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Zpravodaj městské části Brno-Jehnice, neprodejné

Vážení spoluobčané,
rok 2022 jsme zahájili za stále přetrvávajících epidemických opatření, která nás nutila ke zvýšené péči o naše zdraví
a zdraví ostatních. Byl to také důvod ke zrušení společenských akcí připravovaných na začátek měsíce února.

Tento rok je pro Jehnice významný z několika důvodů. Připomeneme si 150 let od zahájení školní výuky v Jehnicích
a 730 let od první písemné zmínky o obci Jehnice. K oběma těmto výročím připravujeme bohatý kulturní program na
začátek měsíce září tohoto roku. Zahájení oslav se uskuteční v jarních měsících ve venkovních prostorách programem
pro dospělé i děti.

Podrobnější informace o tom, co se v Jehnicích připravuje, najdete na dalších stránkách Jehnických listů.

Poslední významnou událostí tohoto roku budou komunální volby do zastupitelstva městské části.

Vážení spoluobčané, přeji vám do roku 2022 hodně zdraví, trpělivosti, vzájemné tolerance a hodně pohody.

Václav Šicha, starosta městské části

Relaxační zóna na Plástkách. Autorizovaná krajinářská architektka Miroslava Polachová zpracovala studii, jak
nejlépe využít lokalitu na Plástkách. Tuto studii vám v tomto čísle Jehnických listů představujeme. Na dalších
stranách zpravodaje najdete podrobné informace a plánky. Do 21. března můžete na radnici doručit své připomínky
a nápady k tomuto materiálu. Na přelom března a dubna se pak chystá veřejná diskuze o této studii. Foto: Ing.
Miroslava Polachová.
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Vážení čtenáři,
držíte v rukou první letošní číslo
Jehnických listů. A také první číslo
zpravodaje v novém kabátě. Chtěli
jsme, aby byly Jehnické listy
přehlednější, aby se vám více líbily
a lépe četly. A byste v nich snáze
našli důležité informace.

Jehnické listy budou letos vycházet
jednou za dva měsíce. Najdete v nich
díky tomu více místních zajímavostí
a informací o dění v Jehnicích.
Ubyde naopak všeobecných článků
o tématech, které se týkají celého
Brna.

Zpravodaj bude mít uzávěrku
vždy k 15. dni lichého měsíce (leden,
březen, atd.). Vycházet bude obvykle
v druhé polovině sudého měsíce.

Podrobnosti o Plástkách


Hlavním tématem tohoto čísla je
relaxační zóna na Plástkách, které
se s krajinářskou architektkou
Miroslavou Polachovou věnujeme
opravdu podobně. Kvůli studii paní
architektky jsme také pozdrželi
vydání tohoto čísla. Podklady totiž
byly hotové až v polovině února.
Přišlo nám ale důležité, abyste měli
informace o Plástkách co nejdříve
pohromadě v barevné verzi ve svých
schránkách, nemuseli je studovat jen

na internetu a mohli si včas
promyslet své připomínky.

Na konci loňského roku jsem
slíbila, že se ještě vrátím k novým
zásadám pro vydávání zpravodaje.
Mnoho z vás si v minulosti
stěžovalo, že se zpravodaj proměnil
v bojiště. Jedni s druhými se ve
článcích hádali, co se udělalo špatně,
co dobře, kdo je lump a kdo hrdina.
Informace byly často nepodložené
a mnozí se mohli otištěnými texty
cítit dotčeni.

Nebylo to důstojné čtení. Obecní
zpravodaj, ostatně ani žádná jiná
tiskovina, takto vypadat nemá –
pamatuje na to i tiskový zákon.
Sestavili jsme proto redakční radu
a dali dohromady pravidla, aby
zpravodaj mohl plnit svoji funkci –
přinášet aktuální informace o dění
v obci a dávat přiměřený prostor pro
podložené články všem
zájemcům.

O nových pravidlech

V pravidlech najdete
přehledně vyjmenováno, že
nezveřejňujeme články
diskriminující, pomlouvačné,
nepodložené, lživé, články
týkající se osobních sporů,
které nesouvisí s obecní
tematikou. A netiskneme také
články, které by mohly vést k žalobě
na vydavatele podle tiskového
zákona.

