r. o. 

o povolení uzavírky místní komunikace 
a nařízení objížďky 

Obci byla doručena žádost společnosti S.O.K. stavební, 
spol. s. r. o., Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 
PSČ 674 01, IČ 25548484, v zastoupení společnosti Sig-
nex s. r. o., Holzova 138, 627 00 Brno, IČ 49971344, 
o povolení uzavírky místní komunikace a nařízení objížďky  
z důvodu realizace přípojek IS na ulici Šlapanická v křižo-
vatce s ul. Nad Vrbím. Uzavřený úsek má délku 63 metrů 
a rozsah činí 415 m2 vozovky a 16 m2 chodníku.  Objížďka 
bude vedena po ulicích Moravská a za Sýpkou. MÚ Šla-
panice vydal dne 7. 2. 2022 veřejnou vyhlášku pro stano-
vení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 
(přechodné dopravní značení). Požadovaný termín pře-
chodné úpravy provozu je od 21. 2. 2022 do 18. 3. 2022, 

skutečný termín bude upřesněn. Přechodná úprava pro-
vozu musí být provedena jen na nezbytně nutnou dobu. 
Společnost SIGNEX, spol. s. r. o., provede instalaci do-
pravního značení a je odpovědná za řádné provedení do-
pravně bezpečnostního opatření, jeho udržování, úplnost 
a včasné odstranění. Uzavírka nebude mít vliv na osobní 
linkovou dopravu, nedojde k přemístění zastávek. Obci 
byly doručeny situace přechodného značení, souhlas 
PČR a souhlas obce. OU Sokolnice, silniční správní úřad 
ve věci místních komunikací, žádá RO o vyjádření týka-
jící se místních komunikací v obci Sokolnice. Vzhledem 
k tomu, že správní řízení nebude do 21. 2. 2022 pravo-
mocně ukončeno, bude termín uzavírky a nařízení ob-
jížďky rozhodnutím posunut od 8. 3. 2022 do 8. 4. 2022.    
RO odsouhlasila uzavírku pozemní komunikace na ul. 
Šlapanická a nařízení objížďky dle předložené situace 
přechodného dopravního značení v souvislosti s realizací 
přípojek IS v křižovatce ul. Šlapanická a ul. Nad Vrbím. RO 
dále souhlasila s posunem termínu realizace. RO schvá-
lila souhrn podmínek uzavírky, jež jsou uvedeny v příloze 
projednávaného materiálu a musí být při provádění prací 
dodrženy. Tyto podmínky budou též součástí rozhodnutí 
OÚ Sokolnice, silničně správního úřadu ve věci místních 
komunikací, Komenského 435, 664 52 Sokolnice.
●  Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR
Obec Sokolnice v roce 2020 požádala Státní fond život-
ního prostředí České republiky (dále jen SFŽP) o spolufi-
nancování projektu „Výsadba stromů v obci Sokolnice“. 
Tento projekt byl realizován v loňském roce a díky němu 
bylo v naší obci vysázeno celkem 81 stromů. V současné 
době byla ze strany SFŽP předložena smlouva o poskyt-
nutí finanční podpory ve výši 249.500 Kč. 
RO odsouhlasila text a uzavření Smlouvy č. 1190900855 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního pro-
středí České republiky mezi Obcí Sokolnice jako příjem-
cem a Státním fondem životního prostředí ČR jako po-
skytovatelem. RO uložila starostovi uzavřít předmětnou 
smlouvu nejpozději do 28. 2. 2022. 
●  DPP se členy SPOZ        
RO byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení 
práce (DPP) se členy sboru pro občanské záležitosti 
(SPOZ). Jedná se o recitace a slavnostní přednes při ob-
čanských obřadech, uvádění a organizování občanských 
obřadů a provozování živé hudby při občanských obřa-
dech v obřadní síni obecního úřadu Sokolnice nebo na 
jiném, matrikářkou určeném místě, a smuteční řeč při 
pohřbech.  
RO schválila uzavření DPP dle předloženého návrhu. 
●  Vyvěšení ukrajinské vlajky
Radou obce byl projednán návrh na vyjádření podpory 
Ukrajině vůči ruské invazi formou vyvěšení ukrajinské 
vlajky po dobu 14 dní na OÚ Sokolnice. Rada obce se 
shodla, že alespoň tímto způsobem vyjádří Ukrajině soli-
daritu v této nelehké situaci. Rada obce je připravena do 
budoucna jednat též o možnosti poskytnutí humanitární 
pomoci. 
RO schválila návrh na vyvěšení ukrajinské vlajky po dobu 
14 dní na budově OÚ Sokolnice. -OÚ-
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Zamyšlení na březen
„Kdo žije s druhými, snadno narazí. Každý je nějak 
hranatý.
Narazíš-li, nedomnívej se, že samozřejmě je vinen ten 
druhý. Hledej vždy nejprve příčinu v sobě samém! A to 
při každém neúspěchu. Uvaž též, že je ve světě více hlou-
posti než zloby. A velmi mnoho protivenství působí bližní, 
když ho něco bolí, když je nešťasten – např. i nad tím, že 
nad něho vynikáš, že jsi šťastnější než on. 
Každý člověk je tajemství! Měj úctu k záhadám každé 
osobnosti, pak snáze vše pochopíš. Čím je člověk starší, 
tím bývá moudřejší – a proto tím spíš vše pochopí, a kdo 
pochopil, ten snáze odpustí.“

