
Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ZÁŘÍ 2008ZDARMA

Nový školní rok začal ve spěchu a shonu v poněkud provizorních podmínkách během prvních dnů.
Postupem času se však začalo chaotické dění uklidňovat.
V současné době jsou v celodenním provozu třídy: Koťátka a Motýlci. Třída Sluníček funguje pouze do-

poledne.
Během měsíce září již děti
zhlédly „KOUZELNICKÉ
PŘEDSTAVENÍ“ kouzelníka
Maixnera.
Také nás poctily svou přízní 
návštěvy ze světa zvířat – 
divoká labuť, které se zalíbilo na
naší školní zahradě a vosí roj, 
ke kterému byli povoláni místní
hasiči.
Koncem měsíce září jelo 
družstvo pěti dětí z Koťátek 
na sportovní závody s názvem
„Geometrie“, kde se zúčastnily
různých soutěží s dětmi z jiných
mateřských škol. Naši školku 
také navštívil fotograf.
Děti ze základní školy nás pozvaly

na „Zvířátkový den“, kde jsme si mohli prohlédnout a pohrát s domácími mazlíčky. A závěrem – máme
tady podzim a před sebou spoustu nových zážitků.

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva
SKANSKA DS na stavbu cyklostezky a veřej-
ného osvětlení stezky i autobusových zastávek
u rozvodny. Celková cena za tyto práce činí
2.234.176 Kč (vč. DPH). Na základě žádosti ob-
ce schválil kraj poskytnout obci dotaci na tuto
stavbu ve výši 2.234.176 Kč. Stavba okružní
křižovatky u benzínové čerpací stanice začne
v letošním roce přípravnými pracemi (úpravy
objízdných tras, přeložky sítí apod.) a naplno
začne zjara příštího roku. Kompletní dokončení
je plánováno na červen 2009.  

• Starosta obce informoval radu o tom, že obec
v srpnu podepsala smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na prodej areálu bývalých kasáren
v trati Předky. V září měly být podepsány fir-
mou VIZIA a.s., včetně úhrady zálohy na kupní
cenu. Smlouvy však společnost nepodepsala.
Proto obec začala vyjednávat s dalšími zájemci
o koupi tohoto areálu.

Žádost rybářů Sokolnice. Rada projednala žádost
místního sdružení rybářů o vydání souhlasu s vý-
stavbou krytého altánu na ostrůvku uprostřed ná-
vesního rybníka. Rada obce nemá s tímto záměrem
žádný problém s tím, že konečné stanovisko bude
vydáno po předložení projektové dokumentace. 

Výměna svítidel veřejného osvětlení. Stav svíti-
del osvětlujících prostranství v mateřské školce 
není dobrý. Proto rada rozhodla uvolnit potřebnou
částku na jejich opravu. Současně místostarosta 
informoval radu o tom, že veřejné osvětlení u MŠ,
vedle restaurace U Husara a na parkovišti za ná-
kupním střediskem je napájeno z MŠ Sokolnice.
Cena za el. energie pro veřejné osvětlení je několi-
kanásobně nižší než sazba, kterou platí za odběry
školka. Proto rada obce schválila objednat u firmy
EEIKA přepojení všech těchto svítidel na stávající
rozvody sítě veřejného osvětlení. 

Doplnění MOS. Rada obce schválila doplnění míst-
ního orientačního systému názvem dalších ulic,
včetně úpravy názvu Domova pro seniory. Tyto 
úpravy si vyžádají náklad přibližně 15 tisíc korun.

Podání žádosti o dotaci. Jihomoravský kraj vypsal
výzvu k podávání žádostí o dotaci na stavby hřišť

Veřejné zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek dne
18. září 2008 se v kavárně restaurace U Husara 
konalo veřejné zasedání. Zastupitelé projednali 
tyto body. 
1. Prodej areálu bývalých kasáren pod Mohylou

míru. V červnu schválilo zastupitelstvo prodej
tohoto areálu firmě Trio Nature s. r. o. za cenu
20 milionů korun. Jednatel firmy však kupní
smlouvu neuzavřel a písemně požádal obec
o snížení kupní ceny o pět milionů korun.
Zastupitelstvo žádost neschválilo. 

2. Prodej bytu na ulici Nová. Starosta informoval
zastupitelstvo, že uživatel bytu se odstěhoval
a jeho manželka obci byt protokolárně 
vrátila zpět. V bytě zůstaly nějaké movité věci,
ty byly (za účasti exekutorského úřadu) sepsá-
ny a odstěhovány. Zastupitelstvo rozhodlo o vy-
hlášení  výběrového řízení na kupujícího.

3. Žádost o dotaci. Obec má v plánu vybudovat za
obecním úřadem dětské hřiště a moderní sporto-
viště v celkové ceně 12 milionů korun. Na tuto
akci je možné požádat o dotaci. Zastupitelstvo
schválilo podání žádosti o dotaci na tuto stavbu. 

4. Zvýšení objemu finančních prostředků pro
MŠ Sokolnice. Na základě žádosti ředitelky 
MŠ Sokolnice bylo schváleno navýšení příspěv-
ku pro MŠ Sokolnice na rok 2008 o částku
360.000 Kč. Finanční prostředky budou použity
na vybavení školky. 

5. Žádost občanů z lokality Nad Vrbím. Obec
obdržela návrh občanů na zrušení, případně
změnu závazných podmínek pro výstavbu ro-
dinných domků v lokalitě Nad Vrbím, včetně
návrhu usnesení. Současně s tímto bodem byla
projednána i informativní zpráva pracovní sku-
piny pro oplocení pozemků Nad Vrbím a lokali-
tě Pod Stráží (aktuální informace sdělil Vladimír
Kotolan a Jiří Zemek). K problematice se rozvi-
nula dlouhá diskuse. Usnesení občany nebylo
schváleno. Zastupitelé naopak souhlasili se zá-
měrem, aby občané sami předložili návrh změ-
ny regulativů v lokalitě Nad Vrbím. Podmínkou
je odsouhlasení tohoto návrhu 100 % vlastníků
v této lokalitě. 

6. Informativní zprávy.
• Starosta obce informoval občany o tom, že byla

uzavřena smlouva o dílo mezi obcí a firmou
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výši 7.062.500 Kč. Z toho částka 860 tisíc již byla
uhrazena za nákup pozemku. Obec má možnost
získat dotaci na tuto stavbu až do výše 85 % uzna-
telných výdajů. Rada rozhodla uzavřít smlouvu 
na zpracování žádosti a o dotaci požádat. Stavba 
se předpokládá v roce 2009.