Důležité je také ustanovení, které
dává limit pro názorové příspěvky
zastupitelů i veřejnosti. Nechceme
se totiž vracet k době, kdy byly
Jehnické listy plné přestřelek
a výtek, co kdo udělal špatně.
Omezení počtem znaků se ale týká

jen názorových příspěvků – pokud
budete chtít přispět svými články
o zajímavých akcích či třeba
pozvánkou, žádný limit se vás
netýká.

Taková pravidla nejsou žádný
převratný nápad, nepřináší ani
cenzuru názorů. Zásady pro
vydávání zpravodajů a redakční
rady má Brněnský metropolitan,
zpravodaje dalších městských částí
i mnoha jiných obcí. Občanská
sdružení, která usilují
o transparentní veřejnou správu,
vznik takových redakčních rad
a pravidel doporučují.

V redakční radě měla místo
i opozice, aby i její hlas byl
ve zpravodaji slyšet. Zástupce
opozice však na své místo bohužel
rezignoval, opoziční místo je tedy
nyní prázdné.

Pravidla samozřejmě nejsou
neměnná – pokud se v některém
ohledu neosvědčí, nebráníme
se změnám a doplněním. Uvítáme
vaše názory.

Napište nám!

Věřím, že se tato nová podoba
Jehnických listů osvědčí a že jim
zachováte čtenářskou přízeň. V
každém případě stále platí, že
budeme rádi za vaše příspěvky a
nápady, aby to byl opravdu váš
zpravodaj. Pořádáte zajímavou akci
a chcete pozvat sousedy? Máte
zajímavé zážitky s dětmi ve škole, s
mladými hasiči či třeba ze
sportovních tréninků? Napište nám
o tom!

Zuzana Šrámková, šéfredaktorka

V jakém formátu dodávat příspěvky do zpravodaje?
•	 Příspěvky pište nejlépe v MS Word – s příponou doc. Nemusíte si lámat hlavu formátováním, stačí vyznačit
nadpisy a odstavce. Při překlápění textu na stránky se formátování stejně musí dělat znovu.

•	 Příspěvky lze samozřejmě napsat i ručně a doručit na radnici.

•	 Každý článek musí mít titulek a podpis autora. Anonymy neotiskujeme, stejně jako pomlouvačné, útočné či
nepodložené články.

•	 Fotky nevkládejte do textu, ale posílejte samostatně emailem nebo přes www.uschovna.cz. Potřebný formát fotek
a obrázků: jpg, jpeg, bmp.

•	 Potřebná velikost fotek a obrázků je 500 kB – 1 MB. V menším rozlišení vypadají po vytištění nekvalitně.

•	 Vyhrazujeme si právo na korekturu a stylistickou úpravu textu, případně zkrácení, které nezmění vyznění textu.

•	 Kontakt na redakci: jehnickelisty@seznam.cz.

•	 Pokud si nejste jistí, jak článek zpracovat, nebo třeba nestíháte uzávěrku, ptejte se, dejte vědět – určitě najdeme
nějaké řešení.
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Zápis do první třídy
Ředitelství Základní školy a mateřské školy Brno, Blanenská 1,
příspěvková organizace oznamuje, že se v budově Základní školy
na Blanenské 1, uskuteční zápis do prvních tříd pro školní rok
2022/2023.

Zápis se bude konat ve středu 6. dubna 2022 v době od 13.00 do
17.00 hodin a ve čtvrtek 7. dubna 2022 v době od 13.00 do 17.00
hodin
K zápisu se dostaví
rodiče dětí
narozených od 1. září
2015 do 31. srpna 2016. 

Informace, zda proběhne zápis s účastí dítěte nebo bez ní, se dozvíte
na stránkách školy před termínem zápisu / dle aktuálních opatření/
Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a OP rodičů. 

