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Sokolnický

Vydává zastupitelstvo obce Sokolnice – zdarma

10/2018

Zábava na kolech
Ve čtvrtek 4. října 2018 se celá naše škola zúčastnila 

zábavné show plné adrenalinu na kolech a jednokolce. 
RideWheel BESIP show na kolech byla doplněna o výklad 

bezpečnost v silničním provozu a povinná výbava cyklisty. 
Základy a ukázky cyklotrialu předvedl držitel českého re-
kordu ve skoku do výšky na kole Lukáš Müller. Program 
byl nejen zábavný, ale plný zdravého adrenalinu a velice 
poučný.   (Pokračování na straně 6) 

Slet Notiček
Tento rok je pro všechny členy Sokola výjimečný – letos 

se totiž uskutečnil všesokolský slet. Našlo se jich ovšem 
pár, pro které byla ta výjimečnost ještě větší. Pro šest-
náct dětí to bylo první setkání s hromadnými tanečními 

skladbami a jejich první možnost zacvičit si s desítkami 
či stovkami dalších nadšených sokolů.

Než ale mohli malí cvičenci před publikum, museli 
důkladně nacvičovat. Už během ledna se začali scházet  
a pilně trénovat taneční sestavu „Noty“. 

(Pokračování na straně 9)



2 10/2018     Sokolnický zpravodaj 

Zprávy ze Zastupitelstva
V úterý 11. září 2018 se v kavárně restaurace U Husara 
uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. Zastupi-
telé projednali tyto body:
● Odvolání předsedů a členů výborů ke dni 5. října 
2018. Rada zastupitelstvu navrhla, aby k okamžiku zá-
niku mandátu stávajících členů zastupitelstva byli od-
voláni všichni předsedové a členové výborů. V součas-
nosti se objevily výklady, že by tyto funkce měly skončit 
automaticky s prvním dnem voleb, ale zákon nic tako-
vého neříká. Rada je toho názoru, že by to mělo být jasné  
a jednoznačné, proto navrhla přijmout navržené usnesení.
Zastupitelstvo obce odvolalo všechny předsedy a členy 
výborů, kteří v těchto funkcích působili v tomto voleb-
ním období s účinností od 5. října 2018 a uložilo sta-
rostovi písemně poděkovat všem předsedům a členům  
výborů za jejich práci. 
● Ukončení výplaty odměn neuvolněným zastupite-
lům obce Sokolnice. Rada navrhla, aby všem neuvol-
něným zastupitelům byla ke dni voleb (tj. 5. října 2018) 
ukončena výplata odměny pro členy zastupitelstva. Podle 
zákona o obcích některým neuvolněným členům zastupi-
telstva končí výplata odměny dnem voleb, jiným ne. Rada 
je toho názoru, že by měl být jednoznačně stanoven 
termín ukončení výplaty všem neuvolněným členům 
zastupitelstva. 
Zastupitelstvo obce schválilo, aby výplata odměn všem 
neuvolněným členům zastupitelstva obce Sokolnice byla 
ukončena ke dni 5. října 2018.  
● Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Šla-
panicko (DSO) za rok 2017. Obce i dobrovolné svazky 
obcí musí ve stanoveném termínu schvalovat svoje zá-
věrečné účty za uplynulý rok. U DSO navíc stanoví § 39  
odst. 11. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů v platném znění povinnost 
předkládat zastupitelstvům členských obcí závěrečný 
účet svazku.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vzalo Zastupi-
telstvo obce Sokolnice na vědomí závěrečný účet Dobro-
volného svazku obcí Šlapanicko za rok 2017.
● Odprodej pozemku na ulici Polní. Obec Sokolnice 
je vlastníkem pozemku p.č. 1293/1 o výměře 3.691 m2, 
ostatní plocha. Společnost E. ON Česká republika, s.r.o. 
požádala o odprodej jeho části o výměře 25 m2. O žádosti 
již jednalo ZO dne 15. května 2016 a schválilo záměr pro-
deje za cenu 1.000 Kč/m2.  
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr 
prodeje výše uvedeného pozemku byl zveřejněn zákon-
ným způsobem od 18. července 2018 do 10. srpna 2018 
a schválilo prodej části pozemku p.č. 1293/1 o výměře 
25 m2 za cenu 25.000 Kč bez DPH. Prodej je osvobozen 
od DPH v případě, že splňuje podmínky pro osvobození 
dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hod-
noty v platném znění. V opačném případě bude prodej za-
tížen DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. Celá kupní cena bude uhra-
zena nejpozději do 30 dnů ode dne provedení vkladu do 
katastru nemovitostí. Kupující uhradí náklady na sepis 