„K pádu se jde s poraněnou vůlí. Skrytý souhlas ke zlému 
byl nějak dán již dříve. Příležitost jen napadla nalomenou 
vůli. Ponenáhlu se vytvářela náklonost ke zlému. Různé 

koketerie se zlým, poloviční přilnutí k dobrému, eventu-
álně připuštění hříchu v mysli, když ještě nepřišlo akutní 
pokušení – to vše již otevřelo brány nepříteli.
Proto se zlem žádný dialog, nýbrž jen nepřátelství a boj. 
Tvrdá disciplína myšlenek, tvrdý režim citům. A sebeza-
přením roste vůle k dobrému a zajišťuje vítězství.“

Josef Hlouch
„My však vás prosíme:
co je známé, mějte za neobyčejné,
co je běžné, mějte za nevysvětlitelné,
co je obyčejné, mějte za překvapující,
co je pravidlem, mějte za zlořád,
a kde narazíte na zlořád,
odstraňte ho.“ Bertold Brecht

To je náš stále nový úkol, prostý. Svět očekává – očekává 
od nás – že otevřeme ústa, když se děje někde násilí 
a křivda. -Texty připravila Věra Životská-

prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

zaměření - konzultace

ZDARMA

inzerce

Poděkování
Jménem všech 

obdarovaných žen děkuji 
Obecnímu úřadu v čele 

se starostou panem Liborem 
Beránkem za milý dárek 

k Mezinárodnímu dni žen. 
I přes ztížené podmínky 

způsobené proticovidovými 
opatřeními nám rozvezli 
pracovníci OÚ až domů 

krásné primulky 
i s písemným přáním. 

Taková pozornost 
nás velmi potěšila.

Jitka Čermáková
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Duben na vsi
Copak by to bylo za duben,
aby jaro nevyvedl aprílem.

Na letošní duben připadl největší křesťanský svátek na-
bitý tradicemi – Velikonoce. V LÍPĚ se na tradice podí-
váme zblízka na setkání Jaro na vsi, které se uskuteční 
v neděli 10. dubna odpoledne. Připravena bude tvořivá 
dílna a mezigenerační setkání. Byli bychom rádi, aby se 
sešly všechny generace a společně jsme se zaměřili na 
tradiční předvelikonoční a velikonoční aktivity. Veliko-
noční obyčeje se odedávna lišily vesnici od vesnice, vr-
cholí přípravy na velikonoční pondělí – zdobí se vajíčka, 
pletou pomlázky, světí se velikonoční pochoutky. Na 
našem setkání budeme tvořit velikonoční a jarní deko-
race, budeme zdobit vajíčka a budou-li nám proutky na-
kloněny, upleteme i pomlázku. Jaro na vsi je jedním ze 
čtyř setkání, která v tomto roce v rámci projektu Rok na 
vsi plánujeme. Klademe si za cíl poskytnout prostor pro 
setkávání generací nejen v jedné rodině, ale napříč celou 
komunitou, a také pro sdílení zvyklostí, tradic a obyčejů. 
Na programu budou také pověry, zvyky a pranostiky. 
Pro nejmenší děti budou připraveny říkadla, básničky  
a tvoření. -Tereza Šteflová-

