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Volební strana Kandidát Počet hlasů             Mandát
Příjmení, jméno Tituly

SNK - Sokol Sokolnice Kotolan Vladimír Ing. 393 Zvolen
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Životský Jiří 354 Zvolen
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Umlášek Josef MVDr. 341 Zvolen
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Šustrová Jarmila Ing. 310 Zvolena
SNK - Sokol Sokolnice Král Pavel Ing. 301 Zvolen
SNK - Sokol Sokolnice Hradílek Josef 301 Zvolen
Občanská demokratická strana Král Luboš 300 Zvolen
SNK - Sokol Sokolnice Luskač Libor 282 Zvolen
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Mikliš Pavel MVDr. 279
SNK - Sokol Sokolnice Fialová Ctirada Mgr. Ph.D. 273
SNK - Sokol Sokolnice Hulinský Pavel Bc. 268
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Šustrová Božena 264 Zvolena
SNK - Sokol Sokolnice Mifek Petr 262
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Šumová Rajka Ing. 260
SNK - Sokol Sokolnice Černý Jan 253 Zvolen
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Máca Stanislav 249
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Dvořák Jan Ing. 248 Zvolen
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Fasora Jiří Ing. 242
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Nečasová Anna 240
SNK - Sokol Sokolnice Benešová Dana 233
SNK - Sokol Sokolnice Veselá Jana 231
SNK - Sokol Sokolnice Kašpar Pavel 228
Občanská demokratická strana Chudá Kateřina RNDr. 227 Zvolena
SNK - Sokol Sokolnice Klaška Pavel Ing. 219
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Šebestová Jana 218
SNK - Sokol Sokolnice Smolková Marie 217
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Dudák Klement 214
Občanská demokratická strana Haman Lubomír 214 Zvolen
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Němečková Marie 210
Občanská demokratická strana Zemek Jiří 209 Zvolen
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Balák Zdeněk 200

Ve dnech 20. a 21. října 2006 se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. Voleb se zúčastnilo celkem 57 %
oprávněných voličů z celkového počtu 1 528 osob.

Kandidát
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SNK - Sokol Sokolnice Šebečková Hana 200
Občanská demokratická strana Bombicz Mikuláš 199
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Životský Ondřej Bc. 186
Občanská demokratická strana Chudý Jiří RNDr. CSc. 185
Občanská demokratická strana Fiala Pavel 185
Občanská demokratická strana Turčinová Alena 182
Občanská demokratická strana Kačmářová Karla Mgr. 178
Občanská demokratická strana Honek Josef 173
Občanská demokratická strana Vondrusová Alice 169
Občanská demokratická strana Kačmář Milan Ing. 168
Občanská demokratická strana Fojtů Marie 160
Občanská demokratická strana Uhlířová Marcela 159
SNK - Sokol Sokolnice Hamanová Ivanka 154
Občanská demokratická strana Mazlová Jaroslava 153
Komunistická str.Čech a Moravy Vondálová Miluška 139 Zvolena
Komunistická str.Čech a Moravy Sekaninová Jitka 116
Komunistická str.Čech a Moravy Fojtl Jan 113
Komunistická str.Čech a Moravy Macenauer Ctirad 108
Komunistická str.Čech a Moravy Schoř Jan 101
Komunistická str.Čech a Moravy Černý Aleš 89
Komunistická str.Čech a Moravy Lahoda Jan 87
Komunistická str.Čech a Moravy Kincová Taťana 83
Komunistická str.Čech a Moravy Nykodymová Irena 80
Komunistická str.Čech a Moravy Nohel Josef 78
Komunistická str.Čech a Moravy Černá Pavlína 76
Komunistická str.Čech a Moravy Nohelová Libuše 74
Komunistická str.Čech a Moravy Haman Jaroslav 70
Komunistická str.Čech a Moravy Konečná Anna 69
Komunistická str.Čech a Moravy Novotný Vladimír 67
Národní strana Salajka Milan 18

Starosta obce touto cestou děkuje všem občanům,
kteří využili svého práva a zúčastnili se 
voleb – bez ohledu na to, kterou stranu či kandidáta
volili.