V případě odkladu školní docházky doloží zákonný zástupce společně
se žádostí, v den zápisu, dvě doporučující posouzení školského
poradenského zařízení / PPP, SPC/  	

a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Co naše škola nabízí:

•	 jsme škola otevřená novým přístupům ke vzdělávání

•	 škola se nachází v příjemné klidné okrajové části Brna

•	 pečujeme o nadané a mimořádně talentované žáky od prvního
ročníku

•	 vyučujeme kvalifikovaně anglický jazyk od 1. ročníku 

•	 podle počtu přihlášených dětí plánujeme otevřít 2 první třídy s
počtem 25 žáků ve třídě

•	 v případě
zájmu je
možná
návštěva v
současné 1. třídě / info.na tel.č. 724 310 276/.

V naší škole bude vašemu dítěti dobře. Uděláme vše pro to,
aby se vracelo spokojené. Budeme rozvíjet jeho nadání a
osobnost, respektovat jeho individualitu. Budeme s vámi
spolupracovat a hledat nejlepší řešení v každé situaci. V
naší škole se vaše dítě bude učit v atmosféře bezpečí,
pochopení, tolerance a vzájemné úcty a pomoci.

Služby

•	 provoz ranní i odpolední družiny (6.30–17.30 h)

•	 jídelna v budově školy 

•	 velký výběr zájmových kroužků přímo ve škole

•	 zaměřujeme se, jako specializovaná škola, na výuku
atletiky

•	 kroužek hudební výchovy- odloučené pracoviště ZUŠ V.
Kaprálové, Palackého třída

•	 kvalitní spolupráce mezi školou a rodiči, možnost
konzultací s učiteli, po předchozí domluvě kdykoliv.

•	 K zápisu je nutná registrace na stránkách
zapisdozs.brno.cz
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Relaxační zóna v Jehnicích: jak se promění lokalita na Plástkách?
V současné době vzniká studie,
která prověřuje možné přírodněkrajinářské řešení ploch zeleně
v městské části Brno-Jehnice
v lokalitě Plástky, přilehlého remízku
a podél části polní cesty vedoucí
směrem k Lelekovicím.

Předmětem řešení studie byl
podrobný terénní průzkum
s inventarizací a posouzením
stávajících dřevin. Na základě
zadání investora (OŽP MMB a MČ
B r n o - J e h n i c e ) b y l y p ro v ě ř e n y
možnosti využití jednotlivých částí
řešeného území. Území bylo
rozděleno do 4 částí s různým
budoucím využitím:

A. Obecní sad a okolí polní cesty
(směr Lelekovice)

Podél polní cesty směrem
na Lelekovice bude vysazeno nové
stromořadí. Část stromů bude
vysazena jako náhradní výsadba
za kácené dřeviny v Ořešíně, část
dřevin lze dopěstovat ze stávajícího
porostu, část by byla dosázena nově.
Nové stromořadí přistíní polní cestu
a vytvoří příjemnější mikroklima.
Zároveň se jedná o významný
krajinotvorný prvek. V nejzápadnější
části řešeného území se nachází
obecní pozemek, kde je navrženo
vysazení krajinného obecního sadu
do lučního trávníku. Vhodné je
vysadit staré krajové odrůdy
ovocných dřevin, vysokokmeny, aby

se zde dalo pod stromy i procházet.
V nejvyšším bodě v terénu je
navrženo propojení polní cesty
se sadem pomocí kratšího dřevěného
haťového chodníčku. V tomto místě
bude ponechána volná louka
k relaxaci a odpočinku. Z tohoto
místa se naskýtá krásný výhled
do okolní krajiny i na Jehnice, proto
je zde navrženo menší dřevěné
vyhlídkové molo s lavičkami. Aby
nedocházelo k uorávání louky pod
stromy, bude na okraji parcely nutné
vytvořit zábrany, proti najíždění
traktoru (dřevěné přerušované
zábradlí apod.).

Podél polní cesty je navržena nová
naučná stezka, která bude začínat
na konci ulice Plástky a pokračovat
až k sadu s tím, že do budoucna by
se mohla rozšířit i dál směrem
na Lelekovice. Součástí naučné
stezky budou jednotlivá zastavení
s informačními panely
s edukativním obsahem. Kombinace
s interaktivními
prvky umožní
zvláště dětem
dozvědět se něco
nového zábavnou
formou. Tématem
naučné stezky by
měla být příroda
a životní prostředí
t é t o l o k a l i t y.
Do vymýšlení
obsahu panelů

a interaktivních prvků je možné
zapojit místní spolky či děti
z kroužků (vhodná témata mohou
být např. savci, včely a jiný hmyz,
dravci, ptáci, ale také i ochrana
přírody, myslivost, eroze, zadržování
vody v krajině apod.).

