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VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC KVĚTEN 2008ZDARMA

Kaple sv. Antonína Paduánského a Stará hora
Na tomto místě bychom vás chtěli pravidelně sezna-
movat s méně známými památkami a zajímavými
místy našeho kraje. Začneme téměř zapomenutou
a dnes již větvemi stromů zcela zakrytou kaplí svaté-
ho Antonína Paduánského nad Újezdem. Pokud při
příjezdu do Újezda odbočíte ještě před přejezdem 
doleva, přijedete po 500 metrech ke hřbitovu. Zde se
dáte doleva částečně zarostlou polní cestou, která vás
po dalších 200 metrech přivede na křižovatku, kde se
dáte doprava. Po 200 metrech přijdete na rozcestí s la-
vičkou, kde se dáte doprava a mezi stromy před sebou
již uvidíte kapli (GPS souřadnice 49°6’32.297“N,
16°45’24.733“E).
Kapli nechal vystavět roku 1703 újezdský farář Jan
Josef Ignác Janovský. Mimo jiné historické události

Zajímavosti v okolí

Kaple v roce 1916...

...a její stav dnes.
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byla 2. prosince 1805 vypálena od kaple první dělová koule, která všem císařům oznamovala počátek slav-
né slavkovské bitvy. V poledna pak odtud Napoleon pozoroval svá vítězství. Od této doby však kaple dál
chátrala, až byla roku 1814 zbořena úplně. Znovu postavena byla o 49 let později na popud profesora 
pařížské Sorbony a pozdějšího francouzského prezidenta Adolpha Thierse, kdy dostala svou dnešní podo-
bu. Naposledy byla kaple významně poškozená při osvobozování Újezdu 23. dubna 1945, po roce a půl,
konkrétně 1. září 1946, byla kaple opravena a slavnostně vysvěcena.

Pokud si chcete vycházku prodloužit, můžete se vydat směrem nahoru na Starou horu a do přírodní rezer-
vace Špice. Stačí, když se vrátíte na polní cestu k rozcestí s lavičkou a budete pokračovat směrem k ra-

daru. Vystoupáte strmou polní 
cestou mezi vinicí a sady, až se
dostanete na hřeben. Dejte se do-
prava směrem ke stožáru s vysí-
lači. Je zde brána, ale je otevře-
ná, takže můžete volně projít, až
se dostanete ke strmému srázu,
který se jmenuje Špice (případně
Špidlák). Tato lokalita je pří-
rodní rezervací, především díky
výskytu vzácných rostlin.
Pravděpodobně tou nejznámější
je katrán tatarský (crambe tata-
ria). Znáte jej spíše pod názvem
„stepní běžec“. Po odkvětu se
nadzemní část rostliny odlomí
a nesena větrem „běží“ stepí,

a tak rozsévá svá semena. Katrán tatarský je v českém Červeném seznamu uveden jako silně ohrožený druh
a zákonem je chráněn dokonce jako kriticky ohrožený druh.
Ze Špice je krásný výhled na celý dolní tok Litavy (Cézavy), který je lemován západním okrajem Ždánic-
kého lesa. Při pohledu na jih uvidíte při dobrém počasí vrcholky Pálavy. (fide)

Pohled ze Špice směrem na jih, v popředí Újezd

Katrán tatarský – stepní běžec
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva
hrádky budou oba vlastníci, nebo když se najde 
kupec, tak může každý svoji část třetí osobě prodat.
Rada doporučí zastupitelstvu návrh, že obec své
podíly prodá za asi 40 Kč/m2.       

Exekuce na plot v ulici Nad Vrbím. Stavební 
úřad Sokolnice uplatnil u obce exekuční titul 
k exekuci na nepeněžitá plnění – odstranění černé
stavby oplocení. Odstranění plotu zajistí obec pro-
střednictvím exekutora Mgr. Cingroše. Všechny
náklady spojené s exekucí uhradí vlastníci oplo-
cení. 