Ustavující zasedání zastupitelstva
V úterý 31. října 2006 se v přísálí místní sokolovny
konalo zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice. Na
programu byla řada technických bodů a volby. Vý-
sledky jednání zastupitelstva: 

a) Pro volební období 2006 až 2010 bude mít kontrolní
a finanční výbor předsedu a dva členy, rada bude slo-
žena ze starosty, jednoho místostarosty a tří členů
rady.

b) Starosta a místostarosta obce budou dlouhodobě
uvolněni pro výkon těchto funkcí.

c) V tajné volbě byli zvoleni: 
• Starosta obce – Jiří Životský
• Místostarosta obce – Ing. Vladimír Kotolan
• Člen rady obce – MVDr. Josef Umlášek, 

Ing. Pavel Král a Jiří Zemek
• Předseda kontrolního výboru – Luboš Král
• Předseda finančního výboru

– RNDr. Kateřina Chudá

d) Za členy kontrolního výboru byli zvoleni
– Jan Černý a Lubomír Haman

e) Za členy finančního výboru byli zvoleni
– Josef Hradílek a Ing. Jan Dvořák
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Složení komisí rady obce 
Rada obce dne 2. 11. 2006 rozhodla zřídit komisi kul-
turní, pro vydávání sokolnického zpravodaje, sociální,
pro práci s mládeží a komisi životního prostředí. Sou-
časně jmenovala jejich předsedy a členy takto: 
Komise kulturní:  
předseda: Miluška Vondálová
členové: Marie Fojtlová, Anna Nečasová

Komise pro sokolnický zpravodaj:    
předseda: Ing. Jarmila Šustrová
členové: Jan Černý, Zita Butalová

Komise sociální:   
předseda: Božena Šustrová
členové: Naďa Ustohalová, Tamara Králová

Komise pro práci s mládeží: 
předseda: Libor Luskač 
členové: Ing. Hana Kučerová, Mgr. Ctirada Fialová,  
RNDr. Kateřina Chudá a Marcela Uhlířová   

Komise pro životní prostředí nebyla prozatím 
obsazena, předseda a členové budou jmenováni 
později.

Určení oddávajících 
Rada obce schválila seznam osob, které mají právo vy-
konávat funkci oddávajících při svatebních obřadech:
Jiří Životský, Ing. Vladimír Kotolan, Ing. Pavel Král,
MVDr. Josef Umlášek, Jiří Zemek, RNDr. Kateřina
Chudá a Jan Černý.

Stavební úřad Sokolnice – odchod vedoucího 
Starosta obce informoval radu o tom, že stávající ve-
doucí stavebního úřadu odchází pracovat do Moutnic
jako uvolněný starosta. Došlo k dohodě, že neodejde
ihned, ale svůj odchod přibližně o měsíc odloží tak,
aby ještě dokončil rozdělanou práci. Rada proto roz-
hodla okamžitě začít hledat vhodného pracovníka na
toto místo. Rozhodně není myslitelné ponechat sta-
vební úřad obsazený jen administrativní pracovnicí
a jedním technikem. Od začátku příštího roku platí
nový stavení zákon, který práci na stavebním úřadě ne-
zjednoduší, spíše naopak. Obec Těšany sice usiluje
o zřízení vlastního stavebního úřadu (do jehož správ-
ního obvodu by spadaly i obce Moutnice, Nesvačilka
a Žatčany), ale tento krok prozatím není možný. 

Oprava komunikací Na Výhoně a Na Padělkách
Firma Korekt provedla opravu povrchu komunikace
Na Padělkách (na základě objednávky firmy IMOS
Slovácko) a Na Výhoně (na základě objednávky obce).