smlouvy, správní poplatek za řízení o povolení vkladu 
práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.
● Mimořádná odměna starostovi obce a místosta-
rostovi obce. Od letošního roku je účinná novela zákona 
o obcích, která umožňuje schválit uvolněným členům 
zastupitelstva mimořádnou odměnu. Rada navrhla, na 
základě podnětu předsedy finančního výboru, schválit 
starostovi i místostarostovi mimořádnou odměnu. Zastu-
pitelstvo tento návrh odsouhlasilo.
● Prodej obecních pozemků p.č. 1691/33 a 2094. 
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemků p.č. 1691/33  
o výměře 1.296 m2, orná půda a pozemku p.č. 2094  
o výměře 406 m2, orná půda, zapsaných na LV 1, ve 
vlastnictví obce Sokolnice, v k.ú. Sokolnice. Celková vý-
měra je 1.702 m2. O odkup těchto pozemků projevila 
zájem společnost Hošek prosperty, s.r.o., z důvodu plá-
nované výstavby rodinných domů. Tato za pozemky na-
bídla 900 Kč/m2. Dne 27. srpna 2018 obdržela obec 
sdělení, že společnost Hošek prosperty s.r.o. odstupuje 
od projektu v Sokolnicích a o zakoupení pozemků již 
nemá zájem. Po zveřejnění záměru odprodeje těchto po-
zemků obdržela obec další nabídku od soukromé osoby, 
která za tyto pozemky nabídla částku 50.000 Kč (tj. cca  
29,38 Kč/m2). 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr prodeje 
byl zveřejněn zákonným způsobem od 10. srpna 2018 do 
31. srpna 2018. Zastupitelstvo obce Sokolnice neschvá-
lilo prodej pozemků p.č. 1691/33 o výměře 1.296 m2, 
orná půda a pozemku p.č. 2094 o výměře 406 m2, orná 
půda, zapsaných na LV 1, ve vlastnictví obce Sokolnice, 
v k.ú. Sokolnice.
● Bezúplatný převod/darování vodovodní sítě. Obec 
Sokolnice vybudovala vodovodní síť nejen na katastru 
naší obce, ale (po dohodě s obcí Telnice) i v nádražní 
části obce Telnice. Obec Telnice uhradila veškeré ná-
klady vzniklé se stavbou na k.ú. Telnice. Současně bylo 
dohodnuto, že po uplynutí lhůty stanovené poskytovate-
lem dotace, bude řad v nádražní části bezúplatně předán 
do majetku obce Telnice. Obec Telnice již bezúplatný pře-
vod vodovodní i splaškové kanalizace odsouhlasila. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr bezúplat-
ného převodu/darování vodovodní sítě byl zveřejněn 
zákonným způsobem od 20. srpna 2018 do 11. září  
2018.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo bezúplatný pře-
vod/darování vodovodní sítě v celkové délce 1.363,32 
metru, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku 
obce Sokolnice do vlastnictví obce Telnice. 
● Bezúplatný převod/darování splaškové kanalizace. 
Obec Sokolnice vybudovala splaškovou kanalizaci a čer-
pací stanice nejen na katastru naší obce, ale (po dohodě 
s obcí Telnice) i v nádražní části obce Telnice. Obec Tel-
nice uhradila veškeré náklady vzniklé se stavbami na 
k.ú. Telnice. Současně bylo dohodnuto, že po uplynutí 
lhůty stanovené poskytovatelem dotace, budou řady  
a čerpací stanice v nádražní části bezúplatně předány do 
majetku obce Telnice. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr bez-
úplatného převodu/darování splaškové kanalizace  
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a čerpacích stanic byl zveřejněn zákonným způsobem od  
20. srpna 2018 do 11. září 2018 a schválilo bezúplatný 
převod / darování gravitačních kanalizačních řadů splaš-
kové kanalizace, výtlačných řadů do splaškové kanali-
zace (v celkové délce 1.544,96 metru) a dvou čerpacích 
stanic, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku 
obce Sokolnice do vlastnictví obce Telnice v rozsahu, 
který je uveden v příloze číslo dvě. 
● Program rozvoje obce Sokolnice na období 2016–
2021. Obec má zpracovaný a schválený Program rozvoje 
obce Sokolnice na období 2016–2021. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo doplnění to-
hoto „Programu rozvoje obce Sokolnice na období 
2016–2021“ v návrhové části, tabulku 12: Progra- 
mové cíle, opatření aktivity, novou aktivitu s názvem: 
1.2.5 Stavba autobusových zastávek a přechodů pro 
chodce na ul. Kaštanová a ul. Brněnská, včetně termínu 
a ceny realizace.

Zprávy z Rady
● Darovací smlouva s obcí Telnice. Zastupitelstvo 
obce schválilo dne 11. září 2018 bezúplatný převod/da-
rování technické infrastruktury (vodovodu a kanalizace) 
obci Telnice. Obec Telnice tento majetkoprávní úkon také 
schválila. Radě obce byl proto předložen k projednání  
a schválení text smlouvy. 
Rada obce návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlast-
nického práva k technické infrastruktuře (vodovod a ka-
nalizace) mezi obcí Sokolnice a obcí Telnice odsouhlasila.
● Veřejně prospěšné práce. Obec Sokolnice má s úřa-
dem práce uzavřenou „Dohodu o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskyt-
nutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu číslo BOA-VZ-21/2018“ 
(dále jen „Dohoda“) do 31. října 2018. Tuto Dohodu 
je možné prodloužit, na základě žádosti obce, do  
31. března 2019. 
Rada obce schválila prodloužení platnosti a účinnosti  
Dohody do 31. března 2019. 
● Zrušení komisí a odvolání jejích předsedů a členů. 
Rada obce v tomto volebním období zřídila:  

Komisi životního prostředí
Komisi kulturní
Komisi pro Sokolnický Zpravodaj
Komisi sociální
Komisi pro mládež a sport
Komisi školskou

Rada obce rozhodla zrušit všechny komise a odvolat  
jejich předsedy i členy ke dni voleb.
● Výsadba živého plotu. Obec obdržela cenový návrh 
na výsadbu živého plotu před areálem bývalých kasá-
ren v trati Předky. Cena se pohybuje od 27.730 Kč po  
91.053 Kč dle použitého rostlinného materiálu. Na vý-
sadbu by bylo možné čerpat dotaci.
Rada obce souhlasí s provedením výsadby živého plotu 
před areálem bývalých kasáren „Předky“ v Sokolnicích,  
a to za předpokladu, že náklady spojené s realizací  
tohoto projektu budou uhrazeny prostřednictvím finanč-