Zřízení sportovišť a dětských hřišť. Obec má
v současnosti připraveny projekty na dětské hřiště
za obecním úřadem, U Bednárny a Nad Vrbím.
Dále na sportoviště za obecním úřadem. Celková
cena realizace všech čtyř akcí činí přibližně 
18,7 milionů korun. Podle Regionálního operač-
ního programu NUTS 2 Jihovýchod může obec 
obdržet na uvedené stavby dotaci až do výše 85 %
celkových nákladů. Při posuzování jednotlivých
žádostí o dotaci se hodnotí i celkové náklady, počty
obyvatel, pro které bude zařízení sloužit apod.
A podle vyjádření odborníků, kteří se uvedenou
problematikou zabývají, je iluzorní se domnívat, 
že bychom dotaci mohli získat (zejména díky 
vysokým investičním nákladům). Rada obce proto
rozhodla podat jen jednu žádost o dotaci, a to na
sportoviště a dětské hřiště za obecním úřadem (cel-
ková cena přibližně 9 mil. korun). Dětské hřiště
u Bednárny pořídí obec z vlastních zdrojů s tím, 
že projekt bude realizován pouze částečně. Osadilo
by se několik atrakcí v ceně cca 300–400 tis. Kč
tak, aby hřiště mohlo co nejdříve sloužit dětem.

Dopis starosty města Újezd u Brna. Rada obce se
seznámila s dopisem starosty města Újezd u Brna
o tom, že na našem katastrálním území je pod ci-
helnou černá skládka a město Újezd u Brna nám
nabízí, že za jistých okolností by na jejich náklady
tuto skládku zlikvidovali. O tomto záměru starostu
obce již informoval projektant města Újezd u Brna,
Ing. Radim Zendulka. Obec má zájem, aby se tato
záležitost uvedla do řádného stavu, aby černé sklád-
ky byly zlikvidovány a prostory zrekultivovány. 

Žádost SDH Sokolnice o převod vozidla T-805.
Rada obce souhlasí s bezúplatným převodem 
hasičského speciálního vozidla T-805 z obce
Sokolnice na Sdružení hasičů Čech Moravy
a Slezska. Protože tento movitý majetek má hod-
notu 148 345 Kč, musí bezúplatný převod (dar)
schválit ještě zastupitelstvo. Rada doporučuje věc
předložit nejbližšímu zasedání zastupitelstva
s kladným doporučením na schválení.            

Jana Pátková, žádost o přidělení bytu. Rada 
obce se seznámila s žádostí jmenované a konstatu-
je, že obec v současné době má ve vlastnictví dva
byty. Na jeden byt podle rozhodnutí zastupitelstva
bylo vyhlášeno výběrové řízení a o jeho koupi se
může ucházet každý. Druhý byt, který obec vlastní,
je ve zdravotním středisku, který je v současné do-
bě obsazen. Nicméně MUDr. Györgymu končí na
konci letošního roku nájem, takže je možné za
předpokladu, že by ten byt obec nepotřebovala pro
jiného lékaře, který by případně nastoupil, nabíd-
nout jej k pronájmu na dobu určitou, protože obec
uvažuje o tom, že ZS odprodá. Nicméně v tuto
chvíli nevíme, jaká bude situace na konci letošního
roku, jestli budeme mít jiného lékaře, jestli ten 
bude požadovat byt, protože je to služební byt.
Rozhodnutí padne až na sklonku roku.

Jarmila Böhmová a Anna Frýbortová, žádost
o odkoupení pozemku. Ve třech zahrádkách u roz-
vodny je situace taková, že asi 2/3 zahrádky vlast-
ní obec a 1/3 jiní majitelé. Rada obce nesouhlasí
s tím, aby obec tyto pozemky od vlastníků vykupo-
vala, protože obec naopak nabízí uživatelům zahrá-
dek, aby si je od obce odkoupili. Rada doporučuje
buď zachovat současný stav, kdy vlastníkem za-

Každé pondělí od 14.00 do 18.00 hodin je na dvoře
obecního úřadu přistaven kontejner, do kterého mo-
hou občané naší obce odkládat listí, trávu, drobné
proutí, ovoce a podobný biologický odpad. Za ulo-
žení odpadů se nevybírá žádný poplatek.
Obecní úřad v této souvislosti žádá všechny občany,
aby např. trávu po posečení nechali pár hodin pro-
schnout a teprve poté ji odložili do kontejneru.
Mokrý odpad se v kontejneru zapaří a způsobuje sil-
ný zápach. 

Děkujeme.
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PODĚKOVÁNÍ

Vážený pane starosto, Vážená paní starostko,

velice si vážíme Vaší spolupráce, a proto přijměte poděkování za uspořádání humanitární sbírky 
ve Vaší obci/městě.

