
Výběrové řízení. Na konci září bylo vyhlášeno výbě-
rové řízení na opravu hasičské zbrojnice. Na doručenku 
bylo obesláno šest fi rem. Současně byla jak výzva, tak 
i kompletní zadávací podklady, zveřejněny na internetu. 
Obec obdržela ve stanovené lhůtě 10 nabídek. 

Komise pro hodnocení nabídek navrhla, aby tři na-
bídky nebyly hodnoceny z důvodu jejich neúplnosti. 
Zbývajících sedm nabídlo provedení prací za tyto ceny:

PROSTAVBY, a.s., Brno  2 183 474 Kč
STAVBY VANTO s.r.o., Kunovice  2 430 897 Kč
Ncorp s.r.o, Velká Bíteš  2 542 431 Kč
AVUS spol. s.r.o., Ponětovice  2 629 819 Kč
KELTEX spol. s r.o., Brno  2 792 498 Kč
Luboš Král, Sokolnice  3 035 183 Kč
MAXMONT s.r.o., Šlapanice  3 224 780 Kč

Komise pro hodnocení nabídek navrhla, aby rada vy-
brala nabídku společnosti Prostavby a.s., Brno. Rada 
rozhodla, že smlouva o dílo bude uzavřena s navrže-
nou fi rmou. Práce budou zahájeny na konci listopadu,  
ale většina jich bude provedena až v jarních měsících. 
Kompletní dílo bude obci předáno nejpozději  11. května 
2012.  

Zimní údržba chodníků a komunikací. Rada schvá-
lila uzavření smlouvy s panem Františkem Lukášem na 
zajištění zimní údržby místních komunikací. Bohužel 
mnohem složitější je situace se zajištěním úklidu chod-
níků. Obec měla předjednán pronájem traktůrku stejně 
jako v minulých letech. Majitel traktůrku jej však ne-
čekaně prodal a pronájem tedy není možný. Rada proto 
rozhodla obeslat řadu místních i přespolních fi rem 
s dotazem, zda by některá byla schopna zajišťovat zimní 
údržbu chodníků. Bohužel ani jedna nemá zájem. Úklid 
chodníků se tak bude provádět ručně, což při délce 9,269 km 
chodníků nebude jednoduché. 

Starosta proto zdvořile žádá občany, aby pomohli 
uklízet sníh z chodníku před jejich domy či zahrádkami 
a udržovali je tak schůdné. Neuklizený chodník je nebez-
pečím zejména pro starší občany. Pracovníci obce i přes 

sebevětší snahu nebudou schopni naráz uklidit všechny 
chodníky.

Zavedení nočního spoje. I naše obec se připo-
jila ke zkušebnímu provozu soukromého dopravce, 
který bude od 4. listopadu do 18. prosince 2011 za-
jišťovat zkušební provoz nočního autobusu v trase 
Brno – Tuřany (Hanácká) – Rebešovice – Rajhra-
dice – Otmarov – Měnín – Žatčany – Újezd u Brna – 
Sokolnice – Telnice. Odjezd z Tuřan se předpokládá 
v 01.20 hod, příjezd do Sokolnic v 1.50 hod. Cena jízd-
ného je 50,– Kč a neplatí zde žádné slevy či předplatní 
jízdenky. Autobus bude jezdit každý víkend z pátku na 
sobotu a ze soboty na neděli. Po vyhodnocení zkušeb-
ního provozu bude rozhodnuto, jak dál.

Žádost DpS Sokolnice. Rada obce se seznámila se 
žádostí Domova pro seniory Sokolnice, aby obec vybu-
dovala chodníku, na ulici Zámecká od sýpky k rodinným 
domkům p. Husáka a p. Sedláčka, neboť DpSS by chtěl 
po pravé straně vybudovat parkoviště pro návštěvníky 
domova. Rada konstatuje, že pokud bude schválen nový 
územní plán, bude možné stavět nové rodinné domy 
v zahrádkách ulice Za Sýpkou, takže v těchto místech 
se ještě do země budou ukládat  různé inženýrské sítě 
a není vhodné stavět chodník, který by se poté rozkopával. 

