
• Změna množství bezplatného uložení stavebního 
odpadu. Rada schválila změnu, že ve Sběrném stře-
disku odpadů Sokolnice se nebude bezplatně odkládat 
50 kg stavebního odpadu na osobu, ale na bytovovou 
jednotku. Ve sběrném středisku tak mohou naši spo-
luobčané i nadále bezplatně odkládat vybrané druhy 
odpadů – objemný odpad (nábytek, zařízení domác-
nosti), elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počí-
tače, videa…), kovový odpad, dřevěný odpad, odpad 
z údržby zeleně, papír, sklo, plasty, kartony a nebez-
pečné složky komunálního odpadu včetně starých chla-
dících zařízení. V platnosti zůstává zpoplatnění pneuma-
tik nákladních vozidel (100 Kč za kus). S platností od 
25. března  2011 není zpoplatněno pro občany naší obce 
odložení max. 50 kg stavebního odpadu (beton, cihly, 
křidlice, keramické výrobky, kamení, hlína, směsné sta-
vební a demoliční odpady apod.) za jednu bytovou jed-
notku a měsíc. Množství přesahující 50 kg je zpoplat-
něno částkou 2 Kč/kg.
Osoby, které nehradí naší obci místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů a podnikatelé, 
mohou sběrné středisko využívat pouze za úhradu, která 
kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu. 
Ceník je k dispozici u správce sběrného střediska.
• Sakrální stavby. Rada projednala podnět komise roz-
voje na opravu některých památek v katastru naší obce. 
Zastupitelstvo vyčlenilo v rozpočtu peníze i na tento účel 
a rada s opravami souhlasí. Nicméně je nejprve třeba 
zjistit vlastníky památek. Pokud se to nepodaří, jednot-
livé stavby přejdou do majetku obce za podmínek stano-
vených zákonem.
• Světelné panely měření rychlosti. Rada schválila 
záměr instalace světelných panelů, které upozorňují 
řidiče na rychlost jejich vozidla. Současně uložila zajis-
tit a předložit radě cenové nabídky ve dvou variantách. 
Jednak co nejjednodušší panel, který pouze ukazuje 
rychlost, a dále panel doplněný videokamerou a zázna-
movým zařízením. 
• Průzkum dopravy. Rada se zabývala podnětem 
k provedení průzkumu počtu projíždějících vozidel 
a pohybu chodců v několika místech v obci a hledala 