Digitální dovednosti v LÍPĚ
Duben bude v LÍPĚ měsícem rozvíjení digitálních doved-
ností napříč všemi generacemi. Pro seniory 65+ jsme 
ve spolupráci s organizací Moudrá Sovička připravili 
zdarma seminář Senioři onlajn aneb Jak na chytrý tele-
fon nebo tablet. Seminář se uskuteční v úterý 12. dubna  
od 9 do 13 hodin. 
Co se senioři na semináři naučí?
• Najít a ovládat základní možnosti nastavení 

telefonu.
• Správně a bezpečně vyhledávat na internetu  

pomocí prohlížeče.
• Vyhledat místo na mapě a naplánovat si trasu.
• Fotit a spravovat fotografie ve svém zařízení.
• Komunikovat pomocí e-mailu, Whatsappu, případně 

jiných komunikačních aplikací.
• Sdílet fotografie a jiné informace pomocí komuni-

kačních aplikací.
• Seznámí se s mnoha dalšími užitečnými aplikacemi 

jako Idos, Záchranka aj.
Na semináři je vhodné mít vlastní zařízení (chytrý telefon 
či tablet), není však nutností. Seminář je podpořen Na-
dací Vodafone. Registrovat se je možné přes formulář na 
našich webových stránkách, případně na emailové ad-
rese info@lipa-kc.cz nebo telefonním čísle 735 263 325.
Pro všechny věkové kategorie jsme na čtvrtek 26. dubna 
v 18 hodin připravili seminář Co je e-Identita a proč  ji 
mít. Jak název napovídá, na semináři se dozvíme, co 
to vlastně e-Identita je, k čemu je nám dobrá, jak si ji 
založit, aktivovat a používat. Více informací a registraci 
najdete na našich webových stránkách.  -Tereza Šteflová-

Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Je vydáván desetkrát ročně. Místo vydávání Sokolnice. 
Nemá žádné regionální mutace.  
Náklad 930 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. 
Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje. 
Evidenční číslo tisku přidělené  
MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání Sokolnického zpravodaje  
č. 3 je 25. 3. 2022. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnick. zpravodaje č. 4 je 7. 4. 2022.

Kontakt inzerce:  
Andrea Hrdličková, e-mail: hrdlickova@sokolnice.cz

Elektronická verze Sokolnického zpravodaje,  
termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny na webových 
stránkách www.sokolnice.cz

Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. 
Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. 
Komise neodpovídá za obsah inzerce.

Grafická příprava, sazba a tisk:  
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace, 
Šmahova 364/110, Brno-Slatina,  
telefon: 548 211 313
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Škola se zapojila do sbírky pro Ukrajinu
Čtyřiadvacátý únor letošního roku 
se zapíše černou barvou do historie 
lidstva. Den, kdy Ruská federace za-
útočila na suverénní stát Ukrajina. 
Ve škole jsme dětem říkali, že v ná-
sledujících dnech se budou psát dě-
jiny, diskutovali jsme s nimi o situaci 
a odpovídali na množství dotazů. 
Dětem nebyl lhostejný osud nevin-

ných civilistů. Protože se desetitisíce 
lidí z Ukrajiny rozhodly k útěku ze 
své země, škola se rozhodla těmto 
utečencům pomoct. Ve spolupráci 
s obcí Sokolnice a MAS Slavkovské 
bojiště jsme uspořádali materiální 
sbírku pro rodiny z válkou zasažené 
Ukrajiny. Druhého a třetího března 
spousta lidí přineslo věcné dary do 

humanitární sbírky. V aule se shro-
máždilo množství dek, spacáků, hy-
gienických potřeb nebo léků, které 
pomohou civilistům na slovensko-
-ukrajinských hranicích. V aule byla 
také kasička Diecézní charity určená 
pro pomoc v peněžní formě. Kasička 
je nyní k dispozici na obecním úřadě. 
Mnohokrát děkujeme za všechny 
dary a vaši ochotu pomáhat.  