Žádost firmy Vašstav – garáže Pod Stráží. Firma
Vašstav vystavěla v lokalitě Pod Stráží – III. etapa
celkem 36 bytových jednotek a má stavební povo-
lení i na 52 garáží. Firma nám sdělila, že je ovšem
malý zájem o tyto garáže. Jsou ochotni postavit asi
20 garáží a zbytek pozemků nechat ladem nebo je
prodat lidem na zahrádky. Obci se tento postoj ne-
líbí. Protože o garáže občas projevují zájem i „sta-
rousedlíci“, rozhodla rada zveřejnit v nejbližším
čísle zpravodaje inzerát s nabídkou odkupu garáží
pro všechny občany obce. Podle toho, kolik se při-
hlásí zájemců, bude rozhodnuto o dalším postupu.

pro děti. Maximální možný příspěvek kraje přitom
bude činit 200 tisíc korun. Rada rozhodla o podání
žádosti na dětské hřiště u Bednárny. Současně
schválila novou dokumentaci na zjednodušenou
variantu dětského hřiště s rozpočtem 429.478 Kč.
Podle této dokumentace bude hřiště osazeno multi-
funkční sestavou POKUSTON, dvěma houpač- 
kami, kruhovým kolotočem, dvěma pružinovými
houpadly a odpadkovými koši. Lavičky budou vy-
robeny svépomocí. 

Smlouva na zpracování žádosti o poskytnutí do-
tace na sběrný dvůr odpadů. Obec hodlá vybu-
dovat na pozemku p. č. 578/59 o výměře 1.720 m2

nový sběrný dvůr odpadů. Jedná se o pozemek 
v areálu bývalého cukrovaru poblíž sochy sv. Jana.
Dvůr bude kompletně vybaven na sběr všech druhů
odpadů a bude zabezpečen podle přísných pravidel
pro tyto stavby. Celková cena se předpokládá ve

o výběrovém řízení čís. 02/2008 a jeho podmínkách 

na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku (byt. jednotky) v kat. území Sokolnice

Obec Sokolnice
se sídlem Komenského 435, 664 52 Sokolnice,

IČ: 002 82 596, zastoupená Jiřím Životským, starostou obce
(dále označena též jen jako „vyhlašovatel“ nebo „obec“)

vyhlašuje dne 19. 9. 2008
výběrové řízení (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví obce.

Čl. 1
Prodávaný majetek

Jednotka č. 501/7 (byt) o výměře 66,84 m2 nacházející se ve 2. NP budovy č.p. 498, č.p. 499, č.p. 500, č.p. 501, č.p. 502 /blok
domu sestávající z pěti vchodů/ stojící na pozemcích p.č. 1288/1, p.č. 1288/2, p.č. 1288/3, p.č. 1289/1, p.č. 1289/2, p.č. 1289/3,
p.č. 1290/1, p.č. 1290/2, p.č. 1290/3, p.č. 1291/1, p.č. 1291/2 p.č. 1291/3, p.č. 1292/1, p.č. 1292/2 a p.č. 1292/3, vše k.ú.
Sokolnice.

Bytová jednotka č. 501/7 sestává z místností o následující ploše: 

BJ č. 501/7 m2

Obývací pokoj 16,21
Pokoj 12,06
Kuchyň 11,95
Předsíň 07,40
WC 00,96
Koupelna 02,61
sklep 1 07,65
sklep 2 08,00
Balkon (nezapočítává se) 02,27

Celkem 66,84

OZNÁMENÍ

Vybavení jednotky je následující: umyvadlo, vana, WC mísa
se splachovadlem, vanová baterie, umyvadlové baterie, ply-
nový kotel, topná tělesa (plynové topení), měřiče spotřeby
vody, plynu, el. energie, domovní schránka, zvonek. Součástí
jednotky jsou: nenosné příčky uvnitř jednotky, vnitřní i vstup-
ní dveře, okna, podlahová krytina, vnitřní elektroinstalace
a plynoinstalace, vnitřní rozvody elektřiny, plynu, vody, od-
vody odpadních vod. Mezi součásti jednotky nepatří stoupa-
cí vedení plynu, vody, odpadních vod, včetně uzavíracích
ventilů.
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Předmětem prodeje je dále spoluvlastnický podíl id. 6684/162280 na společných částech budovy uvedené v čl. 2.1. a pozem-
cích p.č. 1288/1, p.č. 1288/2, p.č. 1288/3, p.č. 1289/1, p.č. 1289/2, p.č. 1289/3, p.č. 1290/1, p.č. 1290/2, p.č. 1290/3, p.č. 1291/1,
p.č. 1291/2 p.č. 1291/3, p.č. 1292/1, p.č. 1292/2 a p.č. 1292/3, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřa-
dem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno venkov pro k.ú. Sokolnice, obec Sokolnice, okres Brno-venkov na LV
č. 1900 a LV č. 1901.

Čl. 2
Popis předmětných nemovitostí

Jedná se o bytovou jednotku v 2.NP domu na ul. Nová 501 v Sokolnicích, sestávající z kuchyně a dvou obytných místností 
(pokojů), s balkonem a dvěma sklepy. 

Čl. 3
Minimální kupní cena

Minimální kupní cena nemovitostí činí 1.000.000 Kč (slovy: jedenmilion korun českých). 

Čl. 4
Účastníci výběrového řízení

a) Obec nabízí předmětné nemovitosti k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem VŘ řízení mohou být fyzické
osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby. Účastníkem VŘ na nemovitosti mohou být pouze ty
osoby, které mohou nabývat nemovitý majetek na území ČR v souladu se zákonem č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve zně-
ní pozdějších předpisů. Účastníky tohoto VŘ nemohou být starosta, místostarosta a další zaměstnanci obce Sokolnice, 
pokud se tyto osoby podílely na přípravě VŘ nebo přijali (přijmou) členství v Komisi pro otevírání obálek.

b) Účastníkem VŘ se stává ten, kdo předložil vyhlašovateli písemnou nabídku dle čl. 7 tohoto Oznámení, a to za předpokladu
splnění ostatních podmínek bez výhrad. 

c) Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku. 

Čl. 5
Společné jmění manželů

a) Podává-li jeden z manželů nabídku a hodlá kupní smlouvou nabýt nemovitost do svého výlučného vlastnictví, musí ke své
nabídce přiložit některý z těchto dokladů:
aa)  písemné prohlášení druhého manžela opatřené jeho ověřeným podpisem, že manžel, který podává nabídku, uhradí kup-

ní cenu z prostředků, které nejsou součástí společného jmění manželů;
ab)  notářský zápis o zúžení společného jmění manželů;
ac)  pravomocný rozsudek o zrušení společného jmění manželů;
ad)  smlouvu podle ustanovení § 143a odst. 3 občanského zákoníku.

b) Pokud nebudou doloženy doklady uvedené pod písm. a), bude nemovitost převedena do společného jmění manželů.