ních prostředků získaných z dotačního titulu. Rada obce 
ukládá starostovi do 30. října 2018 podat žádost u Na-
dace partnerství – grantová výzva  Zelené oázy 2018, o fi-
nanční prostředky na realizaci výsadby živého plotu před 
areálem bývalých kasáren „Předky“ v Sokolnicích.
● Adventní koncert. V minulých letech se v zámecké 
kapli pravidelně uskutečňoval „Adventní koncert“ pě-
veckého sboru Blahoslava Hajnce. Koncert by se mohl 
uskutečnit ve středu 19. prosince 2018, asi mezi  
18.00 a 19.00 hodinou. V letošním roce budou mít po 
ustavujícím zasedání zastupitelstva orgány obce řadu 
starostí (sestavení rozpočtu, příprava OZV, ustavení  
komisí apod.), a proto se rada s předstihem dohodla  
s Mgr. Hajncovou na uspořádání tohoto koncertu.
● Rekonstrukce ulice Václava Haňky. Firma AP Inves-
ting zajišťuje pro obec inženýrskou činnost pro plánova-
nou stavbu dešťové kanalizace a zpevněných ploch na 
ulici Václava Haňky. Aby mohla být stavba realizována, 
bude nutná přeložka části vodovodu, vodovodních přípo-
jek, plynovodu a plynovodních přípojek. Společnost Grid-
Services, s.r.o. (plyn) předložila návrhy smluv na přeložky 
sítí a dále smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene k dotčeným pozemkům. 
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících a dále text a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene.
● Dopravní zařízení na ulici Podešvova a U Ryb-
níka. Rada obce se zabývala podnětem k osazení příč-
ných prahů/přejezdových polštářů na ulici Podešvova  
a U Rybníka.
Rada obce schválila instalaci osazení příčných prahů/
přejezdových polštářů na ulici Podešvova a U Rybníka  
a uložila místostarostovi do 30. října 2018, prostřednic-
tvím odborné firmy, zajistit vypracování dokumentace do-
pravního zařízení do ulice Podešvova a U Rybníka, včetně 
následného schválení Policie ČR. 
Rada obce ukládá místostarostovi do 30 dnů ode dne 
doručení dokumentace dopravního zařízení v ulici Pode-
švova a U Rybníka a souhlasného stanoviska Policie ČR 
požádat MěÚ Šlapnice o stanovení místní úpravy provozu 
na pozemní komunikaci. 
● Zadávání veřejných zakázek. Dne 18. října 2018 
bude účinná novela zákona o zadávání veřejných zaká-
zek, která stanoví, že od tohoto data bude písemná ko-
munikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím 
řízení probíhat povinně elektronicky. To znamená, že po 
18. říjnu již zadavatel nesmí umožnit podávání listinných 
nabídek, musí v zadávacích podmínkách stanovit poža-
davek na elektronickou formu nabídky a určit elektro-
nický nástroj pro jejich podání. Za písemnou komunikaci 
je považována nejen komunikace v rámci řízení (např. 
dotazy ve lhůtě pro podání nabídek, vysvětlení zadávací 
dokumentace apod.), ale i samotné podání a příjem 
nabídek. Jako optimální by mohlo být využití bezplat-
ného „Národního elektronického nástroje“ (NEN), kde 
by obec provedla registraci na své jméno, ale současně 
bylo umožněno příkazníkovi NEN využít. Pro obec by se 
tak de facto nic nezměnilo a nenarostly by ani náklady.  
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Společnost RTS nám sdělila, že tento nástroj je možné 
bez problémů používat.
Rada obce uložila starostovi do 18. října 2018 zajistit  
registraci obce u NEN.
● Výběrové řízení – nábytek do kanceláří. Obec  
zrušila výběrové řízení na dodavatele nábytku do kance-
láří z důvodu vysoké ceny. Byla upravena dokumentace  
a je třeba vyhlásit nové výběrové řízení.
Rada obce schválila znovu vyhlásit výběrové řízení na do-
davatele nábytku do kanceláří v budově obecního úřadu 
a uložila místostarostovi do 5. října 2018 zajistit vyhlá-
šení výběrového řízení na dodavatele nábytku do kance-
láří v budově obecního úřadu.
● Venkovní schodiště do budovy obecního úřadu.  
V rámci rekonstrukce obřadní místnosti se uvažovalo  
i s opravou vstupního schodiště do budovy obecního 
úřadu. Z technických důvodů bylo dohodnuto tuto část 
prací nedělat. Nyní projektant předložil projektovou do-
kumentaci a společnost Prostavby vyžádanou cenovou 
nabídku. 
Rada obce rozhodla objednat opravu vstupního schodi-
ště do budovy obecního úřadu u společnosti Prostavby 
a.s. dle předložené cenové nabídky.
● Autobusová zastávka Brněnská. Obec zrušila výbě-
rové řízení na dodavatele stavby autobusové zastávky na 
ulici Brněnská, neboť jediný uchazeč odstoupil. Bylo by 
vhodné vyhlásit nové výběrové řízení s delší lhůtou vý-
stavby. Protože existuje příslib poskytnutí dotace, je třeba 
zajistit výběr zhotovitele nejen podle zákona, ale i podle 
zásad poskytovatele dotace. Proto bylo radě navrženo za-
jistit organizaci výběrového řízení u specializované orga-
nizace. Radě obce byl předložen návrh Příkazní smlouvy 
č. 5369/2018 mezi obcí a společností RTS, a. s., Laza-
retní 13, 615 00 Brno.
Rada obce schválila text a uzavření Příkazní smlouvy  
č. 5369/2018 mezi obcí a společností RTS, a. s., Laza-
retní 13, 615 00 Brno na stavbu s názvem: Stavba au-
tobusové zastávky na ulici Brněnská v obci Sokolnice 
a uložila starostovi do 12.10.2018 Příkazní smlouvu  
č. 5369/2018 mezi obcí a společností RTS, a. s. uzavřít.
● Skladová hala na ulici U Cihelny. Obec obdržela 
žádost od společnosti JUKO petfood s.r.o., zastoupené 
Brno University of Technology, Faculty of Civil Enginee-
ring, Brno, o vyjádření k výstavbě skladovací haly (s kr-
mivem pro psy a kočky) s provozovnou na křižovatce ulic 
U Cihelny a Kobylnická. V průvodní zprávě je uvedeno 
(členění stavby), že zde bude výrobní hala s provozov-
nou. Bylo by vhodné vyjasnit, zda zde bude výrobní hala, 
skladovací hala, nebo obojí. K žádosti je třeba doložit zá-
vazné stanovisko MěÚ Šlapanice, zda záměr je v souladu 
s platným územním plánem naší obce. Kromě toho rada 
požaduje předložit další doklady, aby se mohla zodpo-
vědně vyjádřit, zejména:
Hlukovou studii. Hlukovou zátěž posoudit kumulovaně 
s ohledem na stávající, nově povolené a v současnosti 
projektované zdroje hluku v tomto území. Projektovou  
dokumentaci doplněnou o vhodnost stávajících doprav-
ních sítí, jejich únosnost a schopnost pojmout novou zátěž. 
Doplnit způsob nakládky/vykládky zboží (např. motorové 