Vzhledem k tomu, že v uvedených místech by 
byl chodník vhodný, povede rada žádost v patrnosti
a v případě lepší ekonomická situace bude po stavbě
inženýrských sítí prostor upraven,  včetně stavby nového 
chodníku.  

Návrh rozpočtu. Ve stanoveném termínu do 10. října 
2011 (výzva občanům a organizacím byla zveřejněna od 
srpna 2011) obec obdržela celou řadu žádostí o peníze. Po 
zapracování do návrhu rozpočtu na rok 2012 požadavky 
převyšují předpokládané příjmy o 4,9 milionu korun. 
Rada proto postupně krátila výdaje, až se podařilo příjmo-
vou i výdajovou stránku rozpočtu vyrovnat.  Bohužel roz-
počtová rezerva je minimální, a proto se rada k rozpočtu 
vrátí ještě jednou a bude hledat možnosti zvýšení příjmů 
či snížení výdajů tak, aby se rozpočtová rezerva zvýšila.

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

LISTOPAD 2011ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC
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Současně rada doporučí zastupitelstvu, aby veškerý 
zůstatek letošního roku na účtech byl použit na přístavbu 
základní školy. 

Přístavba základní školy. Projektant Petr Zelinka 
intenzivně pracuje na dokumentaci pro přístavbu zá-
kladní školy. Podklady rozesílá všem členům zastu-
pitelstva tak, aby všichni byli průběžně informováni 
o průběhu prací a přípravy dokumentace. Do konce 
měsíce listopadu by měla být obci předána prováděcí 
dokumentace, takže začátkem prosince bude vyhlášeno 
výběrové řízení na fi rmu, která práce bude provádět. 
Pokud se nevyskytne nic mimořádného, mohla by být 
přístavba školy zahájena na jaře příštího roku. Velkou 
neznámou jsou náklady celé akce a rada proto netrpě-
livě čeká na rozpočet stavby.    

Zřízení bruslařské plochy. Rada schválila osazení 
nízké dřevěné palisády kolem stávajícího sportoviště 
vedle obecního úřadu a zřízení bruslařské plochy. Jak-
mile to počasí dovolí, bude na plochu postupně stříkána 
voda, aby se vytvořila dostatečná vrstva ledu a nemohlo 
dojít k poškození umělé trávy, kterou je sportoviště po-
kryto. Díky umělému osvětlení by zde bylo možné brus-
lit až do pozdních večerních hodin. Záleží tedy jen a jen 

na počasí. Na příštím zasedání by měla rada ještě roz-
hodnout o způsobu zimního provozu (provozní doba, zda 
bude rezervována nějaká doba jen pro školní děti, bude-
li provoz zdarma a podobně). 

Rada současně schválila prodloužení smlouvy s pa-
nem Zouharem i na další období. 

Terénní úpravy. Ing. Slavoj Čegan hodlá vyrovnat 
terénní depresi na pozemku pod Mohylou míru naveze-
ním velkého množství hlíny a inertního materiálu. Jme-
novaný obci navrhl, aby se obec podílela na této činnosti 
s tím, že bude mít větší kontrolu nad celým provozem 
a také podíl na zisku. Zda-li se obec rozhodne k projektu 
připojit či ne, není dosud jasné, protože stále ještě nejsou 
k dispozici základní dokumenty (návrh provozního řádu 
a smlouva o spolupráci). Ty by měly být obci předlo-
ženy v aktuální podobě v nejbližších dnech, takže se dá 
předpokládat jejich projednání na nejbližším zasedání 
rady. Současně by rada měla rozhodnout i o možnosti 
veřejného představení projektu za účasti Ing. S. Čegana 
a veřejnosti. 

Veřejné zasedání. Pravděpodobně 12. prosince 2011 
se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce. Pro-
gram ani defi nitivní termín není prozatím schválen.

11/2011

MIKULÁŠSKÁ ADVENTNÍ NEDĚLE

     TJ Sokol Sokolnice zve všechny ženy (maminky, babičky, tetičky, sousedky) 
             na adventní setkání konané v neděli 27. 11. 2011 v 9.30 hodin na sokolovně. 

V příjemné atmosféře strávíme 1. adventní nedělní dopoledne, 
na kterém si vyrobíme vánoční dekorace a odpočineme si od předvánočního shonu. 