B. Fit stezka a dětské hřiště
u remízku

Stávající remízek se nachází
za zahradami rodinných domů
na ulici Plástky. Tento remízek je zde
velice významný, plní ekologická
a protierozní funkci, slouží jako
vysýchavý mokřad, retenční prostor
pro vodu a splach z přilehlého pole,
jako útočiště pro živočichy a hmyz.
V rámci navrhovaných úprav bude
stávající pěšinka lemující remízek
a propojující polní cestu s dolní
komunikací upravena tak, aby se zde
chodilo pohodlněji (mlatový
chodník). Cesta vytváří možnost
okružních procházek pro obyvatele

Důležité termíny
V polovině února dostala městská část podklady pro projednání studie s veřejností. Tyto podklady byly
zpracovány pro zveřejnění v Jehnických listech, na webových stránkách Jehnic a na úřední desce Jehnic.

Do 21. března mohou nyní studii připomínkovat občané. Připomínky je potřeba zpracovat písemně a doručit na
adresu Úřadu městské části Brno-Jehnice, náměstí 3. května 5, Brno. Připomínky je možné zaslat také e-mailem na
adresu info@brno - jehnice.cz. Připomínky a návrhy budou vyhodnoceny a projednány vedením městské části s
architektkou a následně zapracovány do studie.

Pak bude následovat veřejná prezentace, kde bude vypracovaná studie představena obyvatelům Jehnic.
Předpokládaný termín této prezentace je na přelomu března a dubna. Přesný termín bude zveřejněn na úřední desce,
webové stránce i na facebooku městské části Jehnice. Vyhlášen bude i rozhlasem.

Na základě veřejné prezentace bude následně vedením městské části odsouhlasena finální podoba studie
proveditelnosti.

Předpokládá se, že konečná podoba studie včetně rozpočtu by měla být odevzdána do 15. 4. 2022. Součástí
čistopisu budou předpokládané náklady na realizaci díla. Tyto náklady budou rozděleny do jednotlivých etap
výstavby tak, aby bylo možné naplánovat postupnou realizaci.
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či návštěvníky městské části.
Směrem od pole podél stezky pro
pěší bude provedena dosadba dřevin
a osetí plochy lučním trávníkem, a to
k posílení funkcí (zejména
protierozní a protivětrné) a k
zamezení většího splachu z pole.
Nebude docházet k zanášení
retenčních ploch – terénních sníženin
v remízku. Dosadba dotvoří okraj
porostu tak, aby zde vznikl základ
z dlouhověkých dřevin. Pak bude
časem možné i původní remízek
postupně převést na kvalitnější
porost z dlouhověkých dřevin
(přírodní vzhled – návaznost
na krajinu).

Podél pěší stezky je navrženo
vytvořit venkovní posilovnu.
Ze severní strany budou podél
stezky umístěny jednotlivé
posilovací sportovní prvky pro
zlepšení fyzické kondice. Vhodný
materiál je např. akátové dřevo
(přírodní vzhled – návaznost
na krajinu).

Na jižní stranu stezky budou
osazeny nové akátové herní prvky
pro děti typu opičí dráha apod.
Z mlatového chodníku bude možné
sejít porostem po haťovém
chodníčku do rovinné plochy v jižní
části, zde budou instalovány herní
prvky pro menší děti (rovněž
v akátovém provedení). Tento
prostor bude na okraji vymezen
zábradlím / nízkým oplocením
zabraňujícím vjezdu automobilů.