cestu, jak co nejlevněji a věrohodně zjistit jejich počet. 
Vybírala ze tří možných variant a rozhodla využít 
nabídky katedry dopravních staveb FAST VUT v Brně, 
kdy sčítání provedou jejich studenti v rámci výuky. Cena 
za průzkum bude v jednotkách tisíc korun.
• Infrastruktura v ulici U Cukrovaru. V roce 2004 
schválilo zastupitelstvo převzetí veřejného osvětlení 
v této ulici do majetku obce, v roce 2005 převzetí splaš-
kové kanalizace. K veřejnému osvětlení byla obci pře-
dána část požadovaných dokladů, ke kanalizaci doposud 
nic. Obec proto písemně vyzvala majitele těchto staveb, 
aby nejpozději do 31. srpna 2011 předložili obci Sokol-
nice všechny doklady potřebné k bezúplatnému předání 
jak veřejného osvětlení, tak i kanalizace. Pokud do konce 
srpna nebudou doklady obci předány, zastupitelstvo 
v září zruší svá předchozí usnesení. Obec infrastrukturu 
nepřevezme a bude požadovat, aby od 1. října nebyla 
z prostředků obce Sokolnice placena elektrická energie 
na veřejné osvětlení v ulici U Cukrovaru.
• Zasedání zastupitelstva. V Újezdě u Brna probíhají 
komplexní pozemkové úpravy. V jejich rámci je možné 
směnit parcely tak, aby obec Sokolnice vlastnila po-
zemky pod vodojemem a přístupovou komunikací 
k němu a podobně. Ke směně je však třeba nějaké 
pozemky vlastnit. Několik pozemků obec zakoupila 
již v minulosti a je třeba ještě dokoupit další výměru. 
Pozemkové úpravy v Újezdě jsou v běhu a je třeba 
reagovat svižně. Proto starosta svolal na 7. dubna mi-
mořádné zasedání zastupitelstva k projednání jednoho 
bodu – schválení zakoupení pozemku č. 2775 díl 3 
o výměře 4832 m2 za cenu 55.000 Kč. Zastupitelé nákup 
schválili.
• Výběrové řízení – oprava střechy. Asi před 
jedenácti lety byla opravena střecha na staré části 
obecního úřadu. Na podzim bylo zjištěno, že část 
krytiny je ve velmi špatném stavu. Na odbornou kon-
zultaci byl přizván soudní znalec, který konstatoval, 
že stav střechy je skutečně nevyhovující, neboť část 
šablon je mechanicky zničená a na zbytku jsou trh-
liny. Navíc je nevyhovující sklon střechy (22 %), na 
použitý typ krytiny je požadováno minimálně 30 %. Na 
opravu byla objednána dokumentace, kterou nyní obce 
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obdržela. Rada proto rozhodla vyhlásit výběrové řízení na tyto práce. Písemně bude osloveno několik fi rem, podklady 
budou dále zveřejněny na webu obce a úřední desce, takže do výběrového řízení se může přihlásit kterákoliv fi rma.  
• Výběrové řízení – autobusové zastávky u rozvodny. Na podzim loňského roku objednala obec projektovou 
dokumentaci na stavbu dvou krytých čekáren na autobusové zastávce u rozvodny. Obec již má potřebnou dokumen-
taci a rada proto rozhodla vyhlásit výběrové řízení na jejich stavbu. Písemně bude osloveno několik fi rem, podklady 
budou dále zveřejněny na webu obce a úřední desce, takže do výběrového řízení se může přihlásit kterákoliv fi rma.  
• Studie přístavby základní školy. Architekt Běhal doplnil projekt přístavby základní školy o požadované úpravy 
staré části školy – zateplení obvodového zdiva a úpravu plechové střechy. Dále zřízení samostatného vstupu do kryté 
auly bez průchodu školou (aby tato prostora mohla být využívána veřejností např. k přenáškám). Součástí dokumen-
tace je i aktualizovaný odhad investičních nákladů. Podle první studie, kterou si nechala v roce 2009 obec zpracovat 
u společnosti INTAR, činily investiční náklady cca 26,28 milionu korun. Nyní předaný  aktualizovaný odhad dosáhl 
výšky 57,45 milionu korun (z toho jsou přibližně 3 miliony počítány na požadované úpravy staré části školy). Po 
dokončení přístavby bude nutné kabinety a třídy vybavit nábytkem a dalšími předměty, což si vyžádá také nemalou 
částku. Rada byla nucena konstatovat, že i když obec obdrží slíbenou státní dotaci, není schopna zajistit zbývající 
fi nanční prostředky. Uložila proto školské komisi, aby ve spolupráci s ředitelkou školy a projektantem hledali mož-
nosti úspor, aby bylo v silách obce přístavbu zajistit.
• Úpravy v centru obce. Obec obdržela dvě varianty studie dopravního řešení ve středu obce. Varianty se liší umís-
těním zastávky směrem z Brna – zastávka je buď ve stávající poloze, nebo nově před obecním úřadem. Z důvodu 
větší bezpečnosti chodců a možnosti zřídit bez problémů krytou čekárnu byla vybrána varianta, kdy se autobusová 
zastávka přemístí před obecní úřad. 
Projektant bude vyzván, aby návrh projednal s policií, správcem komunikace a referátem dopravy. Současně bude 
požádán ještě o provedení některých úprav – zejména změna zálivu před poštou s požadavkem na co nejlepší rozhled 
chodců a úprava a rozšíření parkovacích ploch kolem kapličky. 

V pondělí 16. května 2011 od 8.00 do 17.00 hodin se v chodbě OÚ Sokolnice uskuteční humanitární sbírka (na 
základě žádosti Diakonie Broumov).
 
Diakonie má zájem zejména:

ošacení (dámské, pánské, dětské, zimní i letní) – zvlášť potřebné jsou mikiny, trička, košile, tepláky, spodní prá-
dlo, svetry, bundy, kalhoty, kšiltovky
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, ubrusy, záclony, závěsy
látky, vlny, příze
péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky, spací pytle
školní a sportovní potřeby, hračky
nenošená, nepoškozená obuv
jakýkoli čistý bavlněný textil (lůžkoviny, utěrky, ručníky, ubrusy, košile, tepláky, apod.)
kabelky, batohy, školní tašky
kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy (i mírně potrhané)
nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí spotřebiče
prací a čisticí prostředky, hygienické a toaletní potřeby
knihy, noviny a časopisy  