Posláním naší organizace je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, 
kterou nejsou schopni sami řešit. Naším cílem je jejich osamostatnění tak, aby mohli zpět najít své místo
a uplatnění ve společnosti.

Všechny naše sociální služby se nemohou obejít bez pomoci druhých. Jsme nesmírně potěšeni, že 
můžeme spolupracovat s lidmi, kteří jsou ochotni něco ze svého darovat. Zorganizováním sbírky jste 
pomohli poskytnout nejen bezprostřední materiální pomoc, ale také vytvořit nové šance těm, kteří se sna-
ží o znovunalezení důstojného místa ve společnosti. 

Ještě jednou chceme poděkovat všem, kdo ošacení a další věci darovali, ale i Vám, kdo sbírky pro
Diakonii Broumov organizujete a darované věci shromažďujete. 

Velice si vážíme Vašeho zájmu a snahy jakkoli podpořit naši činnost a těšíme se na spolupráci 
na podzim 2008. 

Mgr. Lenka Wienerová, Oblastní ředitelka Diakonie Broumov

O Z N Á M E N Í
V sobotu 7. června 2008 se v naší obci uskuteční sběr drobného nebezpečného odpadu (akumulátory,
plechovky od barev, zářivky, výbojky, olejové filtry, plasty a textilie znečistěné škodlivinami, oleje, 
vývojky a ustalovače, desinfekční prostředky apod.). 
Doba a místo sběru: 8.00 až 8.20 hodin na návsi před základní školou

8.30 až 8.50 hodin u sýpky na ulici Zámecká
9.00 až 9.20 hodin křižovatka ulic Na Padělkách – Tuřanská

Při tomto sběru se nebudou odebírat televizory, rádia, pneumatiky, ledničky a počítače. Sběr těchto 
odpadů se uskuteční v jiném termínu.

SVAZ RYBÁŘŮ SOKOLNICE

Je historie součástí dějin, nebo dějiny součástí historie...?
Historické události nemusí nutně znamenat pouze události hodné

vytesání do podstavců pomníků, nemusí být popsány archy papí-
ru, nebo natočen film či seriál. Dějiny prochází i naší obcí
a v těchto dnech se jedna etapa završuje.

V roce 2007 zahájil Svaz rybářů Sokolnice (SRS) jednání
s Ministerstvem zemědělství o odbahnění sokolnického rybníka
„Na návsi“ a získáni dotace. Aby tato jednání mohla vůbec za-
čít, musel se SRS zaregistrovat jako právnická osoba a zaevido-

vat jako zemědělský podnikatel. Po všech peripetiích s úředním
šimlem byl stanoven rozpočet na odbahnění ve výši 1 600 000 Kč.

Na financování této akce se podílí Ministerstvo zemědělství a 20 %
přispěla obec Sokolnice. Ta také kompenzovala SRS jeho náklady spo-

jené s vyhotovením projektu a vyřizováním všech záležitostí. Touto cestou
bych mimo jiné rád vyzvedl skvělou a obětavou práci členů výboru SRS v čele

s pány Růžičkou (předseda Svazu), Faltýnkem (jednatel Svazu) a dalších. Výše jmenovaní vše si vyřizo-

MALÁ SONDA NA DNO RYBNÍKA
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vali v osobním volnu, zdarma a bez nároku na odměnu. Velký dík také patří rodinným příslušníkům, 
kteří trpělivě snášeli naše snažení a podporovali nás v našem úsilí. 

První krokem k odbahnění bylo nezbytné vypuštění rybníka a souběžné slovení ryb, což byla 
událost, která jistě neunikla pozornosti snad žádnému občanu Sokolnic. Dne 28. listopadu, poprvé od ro-
ku 1975, otočil čestný předseda pan Tůma klikou stavidla a tím byla završena jedna kapitola historie
Sokolnic. Po tři dny byla voda postupně upouštěna a rybáři prováděli přípravné práce nutné k samotnému
výlovu, který proběhl dne 1. prosince 2008. Všichni, kdo se
této podívané zúčastnili, si pamatují, jaké počasí panovalo při
přípravách i v den výlovu. Nemalou měrou se o zdar věci 
zasloužili i sokolničtí hasiči, kteří se na vypouštění také 
podíleli, a to radami, technikou i prací. Dovolím si tvrdit, že
díky skvělé organizaci v režii členů SRS byla tato podívaná
nezapomenutelným zážitkem pro většinu zúčastněných a ta-
ké příležitostí zásobit vánoční stůl dostatkem ryb za výhod-
nou cenu. 