-Jakub Šustr-

Deváťáci se po dvou letech dočkají školního plesu 
Školní ples, na kterém se slavnostním předtančením 
představují žáci 9. třídy, je na naší škole tradicí už pěknou 
řádku let. Bohužel loňský ples nám znemožnil COVID-19. 
Ani letos to kvůli pandemii nevypadalo růžově a deváťáci 
se už smířili s tím, že ples zkrátka nebude. Situace se ale 
naštěstí zlepšila a vedení školy se rozhodlo, že ples se 
nakonec uskuteční. 

Tímto tedy zveme všechny rodiče a dospělé přátele školy 
na Školní ples, který se bude konat v pátek 8. dubna  
od 20 hodin v Sokolovně. K tanci a poslechu zahraje 
hudební skupina Tremolo. Těšit se můžete také na před-
tančení deváťáků (už pilně nacvičují!), bohatou tom- 
bolu, bufet s občerstvením nebo fotokoutek. 

-Jakub Šustr-

Březen
Březen je měsícem, kdy se včelaři při pohledu na hro-
madný prolet rozbuší srdce. Je to také období tzv. „vče-
lařského předjaří“, kdy se po hromadném proletu čeká 
na teplé počasí, aby se mohly provést základní prohlídky 
za účelem zjištění stavu plodování matkou a množství 
zásob. Včely začínají sběrem pylu z jívy, podbělu a sně-
ženek. V případě slabších včelstev se slaboši spojí, a to 