vozíky) a dále způsob manipulace se zbožím (projekt upo-
zorňuje, že se zde bude manipulovat s těžkými předměty, 
a to i ve výškách). Vyjádření OŽP KrÚ JMK a OHES JMK.  
Investor bude upozorněn, že daná lokalita se nachází  
v památkové zóně Slavkovského bojiště. 
Rada obce přerušila projednávání žádosti společnosti 
JUKO petfood s.r.o. s tím, že obec k posouzení jejich žá-
dosti požaduje doplnit materiály uvedené výše. 
● Zimní údržba. V loňském roce prováděl zimní údržbu 
chodníků (shrnování a posyp) pan Petr Gottvald. Jme-
novaný také prováděl posyp místních komunikací.  
Shrnování sněhu z místních komunikací prováděl pan 
Dvořáček z Prace.
Rada obce uložila místostarostovi do 5. října 2018  
požádat pana Gottvalda o sdělení, zda má zájem zajišťo-
vat zimní údržbu chodníků (odhrnování sněhu a posyp)  
a dále posyp místních komunikací. V kladném případě jej 
požádat o cenovou nabídku.
Dále požádat pana Dvořáčka o sdělení, zda má zájem 
zajišťovat zimní údržbu místních komunikací chodníků 
(odhrnování sněhu). V kladném případě jej požádat o ce-
novou nabídku. 
A v neposlední řadě požádat pana Lukáše o sdělení, zda 
má zájem zajišťovat zimní údržbu místních komunikací 
chodníků (odhrnování sněhu a posyp solí nebo inertním 
materiálem). V kladném případě jej požádat o cenovou 
nabídku. 
● Výběrové řízení – přestavba starého zdravotního 
střediska. Rada obce rozhodla o vyhotovení projektové 
dokumentace na přestavbu objektů bývalého zdra-
votního střediska. Nově zde bude polyfunkční objekt  
a čtyři bytové domy. Protože v budoucnu by bylo teore-
ticky možné čerpat nějaké dotace, je třeba zajistit od 
samého počátku výběr zhotovitelů nejen podle zákona, 
ale i podle zásad případného poskytovatele dotace. Proto 
bylo radě navrženo vyhlásit výběrové řízení v souladu  
s těmito zásadami a organizaci objednat u specializo-
vané organizace. 
Radě obce byl předložen návrh Příkazní smlouvy  
č. 5370/2018 mezi obcí a společností RTS, a. s., Laza-
retní 13, 615 00 Brno.
Rada obce schválila text a uzavření Příkazní smlouvy  
č. 5370/2018 mezi obcí a společností RTS, a. s., Laza-
retní 13, 615 00 Brno na organizaci výběrového řízení 
stavby s názvem: Polyfunkční objekt a bytové domy, ulice 
Masarykova a uložila starostovi do 12. října 2018 Pří-
kazní smlouvu č. 5370/2018 mezi obcí a společností  
RTS, a. s. uzavřít.
● Pronájem pozemků v trati Předky. ZD Sokolnice má 
zájem o pronájem zemědělské půdy v lokalitě Předky.  
O pronájmu již lze rozhodnout, neboť záměr zcizení byl 
zveřejněn po zákonem stanovenou dobu.
Rada obce vzala na vědomí, že záměr zcizení obecních 
pozemků p.č. 2094 a 1691/33 v k.ú. Sokolnice byl zve-
řejněn zákonným způsobem od 14. září 2018 do 2. října 
2018. 
Rada obce odsouhlasila text a uzavření Dodatku číslo 11 
k nájemní smlouvě číslo 500790 mezi obcí a ZD Sokol-
nice, kterým se ZD Sokolnice propachtovává pozemek 
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p.č. 1691/33 o výměře 1.296 m2, orná půda a pozemek 
p.č 2094 o výměře 406 m2, orná půda, zapsaných na  
LV 1, ve vlastnictví obce Sokolnice, k.ú. Sokolnice.
● Žádost MŠ Sokolnice. Obec Sokolnice obdržela 
žádost o schválení termínu uzavření MŠ Sokolnice  
v měsíci prosinci 2018 ve dnech 27. prosince 2018 až 31. 
prosince 2018, tj. 3 pracovní dny, z důvodu revize elek-
trických zařízení v celé budově MŠ. Provoz MŠ bude opět 
zahájen ve středu 2. ledna 2019. Všichni zaměstnanci 
MŠ budou v uvedených dnech čerpat řádnou dovolenou. 
Rada obce souhlasí s uzavřením MŠ Sokolnice v měsíci 

prosinci 2018 ve dnech 27. prosince 2018 až 31. pro-
since 2018.
● Smlouva s VAS a.s. Obec Sokolnice obdržela od  
VAS a.s. návrh Smlouvy o zpracování a následném vedení 
plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a jeho 
předávání.
Rada obce odsouhlasila text uzavření Smlouvy o zpraco-
vání a následném vedení plánu financování obnovy vo-
dovodů a kanalizací a jeho předávání mezi obcí a VAS 
a.s. a uložila starostovi do 12. října 2018 tuto smlouvu  
uzavřít.  -OÚ-

Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v listopadu. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časo-

vém předstihu, proto si pořadatelé akcí vyhrazují právo 
na změnu. O podrobnostech se včas informujte také po-
mocí jiných informačních zdrojů. Za pochopení děkuje 
Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Li
st

op
ad

 2
01

8

3 Sobota TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2018 podzim Litovel 15.00 hodin Tatran Litovel

4 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2018 podzim Telnice 13.45 hodin Sokol Telnice

4 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2018 podzim Telnice 15.15 hodin Sokol Telnice

10 Sobota TJ Sokol Sokolnice Listopáda Sokolnice 20.00 hodin Disco DJ Boris

11 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2018 podzim Sokolnice říj. 30 Handball KP Brno A

11 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2018 podzim Sokolnice 12.00 hodin Handball KP Brno A

11 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2018 podzim Sokolnice 14.00 hodin Rožnov pod Radhoštěm