Čl. 6
Prohlídka nemovitostí

Do dokumentace od předmětné nemovitosti mohou zájemci nahlédnout u vyhlašovatele na níže uvedené adrese po předchozí
telefonické domluvě. Prohlídku nemovitosti si mohou zájemci telefonicky dohodnout u vyhlašovatele.

Čl. 7
Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení a složení kauce

Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:
a) U fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování; u právnických 

osob přesný název, sídlo, IČ, závazná adresa pro doručování a osoba oprávněná k jednání. 
Uchazeči dále mohou nepovinně uvést další údaje (telefon, fax, e-mail).

b) Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní
hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabídka, která obsahuje nižší nabídku, než je vyhlášená minimální kupní cena uve-
dená v čl. 3 tohoto Oznámení, nebude do VŘ zahrnuta.

c) „Prohlášení účastníka výběrového řízení“ (vzor – viz příloha) včetně souhlasu se zde uvedenými podmínkami VŘ a s před-
loženým návrhem kupní smlouvy na prodej předmětných nemovitostí. Toto Prohlášení musí být podepsáno účastníkem VŘ
(u právnických osob se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku v souladu s tímto zápisem) úředně ově-
řeným podpisem. Vzor tohoto Prohlášení obdrží účastník na kontaktní adrese vyhlašovatele dle čl. 12 tohoto Oznámení a je
též k dispozici na webových stránkách u informace o prodeji předmětných nemovitostí.

d) U právnických osob příloha s výpisem z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší  tří měsíců), u práv-
nické osoby, která se nezapisuje do Obchodního rejstříku, doloží tato osoba platný výpis z jiného zákonem stanoveného 
rejstříku, v němž zapsána je, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby,
způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.
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e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem VŘ (u právnických osob v souladu se zápisem
v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku).

f) Nabídka musí obsahovat doklad o složení kauce, která propadá v případě, že účastník VŘ vyhlášený vítězem nepodepíše
kupní smlouvu a v případě, že účastník VŘ vyhlášený vítězem neuhradí řádně a včas kupní cenu. Kauci je nutno složit na účet
vedený u Komerční banky a.s., č. ú.: 6429641/0100, a to ve výši 10 % vyhlášené minimální kupní ceny, tedy 100.000 Kč,
variabilní symbol = rodné číslo kupujícího (bez pomlček, lomítek a mezer). Kauce se považuje za zaplacenou okamžikem
připsání celé její výše na účet prodávajícího. Za dobu od složení kauce do uplynutí lhůty k jejímu vrácení nemohou účast-
níci uplatňovat vůči vyhlašovateli nárok na příslušenství z kauce přirostlé za toto období. 

g) Nabídka musí obsahovat nezbytné údaje o účtu, na který bude příp. vrácena kauce.
h) Fyzické osoby přikládají výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.
Do posuzování nabídek podaných do VŘ nebude zahrnuta nabídka, která byla předložena po lhůtě stanovené v čl. 9 tohoto
Oznámení, nebo nesplňuje některou z dalších závazných podmínek podle tohoto Oznámení.

Čl. 8
Podmínky převodu nemovitostí

Podmínky převodu nemovitostí jsou uvedeny, kromě tohoto Oznámení, v textu kupní smlouvy, která je jeho přílohou. Účastník
VŘ vyjadřuje svůj souhlas s kupní smlouvou v podepsaném „Prohlášení účastníka výběrového řízení“, které je povinnou sou-
částí jeho nabídky. 

Čl. 9
Předání nabídek 

a) Nabídky budou přijímány od dnešního dne do 14. října 2008 do 08.40 hod. včetně, bez ohledu na způsob doručení. Na na-
bídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Požadovaný způsob doručení nabídky je osobně nebo poštou v zalepené
obálce, na které musí být uvedena adresa uchazeče a označené v levém horním rohu nápisem 
„Výběrové řízení čís. 02/2008 – NEOTVÍRAT!!!“.
Nabídky zasílejte na adresu pro doručení nabídek:
Obec Sokolnice, se sídlem Komenského 435, 664 52 Sokolnice

b) Otevírání obálek se může zúčastnit každý, kdo prokáže, že podal nabídku (v případě nabídky podané právnickou osobou pak
ten, kdo má oprávnění za ni jednat). Otevírání obálek se uskuteční dne 14. října 2008 v 09.00 hod. na Obecním úřadě
Sokolnice v kanceláři starosty. 

Čl. 10
Výběr kupujícího

a) Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Z přihlášených zájemců vybere nabídku
s nejvyšší kupní cenou komise pro otevírání obálek jmenovaná radou obce. Z jednání této komise vzejde návrh na odprodej
předmětných nemovitostí tomu zájemci, který nabídnul nejvyšší kupní cenu, při splnění všech ostatních podmínek. Pokud
dva nebo více zájemců nabídnou stejnou cenu, provede uvedená komise za účelem konečného výběru kupce užší VŘ pou-
ze s těmito zájemci. Minimální kupní cena v tomto užším VŘ bude stanovena ve výši předchozí nejvyšší nabídky. Zájemci
předloží ve stanoveném termínu novou nabídku. 

b) Výsledek VŘ bude písemně oznámen všem účastníkům VŘ do 10 dnů od data otevírání obálek. Vítěz VŘ obdrží zároveň
kupní smlouvu v potřebném počtu paré k podpisu.

c) Komise pro otevírání obálek vyloučí z účasti všechny osoby, u kterých Obec eviduje jakýkoliv nesplněný závazek vůči Obci
ke dni 18. 9. 2008 a dále osoby, které nesplní kteroukoli z podmínek podle tohoto Oznámení. Vyloučeným účastníkům 
výběrového řízení je kauce vrácena do 10 pracovních dnů od dne oznámení o vyloučení.