obvykle přes navlhčený novinový papír, který mezi sebou 
prokoušou a vynosí z úlu. Ale to hlavní je, že si mezi sebou 
vyberou matku, tu která je mladší, výkonnější v kladení 
vajíček, ale hlavně nejsilněji produkuje feromon matky. 
Vzpomenuli jsme jaro, letos to vychází na 20. března, 
kdy je den už delší než noc. Ale zatím to moc na jaro ne-
vypadá, hlavně je zlé sucho. No, příroda je mocná čaro-
dějka, a pro včelaře je to připomenutí, že kde není zdroj 
vody, je třeba udělat napáječky, nebo přímo dodat vodu 
do úlů.
Léčení včelstev vyplyne z výsledků získaných z labora-
toře. Obvykle se provádí nátěr části zavíčkovaného plodu 
asi do 10 dm2 a udělá se fumigace. Při menším výsledku 
spadu je na zvážení včelaře, jestli bude léčit, což se pro-
vádí obvykle do 16. dubna při jarní prohlídce včelstev. Při 
této prohlídce se provede kontrola kladení matky a přisu-
nou se zásoby blíž k sezení včel, protože v této době je 
spotřeba největší, a to z důvodu líhnutí nových včel. Při 
druhé prohlídce by pak bylo přehazování nástavků, ale 
na to je ještě brzo.
Ze spolkové činnosti nás čeká výroční členská schůze, 
na které budou zvoleni noví členové výboru, obvykle je to 
spojeno s diskuzí s výměnou zkušeností, plánem práce, 
léčením v tomto roce. Naštěstí máme všechny členy, kteří 
mezi sebou spolupracují, hlavně při léčení. 
Pár informací: Státní veterinární správa ve své zprávě za 
rok 2021 uvádí, že celkově, v porovnání se sousedními 
státy, jsme v nákazové situaci na tom výborně, eviduje 
nárůst ptačí chřipky a afrického moru prasat. V oblasti 
včelařské bylo vyhlášeno 116 ohnisek moru včelího 
plodu, nejvíc zasaženy byly kraje Moravskoslezský, Olo-
moucký a Vysočina. 
Pranostiky: Březen bez vody – duben bez trávy. Pěkný 
den na svatého Josefa (19. 3.) zvěstuje dobrý rok. Před 
úly se nesmělo jíst, aby se ze včel nestávaly zlodějky a úly 
se nesměly počítat. -Václav Hůrka-
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Jak jsme ve školní družině sledovali olympiádu 
Olympijské hry jsou svátkem sportu pod pěti kruhy, kdy je kladen důraz na 
zásady fair play. Dodržování pravidel, sportovní chování, pomoc druhému či 
uznání porážky s důrazem na slušné chování jsou důležité i u nás ve škole.
Proto družina se zájmem sledovala dění v Pekingu, fandila sportovcům a hle-
dala zajímavosti. Společně jsme si vytvořili nástěnku s důležitými informa-
cemi (např. seznamy sportovců, kolekce oblečení…) a přidávali jsme výsledky 
i s příslušnými obrázky. Na další nástěnku jsme vystavili naše výrobky a oma-
lovánky, díky kterým jsme se seznamovali s jednotlivými sporty a českými 
zástupci na olympiádě. Nechyběla ani výroba olympijských kruhů i čepice 
tzv. raškovky. Na oslavu úspěchu naší zlaté Ester Ledecké jsme si z kartonu 
vyrobili také snowboard a lyže, vše krásně vyzdobené olympijskými motivy. 
Zakončení olympijských her jsme oslavili sportovním zápolením v aule, sa-
mozřejmě ve smyslu fair play a s vlastnoručně vyrobenými sportovními potře-
bami. Bohužel probíhající karanténa nedovolila druhákům navštívit již zamlu-
vený olympijský festival, a tak si v zastoupení naši prvňáčci mohli vyzkoušet 
curling, běh na lyžích, střelbu z laserové pušky, orientační běh i jiné sporty. 
Tento výlet se všem také moc líbil a se získanými suvenýry budeme na tento 
sportovní svátek ještě dlouho vzpomínat. -Markéta Kupská-

Valentýnská diskotéka
Svátek všech zamilovaných neboli Valentýn není novo-
dobý svátek, který by k nám přišel z Ameriky. Ve skuteč-
nosti jsou jeho kořeny evropské. Svatý Valentýn byl kněz 
a později biskup, jenž žil ve 3. století a působil v Římě 
a v italském městě Terni. Tajně oddával zamilované páry 

a byl podle legendy, údajně kvůli svým léčitelským schop-
nostem, popraven. Některé zdroje uvádějí prapůvod to-
hoto svátku už ve starověkém Římě, kde se slavil pohan-
ský svátek zvaný Luperkálie, jenž oslavoval plodnost.
Ať už raději slavíte sv. Valentýna, nebo náš 1. máj (lásky 
čas), příležitostí, kdy darovat květinu či sladkost, není ni-
kdy dost. Přímo v den svátku, tedy 14. února, si družina 
naplánovala Valentýnskou diskotéku, protože i pro nás je 
to důvod k pořádání dobré zábavy. Převládala červená 
barva, srdíčka, balónky a vyzdobená aula nám dopřála 
pořádně se roztančit v rytmu oblíbených písní. Hlasová-
ním si děti zvolily nejlepšího valentýna/valentýnku, jenž 
byl tematicky odměněn. Nechybělo občerstvení, soutěže 
a na cestu domů přece „linecké srdíčko“.
V pátek, 18. února, oslavily svátek zamilovaných také 
starší děti. Děti ze 4. a 5. tříd si mohly zatancovat a za-
hrát hry na Valentýnské diskotéce od 15 do 17 hodin 
a ve večerních hodinách probíhala v aule Valentýnská 
diskotéka pro děti z 2. stupně. Doufáme, že si to všichni 
zúčastnění náležitě užili.  -Markéta Kupská-