Diakonie nemůže sbírat obnošené boty a svetry; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon); ledničky, televize, 
počítače o jiné elektrospotřebiče; nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky; znečistěný a vlhký textil.
Diakonie organizuje a zprostředkovává pomoc potřebným občanům a lidem v životní krizové situaci na území ČR 
a poskytuje pomoc trpícím a lidem v nouzi i jinde ve světě. Jedním z těžisek činnosti tohoto sdružení je celorepubli-
ková banka oděvů, prádla, obuvi, domácích a školních potřeb, hraček a dalšího materiálu.
Darované věci nejen že bezprostředně pomohou potřebným, ale při jejich třídění, balení, transportu a ekologickém 
zpracování materiálu jinak neupotřebitelného nachází práci a uplatnění řada těch, kdo práci jinak obtížně dostanou 
(zejména psychicky nemocní, bezdomovci, lidé po léčení ze závislosti, propuštění vězni).
Diakonie je vděčna za jakoukoli podporu a pomoc, kterou mohou občané poskytnout.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům 
a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. 
Další informace na www.diakoniebroumov.org, nebo na telefonu 224 316 800, 224 317 203.
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Vážený pane starosto,
v souladu s přijatými společnými závěry z „3. pracovního jednání hejtmana Jihomoravského kraje se starosty 
měst a obcí k projednání problematiky vojenského radaru Sokolnice“ ze dne 29. června 2010 Vás informuji 
o aktuálním stavu jeho výstavby a provozu.
Zásadním problémem souvisejícím s provozem vojenského radaru bylo zjištěné rušení příjmu televizního, rozhlaso-
vého a radiotelefonního signálu v jeho okolí. Armádou České republiky bylo za účelem odstranění příčin vyvinuto 
patřičné úsilí a závady v poruchách příjmu byly u oprávněných stěžovatelů odstraněny. Radar je od 10. října 2010 
mimo zkušební provoz a Armádou České republiky je za účelem dalšího ověřování zapínán pouze krátkodobě po 
předchozím upozornění obcí. 
Podle současného sdělení zástupců Armády České republiky pokročilo testování mezinárodní soustavy radarů NATO, 
jejíž je sokolnický radar nedílnou součástí, do fi nální fáze. V jeho rámci bude sokolnický radar počínaje dnem 28. 
března 2011 znovu uveden do zkušebního provozu, a to s předpokladem do 1. srpna 2011. Během této doby bude 
opětovně probíhat sběr informací o případných zjistitelných vlivech provozu zařízení na blízké okolí. K hodnocení 
dopadů provozu bude následně uspořádáno „4. pracovní jednání se starosty měst a obcí k projednání problematiky 
vojenského radaru Sokolnice“, na něž včas obdržíte pozvánku.
Kontaktní osoba: Ing. Václav Fišer, e-mail: fi ser.vaclav@kr-jihomoravsky.cz, telefon 541 651 515.
S pozdravem

Mgr. Šárka Rouzková, pověřena vedením odboru

Ve druhém a třetím čísle Sokolnického zpravodaje jste mohli číst vyprávění bývalých občanů Sokolnic z novin roku 
1945.
I v současnosti mezi námi žijí spoluobčané, kteří se dožívají v tomto roce významného životního jubilea v dobré 
tělesné i duševní kondici. Jednoho sobotního odpoledne jsem se vydala na návštěvu k panu Bartoloměji Sekaninovi, 
aby zavzpomínal na svůj dosavadní život. Přišel mi otevřít muž, který v žádném případě svým vzhledem neodpovídal 
svému věku.

Pane Sekanino, patříte mezi naše nejstarší občany. Můžete mi dát recept na to, jak se dožít takových let? Jaký 
byl Váš život?
Narodil jsem se v roce 1921 jako nejstarší ze tří synů. Moji mladší bratři šli studovat, já jsem byl předurčen převzít 
řeznické řemeslo, abych pokračoval v rodinné tradici. Školní docházku jsem absolvoval v obecné škole v Sokolni-
cích. Třída měla asi 40 dětí – 25 chlapců a 15 děvčat. Dnes z našeho ročníku mimo mne žije už jen paní Marie Tesa-
řová (roz. Škrobová) a Marie Prokšová (roz. Černá).