Čl. 11
Povinnosti vyhlašovatele a kupujícího

a) Kupující je mimo jiné povinen platně podepsat kupní smlouvy ve znění Vzoru a min. 1x s úředně ověřeným podpisem je
doručit vyhlašovateli, a to ve lhůtě 15 dní od jejího obdržení.

b) Nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení všech výtisků smlouvy podepsaných uchazečem zajistí obec podpis smlou-
vy ze své strany.

c) Kupující je dále povinen zaplatit vyhlašovateli nabídnutou kupní cenu v plné výši, a to ve lhůtě max. 30 dnů ode dne pod-
pisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet vyhlašovatele.

d) Poté, co bude celá kupní cena uhrazena, předá obec katastrálnímu úřadu všechna vyhotovení kupní smlouvy spolu s návr-
hem na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a bez odkladu bude zajištěno protoko-
lární (formální) předání předmětu kupní smlouvy.

e) V případě, že kupující nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených pod písm. a) a c) tohoto článku, ruší se jeho 
vítězství ve VŘ. Týž účinek má, pokud dá kupující jasně najevo, že kupní smlouvu nemíní podepsat. Nesplní-li vyzvaný 
účastník povinnosti stanovené v čl. 11 písm. a) a písm. c) Oznámení oVŘ a jeho podmínkách, může být vyzván k jednání účastník VŘ,
který se umístil na dalším místě, pokud jím nabídnutá kupní cena není nižší než 90 % ceny nabídnuté účastníkem prvním v pořadí.
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Čl. 12
Závěrečná ustanovení

a) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo VŘ zrušit bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené návrhy, a to až do doby
podpisu kupní smlouvy ze své strany.  Uplatnění nároku na náhradu škody tím případně způsobené jsou vyloučeny, s čímž
účastník výběrového řízení podáním písemné nabídky vyjadřuje svůj souhlas.

b) Zrušení VŘ před posledním termínem pro předání nabídek vyhlašovatel uveřejní stejným způsobem, kterým vyhlásil
Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lhůt.

c) Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve VŘ.
d) Všechny písemnosti, doručované dle tohoto Oznámení, budou zasílány poštovní službou doporučeně s dodejkou do vlast-

ních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce. V případě, že tyto písemnosti budou provozovatelem poštovní 
služby vráceny vyhlašovateli jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena 
na dodací poště.

Případné další informace o nabízeném majetku a „Prohlášení účastníka výběrového řízení“ dle čl. 7 tohoto Oznámení se bez-
platně poskytnou osobám, které projeví zájem, při osobní návštěvě na kontaktní a doručovací adrese vyhlašovatele: 

Obec Sokolnice, se sídlem Komenského 435, 664 52 Sokolnice
tel.: 544 224 131, 544 224 423
záznamník: 544 229 174

V Sokolnicích dne 19. 9. 2008 Jiří Životský v. r., starosta obce Sokolnice

Letos oslavujeme  90. výročí vzniku samostat-
ného československého státu. Dovolte mi proto, 
abychom si krátce připomněli tyto velmi důležité 
okamžiky našich novodobých dějin. 

Po pádu absolutismu dochází k rozvoji kultury
a společenského života. V 60. letech 19. stol. vzni-
kaly různé spolky: Sokol – M. Tyrš, J. Fügner 
(heslo: Tužme se!); Hlahol (pěvecký spolek) 
B. Smetana; Umělecká beseda (* 1863) atd. Roku
1864 vzniklo Prozatímní divadlo. Sokol vznikl
v dobách národního obrození jako výraz pochope-
ní základních potřeb své doby. Potřeby utvářet čes-
ký národ jako moderní, všestranně vyspělou spo-
lečnost, rovnocennou všem ostatním, připravenou
se s kýmkoliv měřit a svoji samostatnost třeba i si-
lou hájit. Byl zakládán jako něco víc nežli pouhá
tělocvičná organizace, byl zakládán jako společen-
ská síla, která měla sdružit všechny demokraticky
smýšlející, o blaho celku usilující občany bez ohle-
du na jejich náboženství či politickou příslušnost.
Na těchto nadčasových a dostatečně obecných ide-
álech ho založil filosof Dr. Miroslav Tyrš. Sokol
a sokolská myšlenka měly národ zachovat při svě-
ží síle, tělesné i duševní mravnosti, ochránit ho od
všech vnějších i vnitřních neduhů a dát mu natrva-
lo důstojné místo mezi národy.

Dne 26. června 1914 je v Sarajevu zastřelen ná-
sledník trůnu arcikníže Ferdinand ďEste a 28. čer-
vence vyhlašuje Rakousko-Uhersko válku Srbsku.
Je rozpoutaná 1. světová válka. Již na počátku to-
hoto světového válečného konfliktu bylo jasné, že
ani Češi ani Slováci se s válkou neztotožňují. Mezi
obyvatelstvem se šířily letáky s proruskými (slo-
vanskými) hesly a zpívaly se známé písně s upra-
venými slovy (např. Červený šátečku kolem se toč,
jedeme na Rusa nevíme proč). Na frontě naši vojá-
ci hromadně zbíhali do zajetí (např. v dubnu 1915
to byl celý 28. pluk). O jejich postoji k válce svěd-
čí i to, že si s sebou často brali i svoje sokolské 
legitimace a doufali, že jim snad v ruském zajetí
pomohou překonat strasti a utrpení. V únoru 1915
vzniká tajná odbojová protirakouská skupina česká
Maffie, která T. G. Masaryka v jeho zahraničním
působení podporuje a ten již v červenci zahajuje
v Ženevě akci proti c. k. monarchii s cílem najít 
zahraniční podporu pro vytvoření samostatného
Československa – v září zakládá Český zahraniční
komitét.

Po rozpuštění České obce sokolské (ČOS) na
podzim 1915 bylo cvičení zakázáno. Zákaz se však
nedodržoval a v mnoha sokolovnách se dále cviči-
lo. Na tomto místě jistě stojí za připomenutí, že 

Význam sokolské myšlenky pro snahu o opětovné vytvoření samostatného českého státu

HISTORIE
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sokolové se aktivně zúčastnili domácího i zahra-
ničního odboje a sehráli velmi důležitou roli při 
budování samostatného československého státu.
Starosta Sokola (ČOS) Josef Scheiner byl členem
domácí odbojové skupiny Maffie a úzce spolupra-
coval s T. G. Masarykem. Československé legie by-
ly organizovány v sokolském duchu. Vycházelo se
ze sokolských řádů, oslovovalo se bratře, zdravilo
se Nazdar!, velení i názvosloví byly sokolské.