C. Obecní sad v louce – Plástky

Prostor při ulici Plástky, před
domy č. o. 15 až 21 je rozdělen
stávajícím vjezdem na severní a jižní
část. V severní části se nachází
pozůstatky původních výsadeb
ovocných stromů (dožívající švestky

a třešeň). Nově navržené řešení
vychází z původních výsadeb, je zde
vhodné vytvořit obecní sad, ideálně
opět z vysokokmenů, které mají
zapěstované koruny v podchodné
výšce. Celý prostor tak zůstává
podhledný a příjemně otevřený. Pod
stávající třešeň, která zde bude
ponechána na dožití a bude
průběžně ošetřována, je možné
umístit lavičku s výhledem do sadu.
Lavička umožní spočinout
a oddechnout všem, kterým dělá
výstup do kopce problémy. Poblíž
sadu začíná polní cesta s nově
navrženou naučnou stezkou, první
zastavení – panel může pojednávat
např. o ovocných dřevinách.

Ovoce ze sadu je vhodné
zpracovávat na marmelády, džemy,
křížaly, pálenku – vše lze řešit jako
obecní produkty z vlastního sadu,
kterými se může obec prezentovat.

D. Místo pro setkávání
s ohništěm – Plástky

V jižní části prostoru při ulici
Plástky se nachází v současné době
dvě garáže, avšak je uvažováno
s jejich přemístěním. Nad garážemi
se nachází místečko s ohništěm, kde
se schází obyvatelé přilehlých
rodinných domů a jejich přátelé.
Nově je navržené využít terén
a prostor po přesunutých garážích
tak, aby zde vznikl větší prostor pro
setkávání u ohniště či grilu. Bude
využito stávajícího terénu tak, že
kruhová plocha s ohništěm bude
situována do rovinné části. Okolo
ohniště/grilu budou vytvořené
kamenné obloukové opěrné sedací
zídky se dřevěnými rošty/sedáky.
V zadní části směrem do svahu bude
vytvořena další opěrná kamenná
zídka, která podrží svah a zároveň

bude tvořit záda jednoduché
dřevěné uzamykatelné kůlničce
se šikmou stříškou (skladu
na vybavení k ohni či ke grilu).
Součástí jednoduché dřevěné
konstrukce bude i dřevník (sklad
na dřevo pro ohniště). Prostor
kruhového posezení bude lemován
ze všech stran výsadbami kvetoucích
keřů tak, aby zde vzniklo určité
soukromí a příjemný prostor pro
posezení. Směrem do ulice podél
komunikace je navrženo krátké
stromořadí z okrasných kvetoucích
stromů.

Celý návrh je řešen tak, aby
v prostorách ulice Plástky i v
navazujících plochách na okraji
intravilánu obce vznikly příjemné
prostory pro rekreaci obyvatel či
návštěvníků městské části. Navržená
náplň / využití těchto prostorů
včetně jejich vybavení zohledňuje
návaznost na okolní krajinu
a přírodu.

Ing. Miroslava Polachová

Popis studie i přiložené schematické
mapy najdete i na webových stránkách
Jehnic. Vyjmenovány jsou tam i zdroje
ilustračních fotografií.
Na cestě se bude pracovat letos

V prosinci loňského roku
schválili zastupitelé využití účelové
dotace ve výši 445 tisíc korun
na opravy vedlejších/účelových
komunikací pro zemní práce
na pozemcích p. č. 1044, která tvoří
přístup a těsně navazují
na zahajovanou akci Relaxační
zóna v Jehnicích v horní části ulice
Plástky. Vzhledem k počasí budou
práce na této komunikaci
provedeny až letos.

Zuzana Šrámková

Plástky: základní informace o studii nové relaxační zóny
• Jaký dokument nyní vzniká? Studie proveditelnosti Relax zóny – přírodně krajinářské řešení ploch zeleně

•	 Jakých pozemků se tento záměr týká? Pozemky parcelní číslo 1138, p. č. 519/1, p. č. 519/2, p. č. 482/1, p. č. 518,
p. č. 516/1, p. č. 513, p. č. 512/1, p. č. 512/2, p. č. 502/1, p. č. 502/2, p. č. 1044, p. č. 1088, p. č. 1093/1, vše v
katastrálním území Jehnice.

