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Sokolnice 1945
vojenský den z cyklu „Krvavé jaro”

bitevní střet rudé a německé armády

Akce se bude konat pod záštitou místopředsedkyně vlády a ministryně financí paní Aleny schillerové.

Vstupné – dospělý: 100 Kč, děti do 12 let zdarma, rodina: 300 Kč. Změna programu vyhrazena. 

              » tábory 2 armád » 

        » ukázky zbraní a výstroje »

            » lazaret »

      » bitevní 

             ukázka

13:00 Zahájení – historické souvislosti  
 Sokolnice v roce 1945
13:30 výstroj a zbraně Německé armády
14:00 civilní život a ukázka dobového odívání
14:30 výstroj a zbraně Rudé armády

15:00 komentovaná ukázka dobové techniky  
 a zbraní válčících stran
15:30 Lazaret Německé armády
16:00 Inscenovaná bitevní ukázka  
 „Sokolnice v roce 1945“

18.9. 2021 

od 13. do 17. h.
zámecký park 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.

akce je inspirována knihou „Osvobození jižní Moravy 1945”