17 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2018 podzim Újezd u Brna říj. 30 Sokol Újezd u Brna 

17 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2018 podzim Újezd u Brna říj. 30 Sokol Újezd u Brna 

18 Neděle Kulturní komise 
při radě obce Sokolnice

Zájezd do termálních 
lázní Gÿor Maďarsko 6.00 hodin 19.00 hodin Odjezdu autobusu ze 

zastávky před S-pasáží              

18 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost 
2018 podzim Sokolnice 14.00 hodin Sokol Ostrava

25 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga 
mladší žáci 2018 podzim Sokolnice říj. 30 SHC Maloměřice

25 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2018 podzim Vsetín pro. 30 Zbrojovka Vsetín

Vyčistění koryta Zlatého potoka
Ve dnech 10. a 11. září 2018, po dohodě s vedením obce, provedli pracov-
níci Povodí Moravy, s.p. , jako přímého správce významného vodního toku 
Říčka, dvoudenní ruční úklid dna a břehů v rozsahu od spádového stupně 
pod viaduktem směr Telnice po areál bývalého cukrovaru a úsek Zámecké  
zahrady.
Z koryta Říčky bylo vytaženo půl tuny různého materiálu – pneumatik, dlaž-
dic, železného šrotu a zejména v úseku pod bývalým cukrovarem se nachá-
zelo velké množství cihel. Některý odpad byl evidentně letitý, odhalitelný jen 
za současného, příhodně velmi nízkého průtoku, našly se však i poměrně 
čerstvé věci jako barely, odpady ze zahrad apod.
Odpad byl odvezen na řízenou skládku. -Robert Spousta, Povodí Moravy-
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Zábava na kolech
(Pokračování ze strany 1)

Všichni žáci i vyučující odcházeli z představení nad-
šení. Byli jsme svědky mnoha triků, z nichž většina mohla 
vést k velice vážným úrazům. Do některých akrobatic-
kých kousků byli zapojeni i žáci a učitelé z naší školy. 
Lukáš Müller na svém kole přeskočil najednou tři žáky 
Martina Š. a Sabinu Č. ze 7. A a Adama S. z 5. A. Největší 
zážitek ovšem pro žáky byl, když Lukáš skočil z přívěsu 
mezi lýtka odvážného pana učitele Miloslava Mariánka  
a Petra Širokého, kteří se uvolili lehnout si na zem a stát 
se případnou obětí skoku. 

Adam M. a Ondřej R. si zasoutěžili s L. Müllerem ve 
skoku vysokém. Kluci skákali přes pásku klasicky, za-
tímco jejich vyzyvatel skákal na kole. Český rekord však 
nebyl pokořen. 

Tuto akci pro naši školu zorganizovala paní učitelka 
Bednárová, a tímto bychom jí rády jménem celé školy 
poděkovaly. Děkujeme.       -A. Polenská a K. Janoušková- 

Školní moštování
Dne 20. září letošního roku jsme měli zajímavou  

hodinu pracovních činností. 
A víte proč? 

Moštovali jsme jablka a hrušky ze školní zahrady pod 
vedením pana ředitele Strušky a pana učitele Mariánka. 
Na školní dvůr jsme si připravili bedýnky s posbíraným 
ovocem, moštovač, drtič a plastové nádoby. Po rozdělení 
úkolů, pečlivém umytí a vykrájení ovoce jsme se dali do 
práce. Rozdrcené ovoce jsme nosili do moštovače, kde 
probíhalo lisování. 

Toužebně jsme čekali na první šťávu. Šťáva tekla prou-
dem a plastové láhve se rychle plnily. Roznášeli jsme 
zlatavý mok k ochutnání dětem ve škole, dokonce jsme 
donesli jeden džbánek i na obecní úřad. 

Příjemně strávené odpoledne jsme si užili a těšíme se 
na další moštování. -T. Jahoda 8. tř.,

Š. Chudáček 7. B tř., V. Přichystal 7. A tř.-

Úspěch na Želešické růži
Ve čtvrtek 27. září 2018 proběhl v Želešicích další roč-

ník závodu v přespolním běhu i za účasti žáků naší školy.  
A letos se našim reprezentantům dařilo. Dovezli jsme 
dvě druhá místa, družstvo žákyň ze III. kategorie bylo cel-
kově třetí a i další výsledky byly velmi pěkné. Všichni si 
zaslouží pochvalu za příkladnou reprezentaci – na trati 
bojovali, dosáhli krásných časů a umístění a i mimo trať 
dělali naší škole skvělou reklamu. -D. Elicer-

Evropský sportovní den ve škole
V úterý 25. září 2018 se naše škola zúčastnila celo-

evropského školního sportovního dne – EUROPEAN 
SCHOOL SPORTS DAY (ESSD). 

Pod dohledem studentů Katedry tělocviku Pedago-
gické fakulty si v průběhu dopoledne děti trošku zaspor-
tovaly a zasoutěžily např. v disciplínách Postoj čápa, Běh 
do T, či si vyzkoušely gymnastickou ohebnost. Celá škola 
připomínala obří mraveniště, třídy spěchaly ke svým 
stanovištím a ve vzduchu se vznášel olympijský duch. 
Zkrátka nám studenti Pedagogické fakulty příjemnou for-
mou ukázali, že sportovat jde každý den a může to být 
náramná sranda.                                                        -J. Ilík-
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Program komunitního centra v novém školním roce
LÍPA komunitní centrum už čtvrtým rokem nabízí aktivity 
pro rodiny s dětmi v Sokolnicích. Na základě Vašich pod-
nětů program neustále rozšiřujeme a obohacujeme. Na 
letošní školní rok přinášíme tuto nabídku.
Kurz předporodní přípravy
Pomáháme rodičům se připravit na příchod miminka. 
Máte-li o kurz předporodní přípravy zájem, neváhejte nás 
oslovit. My jej rádi vypíšeme, kdykoli bude potřeba a ne 
jen v námi určené době.
Laktační poradenství
Uvědomujeme si, jak velký význam má pro život novoro-
zeněte kojení, a proto jsme navázali spolupráci s laktační 
poradkyní.
Půjčovna šátků
Na základě našich vlastních zkušeností a daru jedné 
maminky jsme odstartovali půjčovnu šátků, která se po-
stupně stále rozšiřuje. Nošení je in a šátek si u nás mů-
žete nejen vypůjčit na jednorázovou příležitost nebo na 
delší období, ale i vyzkoušet různé šátky, abyste si vybrali 
ten nejvhodnější pro vás.
Rodinná poradna
Když se něco nedaří v jakémkoliv aspektu života, je Vám 
k dispozici poradkyně, která Vám pomůže problém vyře-
šit nebo Vám poradí s výběrem vhodného odborníka.
Přednášky a besedy
Péče a výchova dětí je velmi náročná a je příjemné ne-
chat si poradit nebo se v této oblasti více vzdělávat, proto 