Práce na projektu byly po výběrovém řízení svěřeny 
firmě AGROMELI, která činnosti spojené s odbahněním za-
počala druhý týden v lednu 2008. S pomocí těžké techniky
byla odstraněna a odvezena průměrně půlmetrová vrstva
bahna z celého dna rybníka a vytvořen prostor pro tření ryb
a život vodních živočichů a rostlinstva, tzv. litorál. V prosto-
ru u česla bylo vybudováno kamenno-betonové kádiště a by-
ly opraveny břehy ostrova. Souběžně s firmou AGROMELI
prováděli členové SRS opravu mostních pilířů, které už byly
v dezolátním stavu a antikorozní nátěr stavidla. Byly vyřezá-
ny přerostlé dřeviny, vysbírán a vyvezen odpad ze dna 
rybníka a proveden impregnační nátěr rybářské chaty. Obec na vlastní náklady nechala zbudovat přípojku
vody, elektrické energie a odpadu na ostrůvek. Všechny tyto práce byly ukončeny 10. března.

11. března bylo po vyvápnění dna zahájeno napouštění rybníka vodou z Balatonu a 2. dubna začala 
voda přetékat přes přepad. Následující dva dny byli vysazeni první pstruzi a v sobotu 5. dubna byl pořá-

dán první veřejný lov ryb v novodobé historii této naší perly
Sokolnic. Jako další bude následovat zarybnění kaprem (5q),
amurem (1q), línem (1q) a cejnem velkým (1q). Rybí po-
pulace bude v budoucnu průběžně doplňována na optimál-
ní stav přiměřeně k velikosti vodní plochy. V současné 
době sokolničtí rybáři zvažují postavit na ostrůvku zděné
toalety.

Knihy dějepisu obsahují zejména události světového 
významu. Historii však nevytváří pouze významné skutky,
ale i drobná a každodenní mravenčí práce nás všech. Krátká 
existence Svazu rybářů Sokolnic je spojena s prací, naděje-
mi, dobrými vztahy a radostmi a jsem přesvědčen, že tato
část dějin neprošla obcí nepovšimnuta. Věřím, že my, rybáři
Sokolnic, jsme se svým drobným přispěním zapsali do pod-
vědomí občanů jako dobrovolná organizace, která svou 
činností pomáhá utvářet dobrý vzhled naší obce.
Za podporu občanům Sokolnic děkují sokolničtí rybáři.

Vladimír Žilka

kronikář SRS
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DUCHOVNÍ  OKÉNKO

Máj – nejkrásnější měsíc v roce, měsíc lásky, měsíc, začínající políbením pod rozkvetlou třešní, i mě-
síc, ve kterém prý uzavřené svatby končí nešťastně – to vše se nám vybaví při slově máj. A některým z nás
se vybaví i májové pobožnosti – pobožnosti zasvěcené Panně Marii. Při vyslovení jejího jména se objeví
spousta asociací: Matka Boží, Matka bolesti, Královna míru aj. Její jednání je měřítkem mnoha lidských
vlastností, zkusme se nad některými zamyslet.

Být otevřený a oslovitelný – nežije v uzavřeném světě, není soustředěna jenom sama na sebe, vnímá
v hluku světa Boží hlas. Jak jsme na tom my – co slyšíme hukot dnešního světa, vnímáme spoustu vjemů
ze záplavy reklam, které se na nás hrnou s množstvím informací: jak se zachovat mladým –  jak si dobře
užít života – co nám nesmí chybět, abychom byli stále IN.

Jsme schopni ještě zaslechnout tichý Boží hlas, který navíc mnohdy promlouvá skrze druhé?
Mlčet a přemýšlet – Marie nevykřikuje do světa, co Pán od ní očekává, ale přemýšlí – jak se to stane.

A jak jsme na tom my – jak své názory vykřikujeme do světa, aby si jich ostatní všimli – ne pro jejich 
obsah, ale pro jejich hlasitost. Jak často přejímáme názory druhých – kolik věcí nenormálních se pro nás
stává normálními, již jenom proto, že to tak vnímá většina.