6. ledna 1918 je v Praze vyhlášena Tříkrálová
deklarace, ve které čeští poslanci požadují právo na
sebeurčení českého a slovenského národa, navrhují
vytvoření spolkového státu. 13. dubna 1918
v Obecním domě v Praze přednesl Alois Jirásek
Národní přísahu českých spisovatelů a kulturních
pracovníků, ve které podporují ustavení samostat-
ného Československa. V březnu Masaryk odejel
přes Japonsko do USA, kde navázal jednání s pre-
zidentem Wilsonem. Zde také 30. května zástupci
českých a slovenských krajanských organizací jed-
nají s Masarykem o uspořádání budoucího státu.
Výsledkem je podpis takzvané Pittsburské dohody.
Od července je v čele domácího odboje Národní
výbor československý (Kramář, Rašín, Klofáč,
Soukup). Byly přerušeny vztahy s Vídní a Buda-
peští. Vytvářejí se ekonomické základny, je zřízena
Národní banka, provedena měnová reforma, na-
vázány styky s Národní radou československou
v Paříži, vznikají Národní výbory v městech 
i okresech. Národní rada oznámila státům Troj-
dohody (Anglie, Francie, Rusko) vytvoření Proza-
tímní české vlády s T. G. Masarykem jako prezi-
dentem republiky. Vstup Ameriky do války 
přesunul těžiště světové politiky. USA se staly 
rozhodující hospodářskou a finanční velmocí
a Evropa ztratila své hegemonní postavení. A za-
tímco evropští spojenci s rozbitím Rakouska-
Uherska dlouho váhali, podařilo se Masarykovi pro
vznik nového státu získat podporu amerického 
prezidenta Woodrowa Wilsona. Proto také po vzni-
ku ČSR stanul oprávněně v jejím čele.

18. října 1918 vydal Masaryk jménem proza-
tímní československé vlády ve Washingtonu
Deklaraci nezávislosti Československa (Was-
hingtonskou deklaraci) a před svým odjezdem 
do Evropy ještě stačil dojednat první státní půjčku
pro ČSR.

28. října je konec Rakousko-Uherské monarchie.
Na Václavském náměstí v Praze je již oficielně vy-
hlášena Česká republika a z domů jsou strhávány

rakouské vládní znaky. Funkci prozatímní vlády
převzal Národní výbor v čele s Rašínem a vydává
zákon o zřízení samostatného československého
státu (téměř po 400 letech!). Je převzata do správy
zásobovací centrála (Obilní ústav) a pak i další 
úřady včetně místodržitelství. Ve dnech 28. října 
až 3. listopadu dojednává v Ženevě delegace
Národního výboru (Kramář) spojení zahraničního
a domácího odboje s představiteli prozatímní vlády
v emigraci (Masaryk). Je dohodnuta forma státu ja-
ko republika na demokratických principech, prezi-
dentem bude Masaryk, předsedou vlády Kramář.
Sokolové se zasloužili o poklidný průběh 28. října
1918. Starosta bratr Scheiner vyslal do pražských
ulic sokolské hlídky v krojích, které dbaly o pořá-
dek a střežily budovy.

30. října Slovenská národní rada vydává
Martinskou deklaraci, ve které formuluje požada-
vek na sebeurčení slovenského národa a na spojení
s českými zeměmi ve společný stát. Text tohoto
prohlášení je 1. listopadu předán do Prahy. Ve
Vídni se koná protimonarchistická demonstrace.
Rakousko-Uhersko se celé rychle a jistě rozpadává.   

11. listopadu 1918 kapituluje Německo a nastá-
vá konec 1. světové války.

13. listopadu je přijata Prozatímní ústava státu
a Národní výbor je rozšířen a posléze změněn na
první československé Národní shromáždění. 14. li-
stopadu je jeho první zasedání, na kterém je pro-
hlášeno sesazení Habsburků, přijato usnesení o de-
mokratické republice a jednohlasně zvolen prezi-
dentem – v nepřítomnosti – Tomáš Garrigue
Masaryk. Je jmenována i první prozatímní vláda
a přijaty první dva zákony: je uzákoněna osmihodi-
nová pracovní doba a zrušeny šlechtické tituly.

Do Prahy se Masaryk po čtyřech letech exilu tri-
umfálně vrátil 21. prosince 1918 a hned příští den
pronesl na Pražském hradě své první poselství
k Národnímu shromáždění. Při první společné
schůzi poslanecké sněmovny a senátu dne 27. květ-
na 1920 Masaryk učinil prezidentský slib na ústavu.

Na závěr slova prezidenta T. G. Masaryka:  
„Vedle tradic husitských a táborských byla to idea
sokolská, která nás vedla, a disciplína i řád sokol-
ský, které jednotlivci znali a jimž se podrobovali
a které se jim staly druhou přirozeností. Toto so-
kolství se vlilo v naši vítěznou armádu.“

čerpáno z internetu Jan Černý
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HASIČI SOKOLNICE
PRO VŠECHNY DĚTI ZE ZŠ SOKOLNICE

ZVEME VŠECHNY DĚTI, KTERÉ MAJÍ ZÁJEM NAVŠTĚVOVAT KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ 
PŘI SDH SOKOLNICE, AŤ SE DOSTAVÍ

V SOBOTU 11. 10. 2008 VE 14 HODIN NA HASIČSKOU ZBROJNICI.

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ ČLENOVÉ SDH SOKOLNICE.

V termínu od 4. do 7. září 2008 se vybraní hráči našeho regionu – Petr Šebeček, Petr Mifek, Vladimír
Blaženka a František Nosál zúčastnili ve švédském Malmö házenkářského turnaje veteránů Europen 
masters games 2008. Výběr Jihomoravského kraje, za který naši hráči startovali a patřili ke stěžejním 
pilířům družstva, odehrál během čtyř hracích dnů celkem sedm turna-
jových utkání s kvalitními soupeři z Maďarska, Estonska, Dánska,
Německa, Španělska, Slovinska a Litvy. Naše družstvo, složené z nej-
lepších jihomoravských házenkářů nad 35 let, obsadilo nakonec v sil-
né mezinárodní konkurenci 15 týmů z celé Evropy konečné solidní 
9. místo a kromě sportovních a společenských zážitků si s sebou 
domů odvezlo i pozvánku na příští ročník Europan masters games,
který se bude konat tentokrát v Dánsku. 

Všichni příznivci tohoto sportu pevně věří, že se opět naši házen-
káři do jihomoravského výběru prosadí i příští rok a znovu tak doká-
ží, že „oddíly házené kolem Zlatého potoka“ umí vychovat opravdu kvalitní hráče, kteří dokáží se ctí re-
prezentovat náš region i na mezinárodní úrovni.