•	 Čí jsou to pozemky? Vlastníkem pozemků je statutární město Brno, svěřeny do správy je má městská část BrnoJehnice

•	 Kdo si objednal zpracování studie? Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna a radnice městské části
Brno-Jehnice

•	 Kdo studii zpracovává? Atelier4green, s.r.o., Ing. Miroslava Polachová, autorizovaný krajinářský architekt
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Textový rámec - přednastavené 2 sloupce s 0,5 cm
mezerou mezi nimi - odsazení od okraje rámce 0

Zadejte nebo vložte text

Textový rámec - přednastavený 1 sloupec - odsazení od okraje rámce 0
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Textový rámec - přednastavené 3
sloupce s 0,5 cm mezerou mezi nimi
- odsazení od okraje rámce 0

Zadejte nebo vložte text

Textový rámec - přednastavený 1 sloupec - odsazení od okraje rámce 0
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Textový rámec - přednastavené 3
sloupce s 0,5 cm mezerou mezi nimi
- odsazení od okraje rámce 0

Zadejte nebo vložte text

Textový rámec - přednastavený 1 sloupec - odsazení od okraje rámce 0
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Zpráva o činnosti
JSDH Brno Jehnice
za rok 2021
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů v roce 2021 pracovala v
tomto složení:

Ing. Jiří Hudec – velitel jednotky

Milan Štrubl – zástupce velitele

Glos Vladimír – strojník

Procházka Petr – strojník

Padyšák Milan – člen

Ing. Pekař Ivo – člen

Ing. Padyšák Miroslav – člen

Roubal Jan – člen

Kurth Petr – člen

Hoder Jiří – náhradník

Uskutečněné akce:

5. 3. 2021 Distribuce respirátorů
pro občany městské části starší 60 let
ze skladu státních hmotných rezerv;
2 členové.

18. 3. 2021 Rozvoz respirátorů
po městské části; 4 členové.

22. 4. 2021 Rozvoz testů
na Covid-19 do brněnských škol;
2 členové.

29. 4. 2021 Odstranění stromů
ohrožujících chodce a projíždějící
automobily na ulici Meziboří;
4 členové.

21. 6. 2021 Pomoc při odstraňování
následků přívalového deště
ve sklepních prostorách na ulici Pod
Vrškem; 2 členové.

22. 6. 2021 Odstranění spadlého
stromu na bránu rodinného domu
na ulici Havláskova; 4 členové.

24. 6. 2021 Odstraňování následků
tornáda v obci Lužice;
5 členů.

24. 7. 2021 Odstranění překážek
z komunikace na ulici Lelekovická;
2 členové.

26. 6. 2021 Rozvoz testů
na Covid-19 do brněnských škol;
4 členové.

4. 9. 2021 Čištění vodního zdroje
( p ro p l a c h J e h n i c k é h o p o t o k a )
na náměstí 3. května; 2 členové.

Ing. Jiří Hudec – velitel JSDH


Participace do škol
Stejně jako v loňském roce i letos
se naše škola zapojila do projektu
PA R O
do
škol
(více
na www.damenavas.brno.cz) a díky
tomu získala 35.000 korun. O tom,
za co se peníze utratí, opět rozhodují
děti.

Žáci 4. a 5. třídy dostali za úkol
vymyslet projekty, do kterých by
chtěli získané finance investovat.
Dalším úkolem bylo tyto projekty
zpracovat formou plakátu či
prezentace tak, aby zaujaly žáky celé
školy, a to natolik přesvědčivě, že
dají hlas právě jejich nápadu. Své
projekty pak prezentovali žáci
ve všech třídách. Děti z celé školy
se pak měly rozhodnout a hlasovat
pro ty nápady, které je zaujaly
nejvíce, a to ve 2 kolech (první kolo
bylo vyřazovací, druhé finální).


Je znát, jak moc dětem chybí
společné zážitky a výlety mimo
školu, protože ze 6 projektů byly 3
právě „výletové“ a ty se do druhého
k o l a p r o b o j o v a l y v š e c h n y.
Po skončení hlasovaní bylo jasno:
vítězem se stal výlet do VIDA!
science centrum Brno pro celou
školu a předškoláky, na druhém
nákup tabletů do výuky. Oba vítězné
návrhy uskutečníme ještě v tomto
školním roce (návštěvu VIDA!
science centrum Brno dle aktuálních
protiepidemiologických
a hygienických opatření).