Děti necháme doma, tatínci to zvládnou. Doporučujeme vzít si adventní svíčky (nejsou k dispozici).

Odpoledne bude patřit dětem
Ty budou mít sraz v 15.00 hodin na sokolovně. 

Nejdříve si vyrobí vánoční ozdoby a poté nás navštíví Mikuláš, který přinese sladkosti a pohádku.
Mikulášský balíček (25 Kč) nahlaste dopředu u paní Fricové - tel. 724  377 031

Výstava
Od 14.30 hodin si budete moci prohlédnout naši vyrobenou dekoraci z dopoledního setkání. 

Také se nestyďte a doneste svoje výrobky během nedělního dopoledne. 
Jsou vítány perníčky, věnečky, svícny, prostě vše, co je spojeno s adventem a Vánocemi. 

Těšíme se na Vás.
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Dovolte mi se vyjádřit ke zprávě Komise rozvoje obce 
Sokolnice, otištěné v minulém čísle Zpravodaje, která se 
týká projektu o schválení úložiště materiálu v katastru 
obce Sokolnice. Z uvedené zprávy kromě dotazů, týka-
jících se vlastního projektu a jednotlivých aspektů jeho 
provedení vyplynuly mimo jiné zcela legitimní dotazy, 
týkající se vlastního subjektu, který má být nositelem 
projektu, v.d. Čegan Forest.  K těmto otázkám mi do-
volte podrobnější objasnění: 

Čegan Forest v.d. je jednou z právnických osob 
funkčně a vlastnicky náležejících do skupiny společ-
ností ČEGAN. V rámci holdingu ČEGAN existují pro 
jednotlivé obory činnosti a jednotlivé projekty práv-
nické osoby, účelově zřízené pro odlišné typy činností. 
Tak je tomu i v případě Čegan Forest v.d.: jedná se 
o účelově založenou právnickou osobu pro tento pro-
jekt. Toto tzv. malé družstvo bylo založeno dvěma 
právnickými osobami, ČEGAN HOLDING a.s. a ČE-
GAN s.r.o.. Akcie akciové společnosti ČEGAN HOL-
DING jsou ve vlastnictví fyzické osoby, ing. Slavoje 
Čegana, který je též statutárním orgánem všech výše 
uvedených společností. Ing. Slavoj Čegan podniká od 
roku 1991, tedy 20 let. Akcie jsou případným zájemcům 
k nahlédnutí  v sídle společnosti ve Šlapanicích, Hu-
sova 35. V případě, že by obec Sokolnice vznesla tento 
požadavek, je akcionář připraven přeměnit akcie z lis-
tinných na doručitele na akcie zaknihované na jméno, 
k doložení zcela jasné vlastnické struktury. Jak již bylo 
shora uvedeno, žadatel je speciálně založenou projek-
tovou společností, jejíž náplní činnosti během posled-
ních dvou let byla příprava právě tohoto projektu, jiná 
činnost vykonávána nebyla. Žadatel má složen základní 
kapitál ve výši 50 tisíc Kč, a stojí za ním skupina fi rem 

holdingu se zcela jasnou vlastnickou strukturou, a se 
základním jměním v hodnotě cca. 100 mil Kč.

Předložený záměr předpokládá uložení materiálu 
schválených referátem životního prostředí Krajského 
úřadu. V případě požadavku obce Sokolnice je možno 
určité přípustné materiály z katalogu vyřadit. Není třeba 
zdůrazňovat to, že v rámci projektu budou respektovány 
veškeré regulativy dané příslušnými správními veřejno-
právními rozhodnutími orgánů veřejné správy. Provo-
zovatel učiní maximální opatření k vyloučení uložení 
závadných nebo neschválených materiálů. Pro kontrolní 
účely bude obci umožněn on-line přístup kamerami se 
záznamem minimálně 14 dnů.