Jan Černý

Házenkáři na turnaji ve Švédsku

SOKOL –  SPORT
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TJ Sokol Sokolnice ve spolupráci s kulturní komisí Obecního úřadu v Sokolnicích
pořádá pro děti v doprovodu rodičů

Lampionový průvod 

Večerní lampionový průvod se koná v pátek 31. října 2008 
u příležitosti 90. výročí vzniku samostatného československého státu

sraz účastníků v 17.30 hod před sokolovnou
vystoupení dětí z mateřské školy a žáků Základní školy v Sokolnicích

slovo starosty a položení věnce u Památníku padlých
lampionový průvod obcí

Srdečně Vás zvou pořadatelé

Hned první týden v září se každým rokem po prázdninách sejdou nadšené volejbalistky, aby zahájily
novou sezónu. Letos bylo jejich setkání netradiční. Řešil se volejbalový turnaj, který měl vypuknout hned
v sobotu 6. září 2008. 

Přípravy byly mohutné, bylo nutno zajistit zázemí a občerstvení pro čtyři smíšená družstva.
Vše se podařilo i v tak krátkém termínu zvládnout a v sobotu začalo volejbalové klání ve „velkém 

stylu“. Podařilo se nám vybojovat krásné druhé místo a hned po ukončení turnaje a rozdání cen jsme se
všichni shodli, že tak zdařilou akci musíme co nejdřív zopakovat.

JP

Volejbalová sezóna začíná!!!

I když se to na první pohled nezdá, rybář je
tvor soutěživý a chlubivý. I z tohoto důvodu se
pořádá po celý rok takové množství rybář-
ských závodů. Jeden z nich proběhl v sobotu
27. září 2008 na našem rybníku. Po prudkém
poklesu teplot a nefalšovaných podzimních
plískanicích se na víkend dostavilo krásné 
babí léto a toto malé klání proběhlo ke spoko-
jenosti všech zúčastněných. Za to, že tato 
akce mohla vůbec proběhnout, vděčíme pře-
devším sponzorům, kterým tímto z celého 
rybářského srdce děkujeme.

SPONZOŘI PODZIMNÍCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ V SOKOLNICÍCH

DRDA – autodoprava, MATĚJKA –  autodoprava, HOLUB – elektro, HAKR –  autodoplňky
TOPOR – zelenina, GOTTWALD – potraviny, EEIKA – elektro, HUSÁK PETR – autodoprava

PAULÍK – potraviny, HIRSCHNER – autodoprava, KRÁL – sádrokartony, GEBESCHUBER – kovošrot

NETRADIČNÍ PODZIMNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

SVAZ RYBÁŘŮ SOKOLNICE
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Ve čtvrtek 18. září 2008 se Základní škola Sokolnice zúčastnila branné soutěže „Empiáda 2008“ 
ve Vranově u Brna. Ve třech kategoriích zde soutěžilo 80 družstev z pátých až devátých tříd jihomorav-
ských základních škol. Všichni naši žáci bojovali s plným nasazením, největšího úspěchu však dosáhli 
naši zástupci v kategorii B. Katka Pálková ze 6. třídy, Jirka Kochlík a Marek Dobrovolný ze sedmé třídy
se umístili na 1. místě a kromě poháru a diplomu vyhráli i věcné ceny. Všem našim sportovcům, a zvláš-
tě vítězům, gratulujeme a děkujeme za vzornou a vynikající reprezentaci.

Tomáš Struška

Vranovská empiáda 2008

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Narodila se 28. 5. 1924 v Hýslech u Kostelce na Moravě. Měla dvě sestry. V křesťanském rodinném 
zázemí byla vychovávána ke zbožnosti a pracovitosti.

Tak si zamilovala Krista, že zatoužila stát se Jeho nevěstou. Vstoupila do kláštera Těšitelek BSJ
v Rajhradě, kde 2. 2. 1948 byla přijata za čekatelku. Noviciát nastupuje obláčkou 30. 8. 1948. První 
řeholní sliby skládá 31. 8. 1950 a 30. 8. 1956 sliby doživotní. 

Po Rajhradu bylo další její působiště ve Vyškově. Zde sloužila jako ošetřovatelka v tamější nemocnici.
Dále byla pracovně přeložena do psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích. Následně pak působila
v Bystřanech u Teplic v Čechách a v Sokolnicích u Brna v domovech důchodců (ÚSP). Když se naskyt-
la možnost zřídit filiálku v Brně-Husovicích, byla to ona, která se nejvíce „nadřela“ na opravě domu
v Nováčkově ulici. 

S. Kornelie byla ženou činu. Modlitba, práce, oběť, smír, služba a věrnost – to byl program celého její-
ho života i každého jednotlivého dne jako důkaz lásky a oddanosti svému Božskému Snoubenci. „Pro
Milého nic těžkého,“ říkávala často a mladší sestry to povzbuzovalo k větší horlivosti. Byla v tom viditel-
ným příkladem. Byla na sebe neobyčejně přísná, až tvrdá, asketická a neúnavná, až to mnohdy přehnala,
zvláště pak ve své těžké nemoci. Přesto však k druhým byla velmi citlivá a jemná, plná pochopení a vstříc-
ná. Ráda pomáhala druhým. A to nejen nemocným, ale všem, kdo potřeboval jakoukoliv pomoc. Byla hod-
ně známá, zvláště v Brně. Měla zde několik nemocných, které denně chodila navštěvovat a ošetřovat.
Velkou její zásluhou byla také práce pro misie. Množství oděvů, obuvi a hraček, jež jí lidé stále přinášeli,
třídila, balila a odvážela na ČD k odeslání do různých zemí pro chudé a potřebné.

Byla ustanovena domácí představenou v Sokolnicích a v Brně. Čtyřikrát byla zvolena do generální 
rady. V době totality, plna důvěry v Boží ochranu, se nebála riskovat.

Tato vždy radostná služebnice Pána, horlivá v řeholním životě, prostoupená duchem smíru a stále 
pohotová a ochotná ke službě Boží, trpělivá a odevzdaná v utrpení i ve smrti, nám zanechala mnoho 
motivů k následování.
Zemřela po dlouhé těžké nemoci, zaopatřena svatými svátostmi 13. srpna 2008 v Rajhradě a odpočívá 
na zdejším hřbitově.