Vážení spoluobčané,
každým rokem si v měsíci dubnu připomínáme osvobození naší obce 24. dubna 1945, což je již 66. výročí. Pro 
občany to byla velká úleva po šestileté okupaci hitlerovského Německa. Naši obec vysvobodila vojska z ukrajin-
ského frontu Maršala Malinovského a čtyři rumunské armády.
Osvobození naší obce začalo v 9.30 hodin a rychlým postupem skončilo v 10.30 hodin, jen v prostoru bažantnice 
německá vojska kladla odpor, který byl skončen ve 14 hodin.
Při bojích přišlo o život 9 našich občanů a 51 vojáků z osvobozujících armád. Vznikly velké materiální škody. 
Dalších 28 občanů přišlo o život ve vojenských uskupeních na západní frontě a východní frontě v koncetračních 
táborech. Pro historii je 66 let uplynulých krátká doba, neboť žijí pamětníci válečných událostí.
Je proto třeba v dalších letech vzpomenout všech, ktěří nám mír a svobodu vybojovali za cenu vlastního života. 
V tento den 24. dubna pokládáme k uctění památky k pomníku padlých květiny.
Válka přináší jen utrpení lidí, ničí vytvořené materiální hodnoty, proto je třeba, aby nevznikaly pro další gene-
race, jak jsme svědky v současné době v různých regionech.
Z dostupných materiálů je třeba si připomenout střety ze 2. světové války. Odhad 360 tisíc občanů ČSR, 405 tisíc 
občanů USA, 375 tisíc občanů Velké Británie, 27 milionů SSSR, z toho 14 milionů vojáků, 7 milionů něměckých 
vojáků, z toho 25 % na západní a 75 % na východní frontě. Aby příští generace měli na mysli, že mír je to nejlepší 
pro klidný a radostný život.

Jan Lahoda

Na návštěvě u jubilanta
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Slyšela jsem o tom, že jste byl v době okupace společně 
s některými Vašimi spolužáky poslán do Německa na 
nucené práce.
Dne 15. března 1939 bylo Československo obsazeno 
německými vojsky, v té době mě bylo 18 let. Uplynuly tři 
roky a dostal jsem z pracovního úřadu obsílku, ve které 
jsem byl povolán nastoupit totální nasazení v Německu 
s odjezdem z brněnského nádraží dne 21. prosince 1942.
To byli všichni z Vašeho ročníku povoláni pracovat 
pro Němce?
Když to nařízení o totálním nasazení přišlo, někteří spo-
lužáci už byli zaměstnáni v továrnách, které vyráběly 
součástky pro německou armádu. Např. můj kamarád 
K. Mikulášek pracoval ve sladovně na sokolnickém nádraží, která byla upravena na výrobu pro válečné potřeby. 
Některá děvčata už byla vdaná a měla rodiny, ta toho byla ušetřena. Kdo později v Německu onemocněl, byl poslán 
zpět do vlasti, musel však být nahrazen. Z mého ročníku byl povolán na nucené práce také Robert Jícha. 
Vraťme se tedy zpět. Do jaké oblasti v Německu jste se dostal?
Odjeli jsme do Německa, konkrétně do Drážďan. Zde nás rozdělili do různých továren a provozů. Ze Sokolnic jel 
se mnou J. Lipovský, který v Drážďanech zůstal. Já jsem byl přidělen do továrny UROFA v Glashüte, kde se před 
válkou vyráběly hodinky a bylo zde zaměstnáno asi 3000 lidí. Při výrobě součástek pro potřeby německého vojska 
jsme se střídali, takže jsme prošli celým provozem. Naše pracovní doba začínala ráno v 6 hodin a končila v 18 hodin 
včetně sobot.
Ubytováni jsme byli v lágru, který tvořily dřevěné baráky a v každém z nich bylo ubytováno 18 lidí. Lágr byl kolem 
dokola oplocený. U vchodu každého příchozího a odchozího kontrolovala německá policie. Každý týden se musely 
baráky deratizovat kvůli štěnicím. Z lágru do továrny jsme chodili pěšky. Jedna cesta měřila 2 km. Jídlo bylo stále 
stejné – Einertopf a hlavní jídlo brambory vařené ve slupce a chléb.
Jak často jste se mohli podívat domů?
Já jsem byl na dovolené jen jednou. V Německu jsem byl přesně rok. Můj pobyt by zde trval zřejmě déle, ale 
z vážných rodinných důvodů jsem byl uvolněn a před Vánocemi roku 1943 jsem se vrátil domů.