Je nicméně samozřejmě možné, že obec Sokolnice 
nebude mít zájem na projektu participovat. V tomto 
případě lze projekt přepracovat tak, aby se obecních 
pozemků obce Sokolnice nedotýkal a v tom případě 
nebude obec participovat na předpokládané 1/3 vý-
nosu z celého projektu. Předpokládaný výnos ve výši  
18 milionů Kč budou hradit zájemci o uložení výko-
pové zeminy prostřednictvím provozovatele úložiště 
v měsíčních platbách. Na posouzení každého občana 
je, zdali částka 18 milionů Kč (rozložená do několika 
let), bude v rozpočtu obce částkou zanedbatelnou, či 
nikoliv.

Konečným výsledkem projektu bude více než 10 ha 
rychle rostoucích dřevin, zejména japonského topolu, 
který je  využíván zejména v bioenergetice. 

Ing. Slavoj Čegan
předseda představenstva ČEGAN HOLDING, a.s.

Vyjádření a.s. ČEGAN HOLDING 
ke zprávě Komise rozvoje obce Sokolnice

Listopad
Listopad je měsícem zařazeným do období včelařského podzimu. Je to období, kdy včelaři včelstva zateplují, 
doléčují včelstva, třídí souše, natírají vše potřebné a celkově se připravují na novou sezónu. Z dalších využíva-
ných včelích produktů je propolis, lidově taky nazývaný včelí kyt, smoluňka, nebo dluž. Je to látka oranžové 
barvy (mnoha odstínů), pro kterou mají včely všestranné použití. Jde vlastně původně o pryskyřici, kterou 
sbírají specializované včely. Pryskyřici potom včely obohatí sekrecí svých žláz, čímž ji přemění na propolis. 
Propolisem včely následně dezinfi kují stěny úlu, jakož i veškerý povrch plástů. Propolis je významně obsažen 

Vy j á d ř e n í  S o k o l n i c e
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i ve víčkách, jimiž včely uzavírají medové buňky a med se i přes dlouhé skladování nezkazí. V přírodě včely 
propolisem upravují tvar česna a zdokonalují obranu úlu „zakytováním“ různých otvorů či zesílením přepážek. 
Obrana předpolí „včelího města“ pomocí této látky pak přivedla naše předky k pojmenování látky jménem 
propolis. Stává se, že do úlu pronikne vetřelec (myš, rejsek, sršeň apod.), který je včelami zabit a natřen – mu-
mifi kován propolisem. Jeho rozklad pak negativně neovlivní zdravotní stav včelstva.
Propolis se získává seškrabáním ze stropu úlu a z rámků, které na podzim včely bohatě tmelí propolisem. Mnohem 
více propolisu je možno vytěžit pomocí speciálních pomůcek (síťovaného stropu či různých roštů). Propolis nemá 
stálé chemické složení. Ve vodě je velmi špatně rozpustný, ale rozpouští se v organických rozpouštědlech. Při teplotě 
36 °C je měkký a tvárný, pokud je ochlazen, stává se křehkým a drobivým. Propolis má velmi silné protibakteriální 
antiseptické účinky, dále způsobuje znecitlivění a rychlé hojení ran, je používán ve stomatologii a kuriózně i k léčbě 
hemoroidů. Vnitřní použití může způsobit i průjem. Člověk by neměl bez porady s lékařem propolis dlouhodobě ve 
větším množství léčebně užívat, neboť jde o skutečně silný přípravek a může vyvolat alergickou reakci. Propolis je 
obsažen i v medu a vosku. Je doporučeno žvýkat včelí víčka, nebo pití likéru vyrobeného z těchto víček. Propolisu 
využívali již staří Egypťané, a to k léčbě a při mumifi kaci. Vlastnosti a využití propolisu jsou v posledních letech 
v centru zájmu vědeckých pracovišť.
Návod na zhotoveni propolisové tinktury 30 g propolisu pokrájíme na drobné kousky a dáme je do 5 dcl čistého 
lihu do tmavé láhve. Dobře protřepeme a necháme 9 dní vyluhovat a každý den protřepeme. Na desátý den scedíme 
a máme hotovou propolisovou tinkturu. Cedíme přes sítko z umělé hmoty – tekutina nesmí přijít do styku s kovem. 
Dá se použít 1/4 1 vodky a 1/4 l čistého lékárenského lihu.