Jsme schopni utvořit si na věci vlastní názor a zapojit zároveň pohled Boží na danou věc? Přijmout mlč-
ky výtku a zamyslet se, co druhého k ní vedlo, než okamžitě hlasitě reagovat? 

Máj je měsíc lásky a Marie je ta, která dokázala říci Lásce FIAT – staň se! Znovu si připomeňme Mariin
příběh a zamysleme se, čím vším nás její život může oslovit.

o. Michael Jelínek 

SVATÝ JAN KŘTITEL – PATRON FARNOSTI

Jan Křtitel se narodil rodičům Zachariášovi a Alžbětě. Jeho narození bylo zvěstováno Zachariášovi 
archandělem Gabrielem, ale Zachariáš tomuto zjevení neuvěřil, proto zůstal až do dne, kdy dal Janovi jmé-
no, němý. 

Jako mladý odešel Jan Křtitel do pouště, aby se připravil na své budoucí povolání. Stal se kazatelem,
aby připravoval lidi na příchod Vykupitele. Svým příkladným a asketickým životem se stal velmi popu-
lární, proto za ním přicházelo mnoho lidí, které křtil v řece Jordán, takto pokřtil i samotného Krista.

Jan Křtitel v jednom ze svých kázání odsoudil i krále Heroda za zavržení manželky a sňatek se ženou
vlastního bratra. Herodes ho za tuto kritiku nechal uvěznit. Brzy na to byl také sťat. 

Datum Janova svátku 24. června vzniklo na křesťanském Západě a podle Lukášova evangelia bylo 
určeno na šest měsíců před svátkem Narození Páně.

POZVÁNKY

• Každou sobotu v měsíci květnu je sloužena mše svatá v kapličce na návsi ráno v 8 hodin.

• 25. 5. 2008 přistoupí dvě dívky a dva chlapci z naší obce poprvé k prvnímu svatému příjímání 
ve farním kostele v Telnici. 

• Příští měsíc nás čekají hody 15. 6. 2008 – 24. června svátek Narození Jana Křtitele – zveme 
všechny na hodovou mši svatou v neděli v 10 hodin v zámecké kapli v Sokolnicích. 

• V den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, 5. července 2008, probíhá tradiční pouť v Mikulčicích
na Valech, na místě posvěceném působením soluňských bratří. Mše svatá v 16.30 hodin. 

MĚSÍC KVĚTEN
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

V dubnu proběhla poslední sběro-
vá akce tohoto školního roku.
Celkem se dětem podařilo nasbí-
rat 10 270 kg papíru.
Do posledního kola se s vervou pus-
tili tradiční rekordmani jako Jakub
Martynink ze 6. třídy (952 kg),
Mirek Hamšík z 8. třídy (668 kg),
ale zahanbit se tentokrát nedali
ani žáci z 1. stupně – Sarah Čer-
ná (661 kg), Kája Linhart 2. tří-
da (162 kg).
Je třeba pochválit i žáčky z první
třídy, kteří sbírali každý kousek
papíru a se svými 430 kg nepatří
mezi poslední.
Děkujeme všem dospělým, kteří
dětem pomohli nashromáždit takové množství papíru a přispěli tak do rozpočtu jednotlivých tříd na výle-
ty, exkurse apod.
V příštím roce bude sběrová akce s panem Popelou u firmy A.S.A. pokračovat a hned první výtěžek bude
věnován jako příspěvek na zakoupení keramické pece pro školu!
Takže sběru zdar a papíru zvlášť.

Simona Mifková za ZŠ Sokolnice

Sbírám, sbíráš, sbíráme s panem Popelou

Se SOKOLEM na výlet

V sobotu dne 31. května pořádají brněnští sokoli, pod záštitou krajského zmocněnce ČOS Ing. Pavla
Spilky, 3. ročník Sokolského výletu a setkání, tentokrát krajem lišky Bystroušky, lesů, vod a strání.
Turisté si mohou vybrat ze čtyř připravených tras (6,5 km, 9 km, 14 km, 20 km), cyklisté ze dvou
tras (18 km a 26 km). Prezentace a start pro všechny trasy je od sokolovny v Bílovicích nad Svitavou
od 8.30 hod do 11.30 hodin, kde každý obdrží „pochodnický list“ s popisem zvolené trasy a s map-
kou. Cíl je v areálu Sokola Bílovice. Každý účastník, který úspěšně absolvuje zvolenou trasu 
obdrží pamětní list. Od 14 hodin bude na hřišti Sokola Bílovice připraven program pro děti a mlá-
dež – zkoušky obratnosti a zdatnosti, hry, kviz a také opékání špekáčků.
Na výlet zveme srdečně všechny. Kdo si netroufne na žádnou z tras, může přijít odpoledne posedět,
sejít se s přáteli v příjemném prostředí na pokraji bílovických lesů. Občerstvení je možné v restau-
raci v areálu Sokola.