S kvalitou práce však obec není spokojena, neboť ně-
kde není nový povrch dotažen až k obrubníku, v někte-
rých místech na podkladu nedrží, jsou znečištěny ob-
rubníky, hmotou je znečištěna i dlažba na vjezdech
a vozovka v ulici Na Padělkách je značně nerovná.
Rada obce se seznámila s návrhem firmy Korekt na
vyřešení celé situace a trvá na tom, že práci převezme
až po odstranění nejhorších závad (např. část povrchu
na konci ulice Na Padělkách vůbec nedrží na pod-
kladu). Dílo bude převzato poté, až přestane vykazovat
nejhorší vady – v celé ploše bude držet na podkladu
a v ulici Na Padělkách budou vyrovnány nerovnosti
vozovky. Dále jako závady nebránící provozu budou
reklamovány znečistěné povrchy dlažby a obrubníků,
doplnění hmoty až k obrubníkům, odstranění přeby-
tečné hmoty po okrajích vozovky apod. Rada obce
v této souvislosti ukládá místostarostovi, aby na firmu
Korekt vznesl požadavek na prodloužení záruční lhůty
na obě ulice.       

Mateřská škola Sokolnice – povolení výjimky
Vzhledem k velkému zájmu o umístění dítěte do ma-
teřské školy schválila rada výjimku z počtu dětí tak,
že v jedné třídě může být až 28 dětí.       

Žádost firmy Vašstav s. r. o. 
Rada obce schválila, aby firma Vašstav s. r. o. mohla
(do konce měsíce listopadu) vjíždět k nově budova-
ným rodinným domům Pod Stráží II z ulice Pod Stráží.
Příjezd vozidel je schválen s podmínkou, že vozidla
nebudou využívat ulici Pod Stráží, ale ulici Telnickou.

Údržba hřbitova. 
Po odchodu pana Burka se o údržbu hřbitova starají
obecní zaměstnanci na veřejně prospěšných pracech.
Rada však s tímto stavem není spokojena. Proto bylo
rozhodnuto najít vhodnou osobu, která by se celoročně
starala o správu hřbitova. V zimních měsících, kdy je
práce na hřbitově méně, by tento zaměstnanec pomá-
hal s úklidem sněhu v obci.
Zájemci mohou získat bližší informace na obecním
úřadě.

Výběrové řízení na ředitele základní školy
Mgr. Jiří Žalud, stávající ředitel základní školy, od-
chází na konci ledna do důchodu. Rada obce proto roz-
hodla o vyhlášení konkurzu na toto místo. Posuzování
přihlášek proběhne dne 24. listopadu 2006 a poté bu-
dou uchazeči pozváni k osobnímu pohovoru. Do konce
roku tak může být známo jméno nového ředitele naší
školy. Komise, která bude nového ředitele vybírat, je
složena více než z poloviny z řad odborníků na proble-
matiku školství. 
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Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na ad-
resu: Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435, 
664 52 Sokolnice nebo předejte v podatelně úřadu,
nejpozději do 30. listopadu 2006

Platové podmínky: 
se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, v platném znění,
platová třída 9    

Termín nástupu:  
co nejdříve, dle dohody

Náležitosti přihlášky jsou: 
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní pří-
slušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského prů-
kazu, (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana), telefonní spojení, datum a podpis. 

K přihlášce připojte:   
– strukturovaný životopis,
– originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než

3 měsíce,
– originál, nebo úředně ověřené kopie dokladu o nejvyš-

ším dosaženém vzdělání
– souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji

pro účely tohoto  výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náleži-
tostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška
úplná a nemůže být zahrnuta mezi  další uchazeče
o obsazované funkční místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny
předložené nabídky. 

Životský Jiří v .r.
starosta

Veřejná výzva k přihlášení zájemců 

NA MÍSTO TECHNIKA STAVEBNÍHO ÚŘADU SOKOLNICE

s místem výkonu práce: Sokolnice, Telnice, Moutnice, Těšany, 
Nesvačilka, Žatčany, Měnín a Újezd u Brna  

POŽADAVKY:
dosažené vzdělání – vyšší odborné nebo vysokoškolské
obor školního vzdělání – stavební – vítáno, není podmínkou
znalosti oboru – správní právo, stavební právo – vítáno, není podmínkou
požadavek na zvláštní odbor. způsobilost – stavební řád a územní plánování (do 18 měsíců od vzniku 
pracovního poměru)
praxe ve státní správě nebo samosprávě – vítána (především na úseku stavebního řízení a územního 
plánovaní) 
požadované jazykové znalosti – vítány, nejsou podmínkou