Václav Hůrka

O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY

Krásné slunečné podzimní odpoledne 
a společné setkání rodičů a dětí na školní za-
hradě v MŠ. To byl začátek „Jablíčkového 
odpoledne“.
Děti si společně s rodiči zasoutěžily, za každý 
splněný úkol dostaly odměnu, pak si ozdobily 
přinesené jablíčko přírodninami a ochutnaly 
vynikající dobroty z jablíček připravené s lás-
kou od svých maminek. Na závěr dostaly děti 
sladké odměny.

►  Naši školku navštívil kouzelník Waldiny, 
který předváděl kouzla, při kterých se ma-
lým divákům až tajil dech.

 ►  I v letošním roce jsme opět zahájili v naší 
MŠ kroužky pro předškoláky:

►  Jazykový kroužek, který opět vede zku-
šená paní učitelka Fojtlová Marie,

►  Výtvarně-rukodělný kroužek pod vedením 
zručných paní učitelek Krpenské Mileny 
a Chmelíkové Renaty a v neposlední řadě 
i oblíbený 

►  Kroužek břišních tanců, kterého se opět 
ujala slečna Veronika Horáková.
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UFO
Učíme se Čj, když vtom najednou Adam uviděl za oknem UFO. UFO zamířil do školy a chtěl vejít oknem. Zahlédli 

jsme ho a lekli jsme se. Řekl nám, že je z planety Saturn, že přichází v míru a chce se s námi učit. UFO měl překladač, 
který překládal jeho jazyk do češtiny, takže jsme mu rozuměli. Hned ho zapnul a začal mluvit. Tím byl jeden problém 
vyřešen, ale stále nerozuměl naší řeči. Naštěstí uměl česky číst a psát. Zeptali jsme se ho, co  umí. Odpověděl, že umí 
všechno, kromě měkkých souhlásek. Tak jsme mu je napsali. On si je hned zapamatoval. Paní učitelka ho vyvolala 
a UFO začal: „ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň“. Zatleskali jsme mu. UFO nám poděkoval a odletěl na svou planetu. 

Za pár dní nám přišel dopis. V dopise bylo napsáno: „ Milí přátelé, dovolte mi, abych Vás pozval na svoji planetu.“ 
Nadšeně jsme souhlasili. Zanedlouho za námi UFO přiletěl a vzal nás s sebou do vesmíru. Zažili jsme tam spoustu 
dobrodružství a pak jsme všechno vykládali doma rodičům.

Lucie Tomešková, 3. třída

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Dýňohrátky 2011
Dne 3. a 4. 10. 2011 proběhl za zdmi naší školy 5. ročník soutěže v nejnápaditějším vyřezávání dýní. Účast byla 

více než hojná, zúčastnilo se jí 69 žáků s 58 dýněmi od 1.–9. třídy. Letošní ročník byl zvláště povedený. Žáci vytvo-
řili opravdu „dýňové skvosty“ s nepřeberným množstvím nápadů. Byly k vidění dýně malé, velké i obří, s pokrýv-
kami hlavy, ve tvaru helikoptéry, kočáru, měsíce, pirátské lodi, slunéčka sedmitečného či nejrozmanitějších strašáků. 
Školu tak ovládla halloweenská nálada a vítězem byl vlastně každý, kdo se k našim dýňohrátkám připojil. Všechny 
dýně byly vystaveny před školou, kde je obdivovali všichni kolemjdoucí, kteří se přesvědčili, jak máme šikovné 
a kreativní žáky.

V soutěži se sešlo celkem 256 hlasovacích lístků. Poctili nás návštěvou i žáčci MŠ s p. učitelkami a do hlasování 
se zapojili jak oni, tak i naši vyučující. 

V letošním roce jsme přistoupili na rozdělení dýní do 5 kategorií a v každé odměnili vítěze. Byly stanoveny tyto 
kategorie:

1. vyřezávaná dýně
2. originální dýně
3. malovaná  dýně 
4. přírodninová dýně
5. dýně s největším počtem hlasů

V kategorii vyřezávaná dýně zvítězila dýně č. 40 pod názvem „Spřežení“ Apoleny Jochmanové z 5. třídy.

V kategorii originální dýně se jako nejlepší umístila dýně č.10 „Létající balón“ Lucie Jahodové a Gábiny Šumové 
ze 6. třídy.