Vlakové spojení:
Hl. nádraží ČD Brno: 8.02, 9.02, 10.02 atd. každou hodinu
Bílovice/Sv: 8.12, 9.12, 10.12 atd.

Ing. Hana Řehořová
Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka, ul. Gajdošova 18–20, Brno
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Jeden z členů zastupitelstva podal návrh na odvolání ředitelky Mateřské školy Sokolnice paní Jany
Kuklové. Protože rodiče dětí považovali tento návrh za neopodstatněný, rozhodli se vyjádřit nesouhlas
s tímto návrhem formou usne-
sení rodičů a přátel mateřské 
školy.
Cílem tohoto usnesení bylo pře-
devším vyjádření podpory stávají-
cí paní ředitelce a nesouhlasu
s tímto návrhem. Podpisová akce
probíhala ve dnech 13.–15. květ-
na a celkem se jí zúčastnilo 
téměř 200 občanů. Z pohledu 
rodičů nebyly pro odvolání paní
ředitelky shledány žádné závažné
důvody.

(fide)

Podpora pro ředitelku mateřské školy

Na podpis usnesení se v mateřské škole stály fronty

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

• Koncem měsíce dubna zhlédly děti loutkové představení pod názvem „Kašpárek v kouzelném světě“
a společně s hrdiny pohádky navštívily obyvatele pro ně neznámých částí světa – eskymáky a indiány.

• Během měsíce jsme pokračovaly ve výuce plavání a edukativních skupinkách pro předškolní děti.

• Právě poslední den v měsíci dubnu vyvrcholila několikadenní příprava na dopolední „Čarodějnický
den“. Na vyzdobenou školní zahradu se slétli malé čarodějnice, čarodějové a jiná strašidla, která tady
dováděla, soutěžila a skotačila. Nakonec byl zapálen oheň, aby odnesl všechnu zlobu a spálil strach.
Nechyběl ani průvod kolem mateřské školy. Za odměnu dostali všichni zúčastnění  čarodějnou medai-
li a sladkou odměnu.
Poděkování patří i rodičům, kteří přichystali svým dětem opravdu originální oděvy s doplňky – košťa-
ty, a také paním kuchařkám ze školky, které vyčarovaly pravý čarodějnický oběd.

TJ SOKOL SOKOLNICE

zve všechny občany na tradiční

JÁNSKÉ HODY
konané ve dnech 13.–15. června 2008

Program:

pátek 13. 6. 2008 ve 20 hod. DISKOTÉKA

sobota 14. 6. 2008 ve 20 hod. PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA – hraje skupina MODUL

neděle 15. 6. 2008 ve 14 hod. předání hodového práva stárkům před sokolovnou
HODOVÁ ZÁBAVA na hřišti – hraje krojovaná kapela PODBORANKA
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Se svým nadpřirozeným talentem se také projevily učitelky a další zaměstnanci školy – posuďte sami.

• Začátkem května se konala
schůzka s rodiči předškolních
dětí, kde byla přítomna i uči-
telka z 1. třídy pí Ludíková,
která seznámila rodiče s důle-
žitými informacemi týkající
se budoucích prvňáčků.

• Zápis do Mateřské školy
v Sokolnicích na školní rok
2008/2009 bude v úterý 
20. května v 16.00 hodin – 
informativní schůzka pro 
rodiče.

Třída: 

KOŤÁTEK, MOTÝLKŮ 

a SLUNÍČEK
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SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.
Datum vydání 23. 5. 2008. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 6 je 20. června 2008. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou 
na níže uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
Butalová Zita zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila jarma@volny.cz
Černý Jan jcmail@volny.cz Mifková Mirka Filip Debef filip@debef.cz