Po dvou letech opět stáli školáci na lyžích
V týdnu 7. až 11. února 2022 žáci z 8. a 9. třídy naší školy vyra-
zili na lyžařský výcvik. Pobyt jsme měli v hotelu Červenohorské 
sedlo. 
Jakmile jsme se v pondělí ubytovali, šli jsme hned lyžovat a byli 
rozděleni do skupin podle zkušeností s lyžováním. Skupiny byly 
tři a každá měla svého pana nebo paní učitelku. Po dobu tý-
denního lyžování si učitelé všímali, jak se žáci na lyžích zlepšují 
a zlepšují. Podle svých pokroků na lyžích byli pak na konci týdne 
ohodnoceni. 
Každý večer jsme měli nějakou aktivitu jako např. různé hry, 
zábavu v bazénu, dívání se na film nebo diskotéku. Hodnocení 
úklidu pokojů samozřejmě nesmělo chybět. Tabulka na dveřích 
se známkami jako ve škole 1–5. Nakonec bych jen dodala, že si 
to každý užil, a nikomu se nestal žádný úraz. Všichni se vrátili bez 
zlomenin a zdraví. -Karolína Charalambidu-
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Listový špenát v jogurtovém těstě
Tak to netrvalo zase tak dlouho a máme tu opět jaro! A s ním i neodvratný pocit, že musíme 
udělat něco pro svou ochablou imunitu. Ideální příležitost nacpat do sebe, do svých dětí 
i drahých poloviček zdravý špenát. Zapomeňte pro jednou na onu známou zelenou pastu  – 
dnes si upečeme netradiční jogurtový táč s listovým špenátem a mladou jarní cibulkou.

Připravíme si náplň:
• 500 g listového špenátu ze zahrádky
• 3 jarní cibulky i s natí
• hrst na hrubo nasekané petrželové nati bez stonků
• podle chuti (přiměřeně) jemně nasekaný kopr
• 1/2 dl olivového oleje
• mletý pepř
• sůl
• 250 g balkánského sýru (pokud použijete fetu,  

posunete špenátový táč o level výše…)

Listový špenát opereme, oddělíme listy od stonků a ne-
cháme okapat. Poté listy natrháme (nařežeme) na hrubší 
kousky. Takto připravený špenát není nutno nijak před 
použitím do tepelně zpracovávat. Stejně tak opereme 
jarní cibulky, listy petrželové natě i kopr (přiměřeně, ne-
děláme koprovku...). Cibulku nakrájíme na kolečka, lístky 
petržele překrájíme na větší kousky – není potřeba dělat 
ze zeleniny kaši. Naopak – jednotlivé kousky v upečeném 
táči oku i jazýčku příjemně lahodí.
Zbývá už jen dodat balkánský sýr (fetu) nadrobený (či 
nakrájený) na menší hrudky, sůl (opatrně, sýr je sám 
o sobě dostatečně slaný) a čerstvě namletý pepř. Vše za-
lijeme olivovým olejem, promícháme a než vypracujeme 
jogurtové těsto, dáme připravenou zeleninovou náplň 
odpočinout.

Jogurtové těsto:
• 400 g jogurtu řeckého typu
• 4 vejce
• 250 ml vody
• mletý pepř
• sůl
• 1 dl slunečnicového oleje
• 500 g hladké mouky
• 1 prdopeč

V přiměřeně velké míse utřeme do hladka jogurt se 
čtyřmi vejci. Přidáme vlažnou vodu a opět důkladně roz-
mícháme. Jemný jogurtový základ ochutíme solí, čerstvě 