Kroužek břišních tanců

► Také jsme se ve školce zapojili do příprav 
na sokolnickou akci pro děti „Uspávání 
strašidýlek“ – vyráběli jsme strašidýlka
z papíru i přírodnin.

Děti se na všechny akce moc těšily a jistě je 
žádná nezklamala. Naopak užily si hodně leg-
race a pohody se svými blízkými.
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V kategorii malovaná dýně se nejvíce líbila dýně č. 43 „Beruška“ Lenky Vymazalové ze 3. třídy.
V kategorii „přírodninová“ dýně vyhrála dýně č. 46 „Drak mrak“ Terezy Fialové z 8. třídy.
V kategorii dýně s největším počtem hlasů zvítězila dýně č. 2 „Pirátská loď“ Lukáše Homoly z 2A třídy.

Akce byla pořádána za vydatné pomoci vedení školy a všech vyučujících, kterým tímto děkujeme. Rovněž podě-
kování náleží žákyním 8. třídy, které pomáhaly s vyhodnocením naší soutěže, dále hlídkám žáků 7. třídy strážících 
naše krásné výtvory v odpoledních a večerních hodinách a především všem účastníkům  a skalním fandům našich 
dýňohrátek. Byli jste vážně skvělí. Již teď se těšíme na příští ročník. Všem zúčastněným děkujeme                  

                     Mgr. Helga Finková
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Prevence kriminality

Dne 25. října 2011 v 17.00 hod. byla v přísálí Sokolovny v Sokolnicích uskutečněna přednáška Prevence kriminality.

Na přednášených tématech se podíleli zástupci Policie České republiky, Obvodního oddělení Židlochovice ve spolu-
práci s Preventivně-informační skupinou Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje v Brně.
Přesto, že účast občanů byla spíše malá, rozproudila se živá diskuse a přednášející tak mohli témata obohatit skuteč-
nými příběhy, které v rámci své praxe řešili.
Oblast prevence kriminality je řešena také na uvedených webových stránkách Policie české republiky.
http://www.policie.cz/clanek/rady-policie-cr-a-informace-o-prevenci-143872.aspx

Divadlo v sokolovně

Amatérský divadelní soubor Tylovo divadlo z Újezdu u Brna uvedl v neděli 23. října v sokolovně divadelní před-
stavení od známého plzeňského režiséra a herce Antonína Procházky s názvem „Ve státním zájmu“ .

 
Současná komedie o lásce a politicích, kteří svoji bezcharakternost vysvětlují státními zájmy, pobavila téměř zcela 

zaplněný sál sokolovny. Skvělé výkony herců  pod vedením pana Jakubce byly zárukou výborné zábavy. Pro diváky 
připravili také pořadatelé o přestávce  malé občerstvení.

Divadelní představení bylo další  kulturní akcí, pořádanou TJ Sokol Sokolnice. Myslím, že se diváci dobře  poba-
vili a odcházeli ze sokolovny spokojeni. V Procházkově komedii totiž nevítězí gauneři, ale slušní a úplně obyčejní 
lidé.

Děkujeme všem pořadatelům a členům oddílu malé kopané za organizaci tohoto představení, paní Vondálové, paní 
Fojtlové a paní Böhmové za zajištění předprodeje vstupenek a zejména Vám, kteří jste večer do sokolovny přišli, 
zakoupili si lístky a tím podpořili činnost naší tělocvičné jednoty. 
          Jan Černý 
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 12 je 2. 10. 2012. 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 Chudáčková Jiřina – JirVym@seznam.cz
Černý Jan – jcmail@volny.cz Mifková Mirka – mifkova.mirka@seznam.cz

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 18. 11. 2011. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.
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Společenský večer
Sbor pro občanské záležitosti, 

pod záštitou obce Sokolnice a ve spolupráci 
se Základní školou Sokolnice, pořádá 
společenský večer pro  jubilanty, 

kteří v letošním roce dosahují 
70, 75, 80, 85, 90 a více roků

Je pro Vás připraven krátký kulturní program 
a malé občerstvení. 

Přijďte se pobavit a vzájemně si popovídat. 
Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi

v  restauraci U Husara,  
v pátek  2. prosince  2011  v 16 hodin

Za všechny pořádající I. Zmrzlá 