VZPOMÍNKA

NA ZEMŘELOU SESTRU 
MARII KORNELII RAJSIGLOVOU

DUCHOVNÍ  OKÉNKO
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Milé maminky,

chceme Vám představit Hnutí modlitby matek. Toto hnutí vzniklo před 12 lety v Anglii. Na začátku stály
pouze dvě ženy, které tížily starosti o jejich vlastní děti a vnoučata. Pravidelně se začaly scházet k mod-
litbám a postupně k sobě přizvaly další ženy. Hnutí se přirozeně rozšířilo již do 70 zemí světa.
I v Sokolnicích se scházíme v zámecké kapli. V letošním roce se setkáme: 16. 10., 5. 11., 20. 11., 3. 12. 
a 18. 12. vždy v 19 hodin.
Rády Vás mezi sebe zveme. Setkání jsou neformální, můžete se zapojit, anebo jen tiše sedět. Mohou se
spolu modlit i lidé z různých křesťanských církví.
Pojďte s námi svěřit v modlitbě své děti do rukou Boží milosti.
„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mat.18,20)

Těšíme se na vás. Sokolnické maminky Kontakt: 605 214 716, 721 305 625

Pozvání na modlitby matek

SESTRY TĚŠITELKY BOŽSKÉHO SRDCE JEŽÍŠOVA V SOKOLNICÍCH U BRNA

1. 9. 1967 nastoupilo 12 sester Těšitelek do
Domova důchodců v zámku v Sokolnicích. 

Byly to:   s. Kornelie – představená +
s. Martina +
s. Anunciata +
s. Xaverie – varhanice +
s. Sarkandra (dosud žije)
s. Silvestra +
s. Valentýna +
s. Brigita +
s. Ignácie (dosud žije)
s. Tarzicie +
s. Bohumila +
s. Irena +

Kromě běžných služeb pacientům (seniorům) pe-
čovaly též o jejich duchovní potřeby, např. je při-
pravovaly ke svátostem, vozily je do kaple na mši
svatou a podobně. Protože v areálu domova byl
rozlehlý překrásný park (zámecká zahrada), často
je vodily a vyvážely ven. Součástí tohoto parku 
byla hájenka, jak se jí tehdy říkalo, a tam sestry
bydlely. Staraly se také o kapli (úklid, květinovou
výzdobu, stavění májových oltářů, chystání na bo-
hoslužby, aj.).    
Sokolnické sestry zde působily až do 30. 12. 1981.

Materiál zaslaly sestry Těšitelky BSJ z Rajhradu 
Česká provincie kongregace sester Těšitelek B.S.J. 

Odbojářů 324, Rajhrad 664 61

Sokolnice, v parkuFotografie pěti řádových sester zleva
s. Sarkandra, s. Silvestra, s. Brigita, s. Ignácie, s. Bohumila
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Zlatá sobota u Staré Matky Boží v Žarošicích

Putování je jednou ze základních charakteristik křesťanského způsobu života. Člověk, který je zabyd-
lený stále na jednom místě, má tendenci se zajišťovat do budoucna a spoléhat jen na své lidské síly
a prostředky. Postupně se mu vytrácí nápaditost a omezuje představivost. Ztrácí chuť spoluvytvářet ně-
co s ostatními. Jeho duchovní život stagnuje a většinu své energie vyčerpává obhajováním toho, co do-
sud nabyl. Proto jsme se letos, jako každý rok, vydali i v silně chladném počasí na pouť do Žarošic.
Hlavní pouť v Žarošicích u Staré Matky Boží se konala druhou sobotu v září, 13. září 2008.
Bohoslužbu na jednom z hlavních poutních míst brněnské diecéze slavil královéhradecký biskup
Dominik Duka.

PharmDr. Jiřina Chudáčková

Školské sestry Naší Paní a Děkanství slavkovské zve
ŽENY všech věkových kategorií na duchovní obnovu na téma:

Jednota v manželství a v rodině v síle Ducha Svatého.

vede otec ADAM RUCKI

KDY? sobota 11. 10. 2008 od 9.00 do 18.00 hodin
KDE? Slavkov u Brna, Dům Svaté Rodiny, ul. Malinovského 280

Co s sebou? Přezůvky, finanční příspěvek. OBĚD ZAJIŠTĚN
KONTAKT: tel.: 544 423 241 nebo e-mail: ssnd@seznam.cz

PŘIHLÁŠKY: prosíme nejpozději den předem

Jedná se o vodopád asi 5 metrů vysoký, který je od Sokolnic vzdálen po silnici asi 19 km. Vodopád se
nachází u obce Vítovice, kousek od Rusínova.

Vzhledem k tomu, že krajina jižní Moravy pomalu ale jistě vysychá a povodí potůčku není velké, množ-
ství vody, které padá, je největší na jaře, když taje sníh, nebo po velkých deštích.

Na kole tam dojedeme přes Kobylnice, Ponětovice, Jiříkovice, Tvarožnou, Viničné Šumice a konečně
Vítovice. Zde přejedeme pěknou náves a pokračujeme stejným směrem, kterým jsme přijeli po polní 
cestě. Z mírného kopečka přijedeme k potůčku a proti proudu asi po 300 metrech jsme u cíle. 

Během cesty se lze zastavit před Tvarožnou na kopci Santon, kde je pěkná kaplička, možnost odpočin-
ku a rozhled na jižní Moravu.

Zpáteční cestu můžeme projet směrem na Rousínov, Slavíkovice a podél Říčky Rakovce pokračujeme
přes Velešovice, Holubice až do Křenovic. Zde se můžeme občerstvit v cukrárně. Nad Křenovicemi jsou
pietní hřbitůvky obětem cholery v roce 1836 a 1866 a po pravé straně silnice je zajímavý smírčí kříž. Dále
pokračujeme směrem na Praci přes Kobylnice a bažantnici domů.

Trasa měří přibližně 40 kilometrů a pokud vyjedeme v poledne, do večera bychom měli být, i při 
pohodové jízdě na kole, doma.

Jiří Junk

Zajímavý přírodní útvar v našem okolí

RŮZNÉ
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Varování před podobnou reklamou,
zveřejněnou na straně 14 ze Sokolnického zpravodaje 8/2008

Také jsme se nechali nalákat na inzerát podobného znění z Deníku.
Je to už více než rok, ale nedá se zapomenout. V kanceláři, která naši nabídku na reklamu na štítovou zeď
přijala, jsme zaplatili 1 900 korun. Prý to dají na internet a určitě se nám někdo přihlásí. Čekali, čekali
a nedočkali se! Ještě, že nás známý upozornil, že za rok, jestli smlouvu nezrušíme, musíme znovu zapla-
tit. Tak jsme vlastní hloupostí, místo výdělku,  přišli skoro o 2 000 korun.