namletým pepřem a pro zvláčnění těsta přidáme sluneč-
nicový olej. Opět pečlivě rozmícháme, aby se všechny su-
roviny spojily. 
Na závěr vmícháme hladkou mouku s prdopečem. Dů-
kladně těsto vymícháme do hladka tak, aby ve hmotě 
nebyly žádné hrudky. Jogurtové těsto by mělo mít v tuhle 
chvíli konzistenci hustějšího lívancového těsta.
Troubu nastavíme na 190 °C a začneme ji rozehřívat. 
Plech na pečení vymažeme slunečnicovým olejem, na 
nějž rovnoměrně rozprostřeme pomocí stěrky polovinu 
jogurtového těsta. Na těsto pak nasypeme všechnu od-
počatou špenátovou směs. Zbylou polovinu těsta mírně 
naředíme vlažnou vodou tak, aby se nám lépe nanášela 
na špenátovou náplň. Tím, že je těsto tentokráte trochu 
řidší, proteče postupně vrstvou zeleniny a spojí se se 
základem. Získáme tak kompaktní těstovo-zeleninovou 
vrstvu a přitom bude spodek táče tvořit pouze těsto. 
Připravený špenátový táč vložíme do předehřáté trouby 
a pečeme hodinu na 190 °C. Ke konci pečení raději náš 
výtvor kontrolujeme, přeci jen každá trouba peče trochu 
jinak...
Dobře upečený špenátový táč má vespod i na povrchu 
zlatavou krustičku a uvnitř je krásně vláčný. A báječně 
voní! Necháme ho chvíli vychladnout a můžeme naši 
špenátovou delikatesu podávat … a odložte si pár porcí 
do lednice na druhý den. Do rána se všechny chutě 
a vůně jaksepatří rozleží a propojí, a to je potom panečku 
mňamka! -Dobrou jarní chuť přeje Laďa Žilka-

inzerce
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Zlato a stříbro z Memorialu Karla Kaštana pro naše MINI
Medailová sobota 5. 3. 2022

Mladší MINI se umístili na krásném  
2. místě ze 7mi po jednom ztraceném zá-
pase a přivezli nám stříbrný pohár.

MINI starší odehráli výborná utkání a po 
velmi vyrovnaném posledním zápase s tý-
mem Velké Meziříčí obsadili 1. místo z 9ti.

Nejlepším brankářem byl vyhlášen náš 
Filip Hulinský. 

Děkujeme za další super turnaj Vel-
kému Meziříčí a děkujeme všem zúčast-
něným týmům za pěknou hru a skvělou 
atmosféru.

Našim MINI velká gratulace! Výhra 
je jedna věc, ale ta radost ze hry a spo-
lečného vítězství je mnohem víc! Je-
jich radost můžete vidět na našich pří-
spěvcích na facebooku či instagramu  
#hazena.sokolnice. -Jana Mrkvicová-

Zleva nahoře: Martin Štefan, Jakub Hrdlička, Rudolf Ševčík, Jan Sedláček, Oliver 
Michalčík, Richard Ševčík, Filip Hulinský. Zleva dole: Jiří Mrkvica, Dominik Kukla

Velikonoce v Sokolnicích
Vážení spoluobčané,
s přicházejícím jarem společně prožijeme velikonoční 
svátky. Letos bez opatření nouzového stavu a omezují-
cích hygienických opatření. Obec Sokolnice, místní spolky 
a organizace připravují řadu aktivit. Ve farním kostele 
budou uskutečněny velikonoční bohoslužby. Prostřednic-
tvím zpravodaje Vás okrajově seznámíme s připravova-
nými akcemi, bližší informace podáme prostřednictvím 
místního rozhlasu, webových stránek a facebooku.
V neděli 10. dubna 2022 se uskuteční v KC LÍPA setkání 
Jaro na vsi. Připravena bude tvořivá dílna. Ve středu  