Jistě by toho bylo mnoho, o čem bychom si mohli povídat. Vaše vyprávění bylo zajímavé. Zažil jste druhou svě-
tovou válku, totální nasazení ,a řeznická práce, kterou jste celý život vykonával byla určitě náročná. Dodnes 
ještě pracujete a pomáháte vnukovi. Přesto vypadáte skvěle.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho zdraví do dalších let.
M.M

D U C H O V N Í  O K É N K O

Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi
Ve dnech 1. a 2. dubna 2011 proběhl na faře v Telnici „Kurz 
výroby biblických postaviček a práce s nimi“ pod vedením 
lektorek Mgr. Jarmily Dostálkové a PhDr. Marie Klaškové. 
Kurzu se zúčastnilo 14 žen. První biblické postavičky vynalezla 
v roce 1964 sestra Anita Derungs, OP, jedna z řádových sester 
kláštera Ilanz ve Švýcarsku. Vyvinuly se z tradičních vánočních 
betlémů. Biblické postavičky jsou pomůckou primárně určenou 
k přiblížení biblických příběhů lidem všech věkových kate-
gorií. Postavičky mají tělo z drátu obaleného sisalem, botičky 
z olova a hlavu ze styropuru. Na oblečení se používají 
jednoduché materiály jako jsou vlna, bavlna, len a hedvábí. 
Postavičky nemají namalovaný obličej, takže jejich hlavní 
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vyjadřovací síla je v gestech. Díky své konstrukci jsou velmi pohyblivé a dokáží zachytit takřka jakýkoliv 
biblický příběh. Během kurzu v Telnici jsme ztvárnily příběh setkání samařské ženy s Ježíšem u studny 
(Jn 4, 1–15).

Jiřina Chudáčková

Oznámení
Po odchodu P. Michaela Jelínka SDB je farnost Telnice předána na dobu tří měsíců (duben až červen) pod duchovní 
správu pana faráře v Újezdě – P. Oldřicha Macíka SDB (kontakt: 732 369 591). Proto všechny pohřby, křty a svatby 
je třeba zavčas vyřizovat v Újezdě. Bohoslužby jak v neděli, tak i ve všední dny budou zajišťovat salesiáni z Brna-
Žabovřesk. Nedělní mše svaté zůstávají tak, jak jsme byli zvyklí, Telnice v 8.30 hodin, Sokolnice v 10.00 hodin. 
Všední dny – Telnice v úterý v 17.30 pro děti, Sokolnice ve středu v 17.30 pro děti. 

Ve třetím týdnu v měsíci březnu ruch v naší školce lehce utichl – probíhaly jarní prázdniny a některé děti odjely 
s rodiči na hory nebo k babičkám.
Také jsme se společně fotografovali, předškolní děti dokonce naposledy v MŠ – na památku.
Loučení se zimou a vítání jara aneb vynášení Moreny. Návštěva Domova důchodců v Sokolnicích, krátký pro-
gram nejen pro babičky a dědečky, ale i pro ostatní zaměstnance – básničky a písničky o jaru. Následovalo zapá-
lení a vhození papírové loutky Moreny do vody.
Návštěva Ekodvora, zajímavý výklad pana Fojtla o důležitosti třídění odpadu  pro naše životní prostředí.
Exkurze předškolních dětí do pekárny Laval v Újezdě u Brna.
První týden v dubnu beseda s příslušníky Městské policie Židlochovice, kdy děti upozornili nejen na nástrahy 
a nebezpečí, které je v jejich okolí mohou potkat.

•

•
•

•
•
•
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Ředitelství Mateřské školy v Sokolnicích oznamuje, 
že informativní schůzka týkající se 

ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2011/2012

se bude konat 
ve čtvrtek 28. dubna v 16.00 hodin.

Rodiče, na schůzce se dozvíte veškeré potřebné informace. Dostavte se, prosím, bez dětí. 

O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY
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Duben
Duben  je měsícem,  kdy si počasí dělá co chce, a proto i včely využívají  každé chvilky pěkného počasí, kdy to 

potom vypadá  jako při rojení. Matky kladou nová vajíčka a nové dělnice rychle zaplňují po zimě prázdné uličky mezi 
rámky. Včele to trvá od nakladeného vajíčka 24 dní do vylíhnutí. U trubce to je 21 dní a u matky 16–17 dní. Matka 
samozřejmě klade jeden druh vajíček, které oplozuje přiložením spermie jak pro včely nebo matky, pouze trubec je 
neoplozené vajíčko.  A pak taky záleží na velikosti a umístění buňky, kdy trubec má větší a vodorovně umístěnou, 
matka svisle protáhle zavěšenou buňku. A  poslední  rozdíl je ve  výživě, kdy matka je krmena mateří kašičkou 
(používanou například v dermatologii). 