DALŠÍ POŽADOVANÉ DOVEDNOSTI:
• dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)         
• schopnost analyticky myslet 
• ochota se dále vzdělávat    
• umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
• řidičské oprávnění skupiny B

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V SOKOLNICÍCH A OKOLÍ
Platba hotově – telefon 776 206 702

Andrea Molinová, Nový Svět 415/55, 735 64 Prostřední Suchá
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V letech 2002–2004 jsme občany průběžně seznámili s kulturními, sportovními a hospodářskými radostmi i pro-
blémy jednoty. V roce 2005 oslavila jednota 100. výročí založení jednoty, udržela zásluhou svých členů a příznivců
svůj standard na sportovním a kulturním poli. V letošním roce 2006 zvlášť u mládeže se blýská na lepší výkonnost
než v roce minulém. Nejde jen o sportovní výkony, ale také o soudržnost při Jánských hodech. 40 párů krojovaných
je pro Sokolnice rekord.

Hospodářské úkoly
– udržení výkonnostního sportu v oddíle házené muži 1. liga a standardu ostatních sportovců a cvičenců, problémy
s údržbou, zvyšování náročnosti na vybavení sokolovny a hřiště jsme s povděkem přijali příspěvek obce na dopravu
sportovců, půjčení krojů a opravy budov.

Pro přehled uvádíme předpokládané výdaje jen za kalendářní rok:
záloha plyn 104 000 Kč
záloha elektřina 39 000 Kč
půjčení krojů v roce 2006 41 400 Kč
nájem hala Křenovice leden – červen 2006 39 125 Kč
doprava /jen autobus/ zápasy házená leden – červen 2006 78 126 Kč

příspěvek od obce  činil v roce 2002 105 000 Kč
2003 130 000 Kč
2004 130 000 Kč
2005 158 000 Kč
2006 155 000 Kč

celková částka za 5 roků 678 000 Kč

Sponzorské příspěvky, a nejen od VHS, umožňují v Sokolnicích hrát I. ligu mužů a do letošního jara II. ligu dorostu.
Doufejme, že se dorost do II. ligy opět vrátí.
Všechny příspěvky, jak dotace státní, ČOS, obce a hospodaření jednoty, se snažila jednota využít ke zlepšení stavu
nemovitého majetku, prostředí pro sportovní a kulturní aktivity v obci pro všechny občany, kteří mají zájem.
Jednota má k 31. 10. 2006 505 členů.

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice v letech 2002–2006

ŽIVÉ JESLIČKY
zveme vás na          

vánoční sousedské setkání u „živých jesliček“

které se uskuteční 17. prosince 2006 ve 14 hodin 
u sokolovny v Sokolnicích

Přijďte všichni, kteří se rádi v předvánočním shonu zastavíte, 
zazpíváte koledy a pozdravíte se svými známými.
Malé občerstvení bude zajištěno. 
Pojďte se s námi těšit na Ježíška a Vánoce!

Srdečně zvou Sokoli i ostatní účastníci
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Vážení spoluobčané, aby se zlepšila informovanost a přehled o práci Komise kulturní při obecním úřadě, bude 
zřízena nástěnka s plánem připravovaných akcí. Dále zde budou fotografie a hodnocení akcí, které již proběhly. 
Přáním všech členů komise je co největší účast občanů na akcích.
Nyní připravujeme zájezd do vánoční Bratislavy. Bude uspořádán v adventním období v sobotu dne 
9. prosince 2006. Odjezd v 8.00 hod. od kapličky.
V Bratislavě navštívíme hrad, prohlédneme si budovu parlamentu. Navštívíme také korunovační kostel sv. Martina
a projdeme se po historické části města. Michalskou branou projdeme k presidentskému paláci a potom 
navštívíme vánoční trh. Tam nejvíce pocítíme atmosféru Vánoc, mimo jiné popíjením vánočního punče 
na zahřátí a také ochutnáváním jiných dobrot.
Prohlídka Bratislavy bude ukončena návštěvou kavárny Bystrica, která se nachází na pilotu Nového mostu. 
Samozřejmě je možné mít vlastní program. Bratislavou nás bude provázet Jan Fojtl.