pravidelně pořádáme přednášky a besedy na témata, 
která rodiče aktuálně zajímají.
Knihovna
Sami se rádi dále vzděláváme a proto neustále rozšiřu-
jeme naši knihovnu o nové vzdělávací a rozvojové knihy.
LIPKA
Pokud si rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené 
potřebují něco zařídit, odpočinout nebo chtějí začít nená-
silně dítě zvykat na pobyt ve školce, nabízíme dopolední 
hlídání dětí zkušenými chůvami s programem.
Klubík pro rodiče s malými dětmi
Myslíme i na společenský život maminek s malými dětmi, 
proto jsme pro ně připravili prostor k setkávání se záze-
mím herny.
Rozvoj potenciálu dětí
Nejmenší děti v doprovodu rodičů pomáháme rozví-
jet v Montessori dílnách, v kroužku cvičení, v tanečním 
kroužku a v keramickém kroužku.
Děti, docházející do školky, mají na výběr z kroužků:  
hudební, výtvarný, keramický, taneční, jóga a angličtina.
Pro mladší školní děti jsou otevřené kroužky: hudební,  
výtvarný, keramický a angličtina.
Dále ve spolupráci s knihovnou pravidelně pořádáme  
oblíbený program Čteme dětem.
Vzdělávání, tvoření a relaxace pro dospělé
Nabízíme kurzy jak vzdělávací (angličtina), tak odpočin-
kové (jógalates), či kreativní (keramika).

Mezigenerační den – Byla vojna byla
V sobotu 15. září 2018 proběhl na Mohyle míru a v zá- 

meckém parku již IV. ročník aktivizační akce: Mezigene-
rační den – „Byla vojna byla“.

Akce začala po desáté hodině na Mohyle míru, kde 
za slunného počasí přivítal účastníky akce, ale i ostatní 
návštěvníky monumentu, Napoleon s francouzským ge-
nerálem, kteří byli později napadeni skupinou ruských 
kozáků. Po ukázce boje na koních následoval krátký vý-
klad o historii místa a prohlídka multimediální expozice 
v kapli.

Po ukončení prohlídky následoval pěší přesun do zá-
mecké zahrady, kde bylo nachystáno celkem 13 disci-
plín, do jejichž plnění se zapojilo přes 150 dětí, přičemž 
některé rodiny přijely ze vzdálenějšího okolí (Blansko, Vy-
škov). Po splnění soutěžních úkolů se mohly děti pustit 
do hledání truhlice se zlatým pokladem, která byla umís-
těna na konci bludiště. Po nalezení zlatého pokladu děti 
dále dostaly dárkovou tašku DPS Sokolnice.

Mimo zmíněné soutěže byly v areálu přítomni napo-
leonští vojáci, kteří postavili dobové vojenské ležení. 
Na spodní louce byla možnost projížďky na ponících a u 
Hájenky byl postaven skákací hrad, který byl mezi dětmi 
velmi oblíbený. Pro dospělý doprovod zajistili hasiči z Ko-
bylnic grilované klobásy, pivo a limo. Pan Janoušek pro-
dával výborný burčák a vína a pan Novotný zajistil velmi 
bohatou nabídku občerstvení, např. langoše a brambo-

ráky ale také zdobené perníky a pendreky. U vstupu do 
parku prodávala paní Široká uměleckou keramiku a oce-
lové šperky. O hudební doprovod se postarali otničtí Blon-
ďáci, které po obědě vystřídali žatčanští Mužáci.

Poslední návštěvníci odcházeli z areálu parku až po 
čtvrté hodině.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podí-
leli na organizaci této akce, a to jak z řad zaměstnanců 
DPS, tak i jejich přátelům, kteří dobrovolně pomáhali. 
Dále děkujeme všem spoluorganizátorům: společnosti 
Acaballado za zajištění napoleonských vojáků, společ-
nosti Mohyla míru – Austerlitz, o. p. s za finanční po-
moc, Rodinnému centru Sokolnice, které nám pomohlo 
s organizací a obstaralo dvě stanoviště, obci Sokolnice, 
dobrovolným hasičům ze Sokolnic, a především chceme 
poděkovat všem, kteří se naší akce zúčastnili. Věříme, že 
podporování mezigeneračního dialogu má smysl a dou-
fáme, že se v příštím roce potkáme v ještě větším počtu.

Zvláště bychom chtěli jménem DPS Sokolnice podě-
kovat starostovi Újezdu u Brna, panu ThDr. Janu Hradi-
lovi, Th.D., Dr. h. c. za sponzorský dar, zajištění dopravy 
na Mohylu míru, a především za zajištění městské poli-
cie Újezd u Brna, jejíž strážníci dohlíželi na bezpečnost 
chodců z mohyly do zámku. 

-Za DPS Sokolnice Martin Stibor, 
sociálně-aktivizační pracovník-
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Herna
V době provozu komunitního centra nebo při čekání na 
dítě v kroužku můžete využít naší herny a kuchyňského 
koutku.
Příměstské tábory
Kombinujeme praktické hlídání se zábavným programem 
na dané téma. Pro obrovský zájem jsme letos uspořádali 
tři termíny příměstských táborů.
Tradice a kultura
Jsou nám blízké tradice moravského venkova. Pomá-
háme rodinám se naladit a připravit na Velikonoce,  
advent i Vánoce. V našich dílnách si můžete vytvořit  
dekorace, připravit drobné dárky a strávit příjemný čas. 