Se zvětšenou aktivitou včel však je aktuální otázka kontaktu člověka se včelou. Je potřeba si uvědomit, že se vče-
lou se můžeme nepřijemně potkat i mimo prostor včel. Tak jak například vnuk strčil hlavu skoro až do česna a nic 
a pak se potkal s žihadlem na lesním palouku, kde se divil, jak to bolí. Uvádí se, že včely musí navštívit až pět milionů 
květů, aby nashromáždily jeden kilogram medu. Podobné úsilí musí vyvinout při sběru pylu, propolisu a výstavbě 
nového díla. Je proto zřejmé, že výsledky své práce budou včely účinně bránit. Včela medonosná má jediný způsob 
obrany proti vetřelci – včelí jed. Je to však obrana natolik zdatná, že obsah jediného malého včelího jedového váčku 
dokáže zahnat na útěk i tvora mnohonásobně většího. U člověka včelí jed působí hlavně na krevní tělíska a nervový 
systém. Záleží na momentální kondici, hmotnosti a zdravotním stavu člověka, jak se s jedem vypořádá. V literatuře 
je psáno, že zdravý dospělý člověk snese bez poškození zdraví až dvě stě včelích žihadel najednou. Proto jedno nebo 
několik málo žihadel zdravého člověka neohrozí. A to, že hlavně útočí do obličeje, je dané pradávnou obranou proti 
výběrčímu – medvědovi, který taky funí a vystrkuje nos.

Obvyklým projevem bodnutí je zarudnutí, otok a později svědění kolem vpichu, které má různě velký rozsah – až 
do velikosti plochy, kterou pokryjí dvě mužské dlaně. Tyto kožní projevy zpravidla do tří dnů mizí. Jako první pomoc 
v tomto případě stačí seškrábnout žihadlo z místa vpichu, potřít ranku desinfekcí, plátkem cibule nebo protisvědi-
vým gelem (každý včelař má jistě svůj oblíbený a zaručený recept) a na chvíli přiložit studený obklad nebo sáček 
s ledem. Opatrnosti je třeba pouze tehdy, dojde-li k bodnutí žihadla do rohovky oka. Tato příhoda vyžaduje neod-
kladné lékařské ošetření; rovněž bodnutí do úst, jazyka nebo přední strany krku by měl ošetřit lékař, protože v tomto 
případě i malý otok, provázející běžnou reakci, může vyvolat vážné dechové potíže. V období před lékařským ošet-
řením je třeba takto postiženému dát cumlat kostku ledu, zmrzlinu, popíjet ledový nealkoholický nápoj. 

Jiná situace nastane, jestliže včela bodne člověka, který trpí alergií. Zde i jediné žihadlo může spustit celkovou 
reakci organismu, někdy i se závažným průběhem projevujícím se zrudnutím v obličeji a na krku, stavem úzkosti 
a strachu, mdlobou, rychlým a slabým pulsem, poklesem krevního tlaku, zvracením, průjmem, bolestmi břicha, 
sípotem a chrapotem, ztížením dýchání, svěděním velké plochy kůže, otoky a výsevem kopřivky. Projevy nemusí 
být přítomny všechny, někdy se navzájem kombinují. Jako projev velmi těžké alergické celkové reakce může vznik-
nout během několika minut po bodnutí takzvaný anafylaktický šok, který svým průběhem již může ohrozit život 
postiženému selháním životně důležitých funkcí.

Alergie je zcestná odpověď organismu na opakovaný kontakt s alergenem, jímž je v tomto případě včelí jed nebo 
bílkovina včelího žihadla. Pokud alergik o této své alergii na včely ví, měl by se vyvarovat kontaktu s nimi, být opa-
trný hlavně v letní přírodě a nosit s sebou průkaz alergika, včetně základních léků pro poskytnutí první pomoci. 

