
Byla vojna 

15.9.sobota
10-16 h.

Sokolnice

TJ Sokol Sokolnice pořádá ve dnech 12.–14. června 2015

TRADIČNÍ
JÁNSKÉ HODY
Pátek 12. června 2015 
v 19.00 hodin na sokolském hřišti hraje 
cimbálová muzika DONAVA a hudební skupina MAJA

Sobota 13. června 2015 
ve 20.00 hodin PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA na sokolském hřišti, hraje hudební skupina MODUL

Neděle 14. června 2015 
v dopoledních hodinách zvaní stárek a stárků na hody
ve 14.00 hodin předání hodového práva stárkům 
krojovaný průvod obcí a HODOVÁ ZÁBAVA
tanečky dětí a česká beseda stárků
na sokolském hřišti hraje PODBORANKA

Za krajně nepříznivého počasí se budou konat sobotní a nedělní akce v budově sokolovny.
Srdečně zvou stárci, stárky a pořádající TJ Sokol Sokolnice

 

KVĚTEN 2015ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Srdečně zveme občany Sokolnic na Hodovou mši svatou
která bude slavena v neděli 14. června 2015 v 9.30 hodin v zámecké kapli.  Krojovaní vítáni

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
● Parkoviště a chodníky – Niva. Jako host se zase-
dání rady obce zúčastnil Ing. Tomáš Racek, projektant 
chodníků a zpevněných ploch na ulici Niva. Postupně 
byly projednány čtyři připomínky občanů. Projektant  
s předstihem zaslal odborný odhad nákladů na jednotlivé 
varianty řešení (dle požadavků rady z minulé schůze): 
Varianta A – cca 3.388.000 Kč 
Varianta B – cca 3.388.000 Kč 

Varianta C – cca 2.057.000 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Projektant 
upozornil, že u všech čtyř ulic (Niva, V. Haňky, Pode-
švova a Topolka) se jedná o odhady cen, které podle jeho 
názoru jsou cenami maximálními.
Projektant nedoporučil variantu A, neboť konstrukce 
chodníku pravděpodobně neumožní parkování bez de-
formace dlažby.

Domov  
pro seniory

Sokolnice

Mezigeneraččcční den

folklór » historie » vojáci » víno » hudba

Změna programu vyhrazena!

10 hod. Zahájení na Mohyle Míru 

(možná prohlídka kaple)

11 hod. Pěší pochod do Sokolnic 

(účastníci akce se společně s vojáky přesunou cca 3,5 km)

12 – 16 hod. Program pro malé i velké

V zámeckém parku Domova pro seniory budou celé  

odpoledne probíhat soutěže a atrakce pro děti,  

rodiče a prarodiče... Hudba, historie, zpěv, vojáci...

Program Pro děti:  

» Hledání pokladu ruských kozáků, který je již léta ztracený.

» Házení dělostřeleckou koulí.

» Poznej, co patří do vojenské torny a poznávání uniforem.

» Střelba na terč lukem, přechod po laně.

» Slož správně puzzle Mohyly Míru a vymaluj svého vojáka. 

» Kolotoč, jízda na ponících a další atrakce pro děti...

Program Pro doSPělé: 

» Vojenské písně mužáckých souborů – lidové písně.

» Komentovaná ukázka výcviku jezdectva. 

» Přehlídka napoleonských uniforem.

» Stánky s občerstvením (maso, pivo, limo, burčák, sladkosti).

byla...

akce acaballado
Byla vojna byla

Újezd u Brna