Nově jmenovaná Komise kulturní děkuje touto cestou paní Aničce Nečasové, bývalé předsedkyni Komise obchodu
a cestovního ruchu, za práci, kterou obětavě pro občany Sokolnic vykonávala v minulém volebním období.

Miluška Vondálová, předsedkyně Komise kulturní

Poznámka:
rozhodnutím Rady obce byl změněn název Komise obchodu a cestovního ruchu na název Komise kulturní.

Malá zavedená strojírenská firma, blízko autobusového nádraží Zvonařka, přijme do pracovního 
poměru manuálně zručné muže i ženy.
Informace na tel. čísle 543 254 009.

Památník bitvy ,,tří císařů“ u Slavkova u Brna jsem si vybrala jako téma pro svou seminární práci. Toto 

moravské městečko, v zahraničí známé jako Austerlitz, proslavil francouzský císař Napoleon I., který zde 

2. 12. 1805 zvítězil nad vojsky ruského cara Alexandra I. a rakouského císaře Františka I. Přestože nejbližší boje by-

ly od Slavkova vzdáleny 5 km, dostala bitva název právě podle něj. Zajímavé je, že sám Napoleon si tohoto 

vítězství cenil asi nejvíc ze všech svých vojenských úspěchů. 

K první srážce došlo 2. prosince ráno. Údolí pod Prateckým kopcem zahalovala hustá mlha. Přesně v půl osmé 

se na obzoru vynořilo v mlžném oparu rudé slunce. Toto ,,slavkovské slunce“ ozářilo Napoleonovi Pratecké návrší,

na němž bylo možné spatřit nepřátelské kolony lemující jeho hřeben. Francouzské jednotky byly z údolí připraveny

zaútočit, ale díky přetrvávající mlze neměla rusko-rakouská vojska ani ponětí jaké nebezpečí jí z této strany hrozí.

O něco později vrchní velitel spojenců, generál Kutuzov, zpozoroval, jak se před ním z mlhy vynořují nepřátelští 

vojáci. Okamžitě nařídil jednotkám mířící na jih, aby se vrátily na pomoc. Bylo však už příliš pozdě. Francouzi

Pratecký kopec dobyli. Tato skutečnost měla rozhodující vliv na osud bitvy. Kolem 4. hodiny odpoledne, kdy 

zapadalo slunce, slavkovské drama skončilo. Francouzské vítězství bylo dokonáno, rakousko-ruská vojska prchala.

Ačkoliv bitva trvala jen půl dne, šlo o jednu z nejkrvavějších, padly zde tisíce vojáků. Toto střetnutí se tak stalo 

významným pojmem vojáků historie nejen naší, ale celoevropské. 6. 12. 1805 pak bylo ve slavkovském zámku 

podepsáno příměří.  

P. Alois Slovák roku 1897 kráčel na ,,Dušičky“ ze Šlapanic do Prace a cestou potkával vesničany spěchající uctít 

památku zesnulých. Přitom si uvědomil, že zná hřbitov,  na němž odpočívají tisíce nebožtíků, na něž nikdo nevzpo-

Památník bitvy ,,tří císařů“

Komise kulturní

Poděkování
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míná. Aby byla v tomto směru zjednaná náprava, vytvořil Slovák v Sokolnicích šestičlenný komitét pro zřízení 

pomníku na slavkovském bojišti. Jeho členové se scházeli v sokolnickém panském hostinci v ,,Kasíně“ na Bednárně.