Celá řada lidí ale o své alergii neví nebo není lékařem dostatečně poučena. Mnohdy se alergie v průběhu života 
i mění, a proto ten, kdo nebyl, může se alergikem stát a i naopak. Proto lze včelařům doporučit, aby měli na stano-
vištích základní léky pro poskytnutí předlékařské první pomoci při hrozící alergické odpovědi na bodnutí včelou 
a byli seznámeni se zásadami této pomoci. Bodne-li včela člověka, který je alergický na včelí jed anebo jeví známky 
počínající alergické reakce, je nutné co nejdříve seškrábnout včelí žihadlo, aby se zabránilo dalšímu pronikání jedu 
do těla. Postiženého je třeba odvést z dosahu včel a v klidné místnosti uložit na lehátko a zabránit tak kolapsu 
a pádu při přechodném poklesu tlaku. Místo vpichu se ošetří obvyklým způsobem, doporučuje se použít gely proti 
bodnutí hmyzem, které lze zakoupit v lékárně bez lékařského předpisu. Dále se podají neodkladné léky proti alergii. 
Dospělému a dítěti staršímu deseti let jednu celou tabletu Zyrtecu a dvě tablety Medrolu, které je vhodné cumlat 
v ústech a zajistit tak jejich rychlejší působení. Zyrtec je lék, který potlačuje projevy alergické reakce podobně jako 
Claritin, Fenistil, Alerid, Lotanax a jiné podobné protialergické léky, má však tu výhodu, že balení o sedmi tabletách 
lze koupit v lékárně volně bez receptu. Medrol (pozor nezaměnit s Medrinem!) posiluje protipoplachové působení 
hormonů nadledvinek a stabilizuje krevní oběh. Tento lék lze dostat pouze na lékařský předpis. Dětem do tří let 
doporučuji poloviční dávku léků, to znamená půl tablety Zyrtecu a jednu tabletu Medrolu. Nepodáváme žádné jídlo 
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ani nápoje, aby v případě zvracení nebo mdloby nedošlo k vdechnutí žaludečního obsahu. Postiženého uložíme 
do stabilizované polohy vleže na boku a zavoláme lékařskou pomoc (112,155). Pokud dodržíme toto doporučení, 
v rámci laické předlékařské pomoci jsme udělali vše, co bylo v našich silách. I když alergická reakce po bodnutí 
včelou vypadá často dramaticky, v převážné většině případů brzy odezní bez vážnějších následků. Tragická úmrtí 
v důsledku anafylaktického šoku jsou spíše výjimkou.  Rozhodné, včasné a klidné jednání v tomto případě většinou 
zabrání panice a hysterii, ke které může dojít. 

Ještě jednou na závěr shrnutí doporučeného postupu u hrozby alergické reakce po bodnutí včelou nebo při 
jejích projevech:

seškrábnout žihadlo  
uložit postiženého do stabilizované polohy vleže na boku  
ošetřit místo vpichu  
podat s trochou vody jednu tabletu Zyrtecu (dítěti mladšímu deseti let půl tablety) a dvě tablety Medrolu (dítěti 
mladšímu deseti let jednu tabletu) a nechat cumlat najednou v ústech  
zavolat lékařskou pomoc. 

Toto, ne přímo včelařské téma, jsem zvolil z důvodu nástupu včelařské sezóny a možných problémů.
Václav Hůrka

I přesto díky, že máme ten ekodvůr
Můj březnový příspěvek do sokolnického zpravodaje zaujal spoustu lidí, což mě potěšilo. Ne všude jsem se setkala 

s pochopením, ale i s tím jsem počítala. Na ulici jsem potkávala naše spoluobčany, kteří měli spousty otázek a dotazů 
nejen k mojí osobě, ale chtěli znát i konkrétní jména občanů, kde byly vystohovány komíny novin apod., proč o tom 
píšu, že je to snad každého věc atd.

Jedním z mnoha podnětů k napsání mého článku byl před pár roky můj několikaměsíční pobyt v Londýně. Pokud 
toto krásné město procházíte jako turisté, jste uneseni jeho krásnými památkami, stavbami, dýchá na Vás kouzlo sta-
rých ulic. Avšak když půjdete těmi samými místy v půl páté ráno, budete se brodit v hromadách odpadků, vítr bude 
rozfoukávat igelitové sáčky, víčka od kelímků na kávu, malé petláhve a dýchat na Vás budou jedině zbytky jídel 
poházených po zemi. Jenže v pět ráno nastoupí na směnu hromady přistěhovalců (Poláci, Češi, Slováci, Turci…) 
a začnou uklízet místečko po místečku, vyprazdňovat všechny koše a zákoutí, kde by se mohla špína skrýt, takže 
první turisté už zase vidí jen krásné město. Neměla jsem tu možnost vidět tu hromadu, kterou každý den z centra 
Londýna odváží, ale těch uklízečů jsou každá rána stovky a sbírají vše „do jednoho pytle“.