OH

Kateřinky pro Jindřicha Drábka, muškáty pro paní Doubkovou, 
rada pro neznámého zloděje

Kateřinky pro Jindřicha Drábka
Začátkem devadesátých let minulého století se v ulici U Rybníka budovalo v silnici potrubí, kterým je ve-
den plyn do Domova pro seniory. V té době vedly chodníky pod okny domů, potom byla předzahrádka
s nízkým obrubníkem a silnice.
V předzahrádce mi koncem října kvetly bílé kateřinky. Několik let po sobě mne oslovoval obyvatel
„Domova“ pan Jindřich Drábek s prosbou o kytici na maminčin hrob. Výročí jejího úmrtí si pamatuji 
– 28. říjen – den vzniku Československa – den, kdy si svátost manželství udělili moji rodiče (1933).
Pan Jindřich si květiny nikdy nenařezal sám. Vždy mne požádal, abych květy sama natrhala. Až měl kyt-
ku pro maminku, ještě poprosil o další – pro sestřičky do „Domova“. Velmi ráda jsem mu vyhověla.

Muškáty pro paní Doubkovou
S možností cestovat do okolních států jsme s obdivem sledovali krásné muškáty v oknech domů a na ná-
městích našich sousedů. Na naší ulici bydlela paní Josefa Doubková, optimisticky laděná žena. Jejím 
přáním bylo, aby ve všech oknech ulice U Rybníka byly truhlíky s muškáty. Na výmluvy: „My muškáty
neumíme pěstovat,“ měla jasnou odpověď: „Holky, musíme se to naučit. Já jsem tak stará a nebojím se.“
Naším poradcem byla paní Marie Príhodová z Nivy. V našem okolí měla v té době nejkrásnější pnoucí
muškáty.
Paní Doubková zemřela 21. 6. 2008 ve věku nedožitých 81 let. Každým rokem jí v oknech kvetly krásné
popínavé muškáty.
Přiznám se, že letos jsem o muškáty v truhlících příliš nepečovala, nepřihnojovala jsem je. Přesto, že rost-
liny byly vytáhlé a málo kvetoucí, zmizely i s truhlíky z oken.

Rada pro neznámého zloděje
Chci touto cestou neznámému zloději poradit: pro muškáty zakupte v prodejně pana Holuba nebo v ně-
kterém ze zahradních center substrát (hlínu pro pelargonie). Ke hnojení je vhodný například Kristalon 
(na počátku vegetačního období „Start“, přes léto „Plod a květ“ a v zimě „Pro pokojové rostliny“). Přes 
zimu je vhodné pelargónie umístit do světlé, chladné místnosti.
Vím, že je v naší obci mnoho ochotných lidí poradit, pomoci, dokonce i darovat celou řadu zdravých
a krásných rostlin. Není tedy třeba květiny krást v předzahrádkách a v oknech.

Závěr
Děkuji všem, kteří obdarovávají příbuzné a známé zdravými rostlinami. Děkuji všem, kteří se dokáží 
radovat z proměny rostlin pohledem.
Moje vzpomínka patří panu Jindřichu Drábkovi, který se dokázal radovat z rostlin v předzahrádkách, 
sledovat jejich růst a korektním způsobem roznášet jejich krásu lidem, které měl rád.
Moje vzpomínka patří paní Josefě Doubkové za nekonečný optimismus, za kladný vztah k lidem 
a k životu. Jarmila Šustrová
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Mnozí z nás ještě pamatují dobu,
kdy se žáci učilišť a středních
škol museli povinně zúčastňovat
brigád, ať senných, bramboro-
vých nebo chmelových. Také
v Sokolnicích byla kdysi vysáze-
na chmelnice, ale protože náš
kraj neměl pro pěstování chmelu
ani půdu ani podnebí, pěstování
se neudrželo. Ale vraťme se o ví-
ce než 400 let nazpět. 

Právo vařit pivo čili právo várečné patřilo v našich zemích odedávna králi. Král měl z piva a ještě z jiných
dávek značné příjmy a tím byl na šlechtě skoro nezávislý. To se ovšem šlechtě nelíbilo, a proto se snažila
zmenšit moc královu tím, že chtěla snížit jeho příjmy. Učinila hodně pokusů k dosažení svého cíle, vždy
však téměř s neúspě-
chem. 
Až za vládyVladislava
Jagellonského získala
šlechta takové pravo-
moci, že se mohla
zmocnit části králov-
ských práv. Bylo jí 
umožněno zřizovat na
svých panstvích pivo-
vary a strhla právo vá-
rečné na sebe. Šlechti-
ci byli jediní, kteří
měli právo vařit pivo,
připravovat kořalku
a výhradně nalévat 
tyto nápoje. Právo 
nalévání pálených 
lihových nápojů si
šlechta ponechala ješ-
tě koncem 19. století,
o čemž svědčí tento 
přiložený dokument.

První zmínku o pivovaru v Sokolnicích máme z roku 1588, ale to byl již v provozu a byla u něj zřízena
i sladovna. 
Po první světové válce byl pivovar pronajat hrabětem Mitrovským akciové společnosti a měl pak název
Akciový pivovar.

....pokračování příště.....
Čerpáno a upraveno ze sokolnické kroniky M. M.

SOKOLNICKÝ PIVOVAR
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Zástupci TJ Sokola Sokolnice, oddíl malé kopané, předali tento týden nadačnímu fondu dětské onkolo-
gie Krtek nový invalidní vozík QUICKIE Easy 300 v terénní úpravě v hodnotě 68 000 Kč. Jeho nákup byl
financován z výtěžku tomboly letošního, již 17. ročníku, futsalového turnaje Saňař Cup 2008. Na vozík tak
přispěli všichni, kdo si na turnaji koupili los v tombole nebo tričko s emblémem nadace. Vozík bude slou-
žit dětem s onkologickým onemocněním, které absolvují léčbu na Klinice dětské onkologie Fakultní 
nemocnice v Brně. 

Předání se zúčastnili Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., přednosta Kliniky dětské onkologie FNB-DN,
Martina Šmuková a Věra Kadlecová, prezidentka a manažerka nadačního fondu a za Sokol Sokolnice 
prezident turnaje Josef Drda a Zdeněk Král.

Saňař Cup, který se letos konal ve dnech 4.–5. července 2008, patří k největším futsalovým turnajům
v regionu. Letos se jej zúčastnilo celkem 48 mužstev a celkovým vítězem se stal Helas Brno. Více infor-
mací o nadačním fondu na www.krtek-nf.cz.

Filip Debef

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Prezident turnaje Josef Drda

Terénní vozík pro děti

Josef Drda, Věra Kadlecová, Martina Šmuková, Zdeněk Král

Josef Drda, Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., Martina Šmuková
a Zdeněk Král

Zdeněk Král, Věra Kadlecová, prof. Jaroslav Štěrba, 
Martina Šmuková a Josef Drda
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