Letos opět připravujeme svatomartinský podvečer pro 
celou rodinu. Do nového roku připravujeme pravidelná 
divadelní představení pro rodiče s dětmi.
Zábava
Myslíme i na to, abyste se s námi dobře bavili, a proto při-
pravujeme akce jako je třeba Drakiáda, Den dětí, rodinné 
pikniky, Noc s Andersenem a podobné.

Zamýšlíme se nad rozšířením nabídky na celý životní cy-
klus rodiny a proto zvažujeme zavedení aktivit pro seni-
ory. Uvítáme veškeré Vaše nápady a podněty. Je pro nás 
důležité nabídnout Vám to, o co stojíte a co potřebujete.

-Vaše LÍPA-
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KříŽOVKA ▼
Obec Sokolnice má kromě již zmíněných památek i další pozoruhodnosti.  
Patří mezi ně kaplička svatého Václava, socha svatého Jana Nepomuckého 
z 18. století, smírčí kříž na Stráži z roku 1796, (viz tajenku) ze 14. století, ba-
rokní sýpka z 18. století, sokolnická bažantnice a další. Na obrázku je záběr 
ze současnosti Sokolnic, náměstí Zbyňka Fialy.
Správné znění křížovky z minulého čísla – SPOLEK PRO OBNOVU VESNICE

Říjen
Říjen je měsícem zařazeným do 

období včelařského podletí. V tomto 
období jsou včelstva již nakrmena 
a připravována na zimní období.  
V tomto období je nutné taky sledo-
vat napadení varroózou. Tento roztoč 
nejen že se jako veze a živí na včele, 
ale tím i včely nakazí viry, které způ-
sobují ztráty včel. Virus deformo-
vaných křídel neumožňuje včelám 
opustit úl, virus pytlíčkovitého plodu 
se jeví jako neslavný mor včelího 
plodu, ale s tím rozdílem, že zakr-
nělý plod lze celý vytánout z buňky, 
zatím co u moru se mazlavě táhne.  
A abychom si nepískali, že se nás ně-
jaký mor netýká, stačí jenom pohled 
na stránky Státní veterinární správy 
a uvidíme, že v září byl zjištěn mor  
u organizace Šlapanice v katastru 
obcí Horákov a Tvarožná.

Ale nás čeká v polovině října pře-
léčení včelstev pomocí fumigace 
přípravkem Varidol. Fumigace se 
provádí pomocí pomalu kouřícího 
knotu S, na který se nakape přípra-
vek, kdy včely, snažící se vyhnat 
kouř z úlu, nevědomky rozhání léčivo 
po úle. Roztoči pak ze včel odpadá-
vají, problém může být se zavíčko-
vaným plodem, kam se kouř nedo-
stane. Proto je potřebné provést toto  
2–3 krát, aby se přeléčily i čerstvě 
vylíhlé mladušky.

Příprava na zimu, to je uklizení 
větví, které by je klepáním vyrušo-
valy, nebo i na ně padly, také zafou-
kané listí, kde se můžou schovat 
kromě ježka i myši.

Kromě úklidu a léčení včel by si 
každý včelař měl najít čas na zpláno-
vání, co kde opraví, zlepší, vymění, 
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Objevovaly jsme Valtice
Byl to náš první poprázdninový výlet. Sešly jsme se netra-
dičně ve středu 5. září 2018 na nádraží Sokolnice–Tel-
nice v hojném počtu dvaadvaceti účastnic. Byla to naše 
první cesta na zlevněné jízdenky, vládl trošku zmatek  
u pokladny, ze Sokolnic jsme nakonec odjely všechny 
včas s jízdenkou.
Dráhy nás ale zklamaly hned v Chrlicích, kde náš vlak 
nechaly trčet 20 minut, čímž nám spoj rychlíku z Brna do 
Břeclavi ujel, taktéž osobní vlak do Valtic. Paní průvodčí 
mi ochotně vytiskla další spoj rychlíkem za 2 hodiny, který 
nám ale nebyl k ničemu. Naštěstí jsem pátrala doma po 
jiném spoji v případě nedochvilnosti drah, proto jsme jely 
z Brna asi po 20 minutách osobním vlakem do Břeclavi  
a odtud autobusem do Valtic.
Ve Valticích jsme měly domluvenu prohlídku kostela Na-
nebevzetí Panny Marie, pan farář počkal, kostel otevřel, 
ale už nebyl čas na výklad, jel na pohřeb do Vídně. Historii 
kostela nám dal v tištěné formě a Mirka nám ji přečetla. 
Dále jsme si zvenčí prohlédly klášter Milosrdných bratří  

s kostelem sv. Augustína, o jejich historii jsme něco na-
čerpaly z internetu.
Výstava Poklady dávných civilizací v zámku ve Valticích 
byla zajímavá, několik velice krásných kousků z dávných 
dob.
Po výstavě jsme se posilnily v restauraci a některé z nás 
navštívily ještě bylinkovou zahradu.
Cesta domů už proběhla plynule bez problémů.  

-Miluše Roblíková-

9

Slet Notiček
(Pokračování ze strany 1)

Týden co týden jim sestry Iva Fricová a Jitka Krá-
lová pomáhaly s dalšími a dalšími kousky celé sestavy  
a skladba začala brzy získávat finální podobu.

V každé skupince je osm mladých sportovců, stejně 
jako je not na notové osnově a notovou osnovu symbo-
lizuje skákací guma, se kterou děti cvičí v druhé části 
skladby.

První ukázku jejich snažení jsme si mohli vychutnat už 
v květnu na sletovém vystoupení v Telnici. Jak už to tak 

rozšíří. Inspirací mu jsou pořádané 
odborné konference, přednášky 
nebo výstavy. 

A taky popřemýšlet jako správný 
hospodář, co by se dalo kde vysadit 
a tím pomoct včelám ke zdroji pylu  
a i nektaru. Stačí se podívat do 

záznamů ve včelařské kronice, 
abychom si vzali příklad s výsad-
bou stromů nebo výsevem. Dnes 
jsou v módě dotačně podpo- 
rované Ministerstvem zeměděl-
ství biopásy, a to jak krmné nebo  
nektarodárné. 