Druhou pobídkou, proč se vracím k třídění odpadu, jsou poznámky, „že je to každého věc a že když si za popelnice 
zaplatí, tak co“. Ráda bych obeznámila některé spoluobčany s informací, že i za ekodvůr se platí. Ano, neplatím tam 
přímo jako řádný občan Sokolnic (pokud mám zaplacený poplatek za odpad), ale platí za mě obec. Z obecních peněz 
bylo nutné zafi nancovat zčásti zřízení tohoto ekodvora, a z obecních peněz je nadále jeho provoz fi nancován. A je to 
poměrně velká položka. Každý z nás může nahlédnout do rozpočtu obce a přesvědčit se.

Někteří občané mi řekli, že to mají do ekodvora daleko, což pro mne je zcela nesmyslný argument, neboť když si 
půjdou nakoupit, taktéž musí vynaložit nějakou námahu, aby do obchodu došli. Jenže nakoupit si potřebují, ale třídit 
odpad už ne. No a věta, která mě opravdu dostala „To je tak pro vás mladé, pro nás staré už to není“. Nevidím rozdíl 
v tom, zda do popelnice hodím plastový kelímek já nebo sedmdesátiletý člověk, té ekologii je to celkem jedno. 

Když jsem psala článek o ekodvoře, chtěla jsem co nejvíce a nejstručněji sepsat, co mě trápí, aby to dávalo smysl, 
poukazovala jsem na hromady popelnic, vyzývala jsem k zamyšlení nad možností používat látkové pleny a vytýkala 
jsem našim restauracím, že netřídí odpad. Moje chyba, taky jsem všechny „naházela“ do jednoho pytle. Vím dobře, 
že velká spousta našich občanů třídí odpad, setkala jsem se i s maminkou, co také používá látkové plíny a zrovna tak 
vím, že třeba Restaurace U Husara třídí odpad už dlouhodobě.

Já jsem chtěla vyzvat ty, kdo ODPAD NETŘÍDÍ, aby se nad sebou zamysleli. Ale také mi jedna paní na ulici řekla, 
že je to z mé strany marný boj, že ti na to budou kašlat stejně, ať něco napíšu nebo ne. 

Nicméně mě to stejně neodradí a díky všem, co třídíte odpad.
Lenka Divácká

•
•
•
•

•

► Hledám rodinný dům se zahradou v obci Sokolnice a okolí. Děkuji za nabídky. Tel.: 605 514 210

inzerce
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 5 je 6. 5. 2011. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na níže 
uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
Butalová Zita – zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila – jarma@volny.cz Chudáčková Jiřina – JirVym@seznam.cz
Černý Jan – jcmail@volny.cz Mifková Mirka – mifkova.mirka@seznam.cz

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 22. 4. 2011. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.
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Pomoc Vojtovi jako impuls pro každoroční program fi nančních darů 
Brno, 29. března 2011 – Možnost, do kdy mohou jednotlivci nebo orga-
nizace u společnosti Mandre zažádat o fi nanční dar, se krátí. Své žádosti 
mohou zasílat do konce května. 
Tříapůlletý Vojtíšek ze Střelic u Brna je chlapeček se speciálními potřebami. 
Trpí epilepsií, myoklonickou epileptickou encefalopatií, svalovou hypotonií 
a opožděným psychomotorickým vývojem. Kompenzační pomůcky, které 
nepatří k nejlevnějším, musí vzhledem ke svému věku a rychlému růstu měnit 
častěji než větší děti či dospělí. 
„Příběh Vojtíška byl pro nás impulsem, abychom fi nanční dary začali poskyto-
vat pravidelně,“ říká Ivor Ševčík z Mandre Group, která loni Vojtovi přispěla na 
speciální rehabilitační kočárek Patron Tom Streeter. Kočárek stimuluje správné 
svalové skupiny a chlapec ho každodenně používá pro procházky, cestování za 
lékaři, rehabilitací, do centra rané péče a do školičky za kamarády. 
Mandre Group postižené spoluobčany podporuje dlouhodobě a systematicky, vytváří pro ně stovky pracovních míst 
a intenzivně pro ně na trhu práce hledá uplatnění. Malý Vojta odstartoval program pro hendikepované nebo osoby 
v nouzi, který poběží každoročně. I Vy můžete zažádat o fi nanční dar na zakoupení kompenzačních zdravotních 
pomůcek, ozdravných pobytů, asistenční služby nebo pracovních pomůcek. Své žádosti pro letošní rok můžete podá-
vat už pouze do konce května. 
KONTAKTY PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Mandre Group s.r.o.
   Hvězdová 306/10, 602 00 Brno
   tel.: 511 111 990, info@mandre.cz