Zapojením do tohoto projektu
se děti učily základům demokracie
a finanční gramotnosti. Musely také
překonat stud či strach mluvit
a představit svůj nápad veřejně, před
ostatními dětmi i učiteli z celé školy.
Osobně vnímám tento projekt velmi
kladně a všechny zúčastněné děti
jsou pro mě vítězové. Nejen proto, že
pro ně nebylo
l e h k é
vystoupit před
ostatními, ale
také proto, že
v š e c h n o
plánovaly
a připravovaly
ve
svém
volném čase. 

Mgr. Petra
Fusíková
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Jednodenní
lyžařský zájezd

Ve čtvrtek 27.ledna se několik žáků
z naší školy a pedagogickým
dozorem pod vedením pana ředitele
M g r. P e t r a K o t y z y v y d a l o
za dobrodružstvím do Ski Parku
Osvětimany. Osvětimany jsou malý
městys v okrese Uherské Hradiště
a v zimní sezóně zde můžete
navštívit 400 m dlouhou sjezdovku
s dvěma vleky.

Všechny děti byly perfektně
nachystané, rodiče jim s lyžařskou
výbavou pomohli, a tak nic
nebránilo tomu, aby celá výprava
úspěšně odjela autobusem po osmé
hodině ranní. Doprava plynula
hladce a za dvě hodiny jsme mohli
zahájit první jízdu. Zpočátku šel
z očích některých žáků vyčíst mírný

strach, ale původní obavy rychle
opadly a všichni se ukázali být
s k v ě l ý m i l y ž a ř i . Ti n e j s t a r š í
a nejzdatnější vytvořili vlastní
družstvo, ti mladší
byli přiřazeni k paní
učitelce nebo panu
učitelovi po menších
skupinkách. Jelikož
se ale nejedná
o žádný obrovský
svah, všichni jsme
se neustále společně
potkávali, mávali si
a užívali společný
čas strávený
sportováním.

Po dvou hodinách
intenzivního ježdění jsme pořídili
na památku skupinovou fotografii,
lyžáky vyměnili za sněhule a mohli
jsme zdraví a bez jakéhokoliv
zranění vyrazit zpět do školy, kde
na nás ještě čekal pan kuchař
s výborným obědem.

Následující den už ve školních
lavicích jsme všechny zúčastněné
odměnili diplomem, jelikož si ho
zasloužili jak za krásné lyžařské
výkony, tak za bezproblémové
chování.

Jednodenní lyžařský zájezd
pořádala škola poprvé a myslím si,
že určitě ne naposled.

Mgr. Lucie Petruchová


Tříkrálová
sbírka u nás
Tříkrálová sbírka má v ČR velkou
tradici a také se těší na rozdíl
od mnoha charitativních aktivit
vysoké důvěře přispěvatelů –
vybrané finance a jejich použití je
jednoznačně vystopovatelné, což
g a r a n t u j e z a p o j e n ý m d á rc ů m
spolehlivost správného využití
věnovaných prostředků.

Také v naší městské části chodí
v první polovině ledna již drahně let
koledníci Tříkrálové sbírky – jsou to
občané Jehnic napříč různými
světonázory a přesvědčením, přesto
se dokáží spojit pro daný cíl, a tím je
vybrat prostředky pro dobrou věc…

V minulém roce nám pandemická
situace nedovolovala klasicky
koledovat, o to více jsme se těšili
na letošní pochůzky, a že byly
úspěšné! Po rozpečetění jedenácti
pokladniček, do kterých bylo
vybíráno v Jehnicích a také o dvou
nedělích před řečkovickým
kostelem, byly finance sečteny –
a tentokrát byla shromážděna
úctyhodná částka 76 341 korun –
všem štědrým dárcům patří velký
dík!

Pavlína Puklová

Jménem jehnických koledníčků

Inzerce


Zahradnické práce, kácení a prořez stromů, sečení trávy, péče o živé ploty. Výroba a
opravy pergol, oplocení, kovových konstrukcí apod. Údržbářské, truhlářské a podlahářské
práce. www.uniserv.cz , tel.: 603483738, mail@calypsa.cz.
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