13. dubna 2022 bude na návsi ozdoben velikonoční 
strom. Tímto vás chceme všechny poprosit o pomoc  
s jeho výzdobou. Vítány budou všechny druhy dekorací 
s velikonoční tématikou (barvená nebo jinak zdobená 
vajíčka, mašle, věnečky, prostě cokoli...). Tyto dekorace, 
prosíme, přineste v termínu od pondělí 4. dubna 2022 
do pondělí 11. dubna 2022 do S-pasáže, kde bude  
u vchodu umístěna krabice, do které své výrobky mů-
žete vložit. Pro ozdobení velikonočního stromu a interiéru  
S-pasáže použijeme vámi zhotovené dekorace a dopl-
níme je výrobky z minulého roku. Vaší aktivity si vážíme, 
loňské práce máme uschované na obecním úřadu.
Přinášíme vám také velikonoční pořad bohoslužeb z far-
ního kostela. Stále můžeme bohoslužby sledovat on-line 
https://www.youtube.com/user/farnosttelnice. 
Na Velký pátek 15. dubna 2022 se v zámeckém parku 
uskuteční tradiční Křížová  cesta. Neděle odpoledne  
17. dubna 2022 bude patřit hudbě. Před S-pasáží se 
uskuteční koncert dětí z Flétnové třídy ZŠ Sokolnice 
spolu s Cimbálovou muzikou Mlýnica ze Sokolnic. Na 
pondělí velikonoční 18. dubna 2022 připraví TJ Sokol So-
kolnice Hledání velikonočních vajíček. -starosta-

POŘAD BOHOSLUŽEB VELIKONOCE 2022
10. dubna Květná neděle (žehnání ratolestí)
 7.45  Sokolnice – mše svatá
 9.00  Telnice – mše svatá
14. dubna Zelený čtvrtek
 18.30  Telnice – mše svatá
15. dubna Velký pátek
 9.00  Sokolnice – křížová cesta 
  zámecký park
 15.00  Telnice – Velkopáteční obřady
16. dubna Bílá sobota
 Dopoledne modlitba u Božího hrobu  
 (Telnice, Prace)
16. dubna Velikonoční vigilie (po západu slunce)
 22.00  Telnice
17. dubna Neděle Zmrtvýchvstání Páně 
 (žehnání pokrmů)
 7.45  Sokolnice
 9.00  Telnice

VELIKONOČNÍ  
HRKÁNÍ  
V SOKOLNICÍCH
na Zelený čtvrtek,  
Velký pátek a Bílou sobotu.

První sraz je ve čtvrtek 14. dubna v 16.30 hodin
ulice Masarykova 493 Sokolnice (u Chudáčků).

Všichni jste srdečně zváni.
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Jarní burza dětského oblečení a hraček 20. února 2022
Nedělní odpoledne patřilo maminkám, pro které jsme 

celý víkend připravovali dětskou burzu, letos konečně 
zase s vůní dobré kávy a stolem plným dobrot. Kapacita 
bazaru je omezena prostorem sokolovny a v letošním 
roce byla naplněna dva dny po zveřejnění. Toho si ne-
smírně vážíme. Děkujeme každému, kdo nám s důvěrou 
předal své věci na prodej, a také každému, kdo přišel na 
náš bazárek. Věříme, že kupující i prodávající byli spoko-
jeni, a těšíme se na podzimní sezónu.

Holky, které pomáhají na bazárku bez nároku na od-
měnu, se díky svému neuvěřitelnému nasazení zaslou-
žily o krásnou částku, kterou jsme vybrali na podporu so-
kolnických MINI házenkářů. Z poplatku za přijatý kus (1,-) 
a dobrovolných příspěvků jsme pro děti vybrali celkem 
3.486 Kč, které jsme předali trenérům.

Ráda bych tímto poděkovala všem, kdo se na přípravě 
a pohodovém průběhu celé burzy podílí, a bez nichž bych 
nebyla schopna pro maminky připravit burzu tak skvěle, 
jako se každý rok daří více a více.

Nejmladší pomocnice Emmi Mrkvicová, maminky 
Andrea Hrdličková, Ivona Fricová, Alena Skolkowská, 
Alena Vrábelová, Tereza Žáčková, nejšikovnější Pavlína 
Jamborová a studentky z devítky. Stejně tak moc děkuji 
házenkářům (Zdeněk a Adam Mrkvicovi) za pomoc se 
stoly, to je pro nás obrovská pomoc.  

-Jana Mrkvicová-

Filip Hulinský

Zleva nahoře: Ondřej Michalík, Matyáš Svozil, Petr Váňa, Adam Mrkvica, Denis Fric. 
Zleva uprostřed: Jiří Bárta, Ben Fric, Ondřej Mička. 
Zleva dole: Mirek Baxant, Matěj Michalík