Sokolnický komitét dle svého prohlášení nechtěl postavit pomník oslavující francouzské vítězství, ale usilovat o to,

aby zde byla projevená lidskost a úcta k padlým. Na Slovákův návrh vydal komitét směrnici navrhující, jak by 

budoucí památník měl vypadat. Dále poslal Slovák pražskému architektu Josefu Fantovi dopis, v němž psal, 

že selský lid v okolí Slavkova ještě sto let po trvání bitvy nachází kosti padlých, a vysloužilci, hasiči, učitelé a kně-

ží v Sokolnicích by rádi postavili pomníček, pod nímž by byly  hromadně uloženy všechny nalezené kosti. 

Josef Fanta nakonec předložil 6 různých projektů s těmito názvy: ,, Servali se orli tři“, ,, Mohyla smrti“, ,, Mohyla 

míru“, ,, Na vršíčku kaple“, ,, Na kopečku kaple, pod ní kosti hnijí“ a ,, Pamětní chrám Páně“. Zvítězil projekt 

nazvaný ,, Mohyla míru“. Dne 4. června 1910 se konalo na staveništi komisionální řízení. V létě roku 1913 byla

stavba dokončena. Veřejnosti měla být odevzdána roku 1914, avšak nestalo se tak. Vypukla I. světová válka, která

veřejnému otevření pomníku zabránila. Slovák doufal, že,, Mohylu míru“ převezme stát, ale v tom se zmýlil. Předal

ji proto do správy Zemského cizineckého svazu v Brně. První uložení lidských ostatků do krypty pod Mohylou se

uskutečnilo roku 1935. Přes četná zklamání, která Slovák za svého života zažil, staral se o ,, Mohylu míru“ až do

konce svého života. Zemřel 23. března 1930 v Brně. Jak skromně a tiše žil, tak také odešel. P. Aloise Slováka při-

pomínají názvy ulic v Boskovicích, v Brně a ve Slavkově. 

Dodnes představuje ,, Mohyla míru“ u Prace významnou stavební památku dominující celému terénu tehdejšího 

bitevního pole. Památník postavený v secesním slohu zpodobňuje staroslovanskou mohylu, završenou měděnou 

bání se staroslovanským křížem a zdobenou architektonickými prvky lidového umění všech slovanských národů. 

Na nárožích mohyly stojí čtyři sochy štítonošů. Sochy symbolizují bojovníky tří bojujících armád, čtvrtý 

představuje celé bojiště.Vnitřek ,, Mohyly míru“ tvoří kaple s oltářem z bílého mramoru a mozaikou madony 

s anděly. Památník doplňují ručně kované železné koše na řecké ohně. Zvláštností kaple je mimořádná 

akustika, umožňující slyšitelnost šepotu z diagonálních rohů. Dne 5. července 1931 navštívil Sokolnice a ,, Mohylu

míru“ československý prezident T.G.Masaryk.

V posledních letech stoupá zájem veřejnosti z celého světa o každoroční setkání v místech slavkovského bojiště. 

Za zmínku rozhodně stojí loňská rekonstrukce bitvy, uspořádaná při příležitosti dvoustého výročí této události.

K tomuto výročí byla rovněž odhalena pamětní deska v Sokolnicích u restaurace Bednárna, která připomíná 

zásluhy Aloise Slováka o vybudování památníku.  

Monika Boháčková  

Použitá literatura

– Sokolnice a Slavkovské bitva, Ladislav Kořalník 

– Obecní kronika Sokolnic, František Fasora

– Stará pošta a bitva u Slavkova, Jaromír Hanák, František Kopecký

– Psal se rok 1805, vydalo Okresní muzeum Brno-venkov v Ivančicích 

– Slavkovská encyklopedie, Jiří Fidler 



S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
8 11/2006

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 24. 11. 2006. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Firma DaD Jana Dolejšová
Bytový textil Prošívané přikrývky
• Provádí čištění peří a šití přikrývek a polštářů
• Šití záclon   • Zakázková výroba
• Po domluvě odvezeme – dovezeme 

V naší prodejně Vám nabízíme další sortiment zboží:
• Polštáře a přikrývky péřové i z dutých a dutých kuličkových vláken
• Zdravotní polštáře  • Povlečení a prostěradla
• Záclony  • Dekorativní doplňky do bytu   • Galanterie
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