Závěrem bych chtěl ukázat, nejen 
jak v naší republice se odtrhly od 
Českého svazu včelařů desítky orga-
nizací, ale proběhl i XXII. Mezinárodní 
kongres včelařských organizací, 
pořádaný v Moskvě pod záštitou  
prezidenta.   -Václav Hůrka-
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Mitrovští a Mittrowští
Občas je ve zpravodaji článek o 

historii Sokolnic, ve kterém se píše 
o Mitrovských. Když ho čtu, říkám si, 

o které Mitrovské se jedná a co mají 
společného ze Sokolnicemi?

Jedna rodina Mitrovských žila  
v Brně v domě na rohu ulice Běhoun-
ská a náměstí Svobody, a z této ro-

diny pocházel generálmajor Antonín 
Arnošt, který nechal postavit na Sta-
rém Brně letohrádek. Když v roce 
1813 zemřel, dědicové ho za rok 
prodali. Tato rodina se Sokolnicemi,  

bývá, my rodiče jsme zažívali nesrovnatelně větší ner-
vozitu, než naši účinkující, ale vystoupení se všem moc 
vydařilo.

Za pár týdnů následoval v Brně veliký slet se vším 
všudy. Průvod všech cvičenců, zahajovací ceremoniál, so-
kolské kroje, písně a slavnostní nálada a hlavně krásné 
živé obrazy složené ze stovek sportovců tělem i duší.

Po prázdninovém odpočinku se naše malé notičky pus-
tily do oprašování celé sestavy, kterou mohly předvést 
ještě v Újezdě u Brna. Všechna tato vystoupení však byla 

jen „generálkami“ na vystoupení, které proběhlo začát-
kem října na sokolnickém hřišti, během kterého se malí 
sportovci mohli předvést kamarádům, rodinám i všem 
příznivcům sokolské myšlenky a sportu vůbec.

Už jsem jejich jména zmínil, ale neodpustím si je jme-
novat ještě jednou. Mnohokrát děkujeme našim „houslo-
vým klíčům“ – Ivě Fricové a Jitce Králové, které věnovaly 
nácviku velikou část svého volného času a ještě větší 
část své trpělivosti, která je nezbytná pro zvládnutí sku-
pinky takových neposedných not.            -Tomáš Struška-

Říjnové pranostiky
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají,  
tím déle pěkné a jasné dny potrvají.

Po teplém září zle se říjen tváří.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.

V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.

Svatý František (4. října) –  
v poledne košile, ráno kožíšek. 

Po svaté Tereze (15. října)  
mráz za nehty zaleze. 

Říjen na jednom konci ještě hřeje,  
ale na druhém již mrazí.  ■
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 ►Hledám udržovaný byt  
ke koupi – Brno-venkov. 
Tel. č.: 739 912 867

 ►Koupíme rodinný dům  
se zahrádkou. Dohoda jistá.  
Tel. č.: 703 668 397

inzerce

Bonus Brno, Křenová 69
EVA VEVERKOVÁ
Újezd u Brna, Nádražní 258

Realitní činnost
Prodeje, pronájmy, poradenství 
Odhady nemovitostí
Tel. číslo: 603 546 101
www.evaveverkova.cz

inzerce

ba ani s místním panstvím, neměla 
nic společného.

Druhá rodina Mitrovských žila na 
Slovensku a z její rodiny se prosla-
vil Milan Tomka, spisovatel a malíř, 
který studoval v Praze. Ani tato ro-
dina neměla však nic společného se 
Sokolnicemi. 

Sokolnické panství patřilo rodině 
Mittrowských, a to od roku 1818 
do roku 1945. Je jisté, že v minu-
losti, před rokem 1620, tedy před 
stavovským povstáním, byli jedna 
rodina. První zprávy o tomto rodě 
pocházejí ze 14. století, ale to jsem 
mohl být rodina i já s vámi. Během 
stavovského povstání se Mittrowští 
přidali na tu dobrou stranu, ovšem 
během druhé světové války se při-
dali na tu špatnou, a tak o veškerý 
majetek přišli. Pokud vím, jen rodina 
Marie, prvního dítěte Vladimíra II  
a Marie Pia, žádala o vrácení zámku 
v Jaroslavicích, ale soud žádost  
zamítl.

To, že přišli o veškerý majetek, 
byla ta poslední rána, první byla v 
roce 1925, a to zákon o pozemkové 
reformě. Tehdy byl odebrán majetek 
šlechtě, slovo znárodněn se ještě 
nepoužívalo, a tak Mittrowští přišli  
o více než 3.000 hektarů polí a lesů. 
Ústřední správa byla v té době pře-
sunuta ze Sokolnic do Dolní Rožínky, 
kde zůstala až do roku 1945. Od 

pozemkové reformy se již nic nebu-
dovalo, jen se těžko udržovalo. Nepo-
mohlo ani to, že Mittrowští měli soci-
ální cítění a k lidem se chovali dobře. 
Také se věnovali charitě a zasloužili 
se o rozvoj vesnic, které jim patřily.

Mittrowští k Sokolnicím patřili  
127 roků a my za pár desetiletí za-
pomeneme, jak se jejich příjmení  
psalo?                                   -Jan Fojtl-



 9.00 hodin Den otevřených dveří ZŠ Sokolnice. Ukončení v 17.30 hodin
 16.00 hodin Výsadba Stromu republiky na náměstí Zbyňka Fialy
17.30 hodin Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Sokolnice před sokolovnou
  Položení věnců k památníku padlých
18.00 hodin Lampiónový průvod obcí
18.30 hodin Ohňostroj na hřišti TJ Sokola Sokolnice
18.40 hodin Uspávání holoubků – program pro děti
19.15 hodin Vystoupení Jiřího Helána s kapelou
 
Občerstvení zajištěno

Srdečně zve obec Sokolnice

Datum konání: 26. října 2018

let1918
2018 od výročí vzniku ČSR


