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Zpravodaj městské části Brno-Jehnice, neprodejné

Vážení spoluobčané,
přemýšlím, jaké téma zvolit do úvodníku tohoto čísla Jehnických listů. Jestli oslavy 730 let první písemné zmínky
o Jehnicích a oslavy 150 let od zahájení školní výuky v Jehnicích nebo komunální volby v září letošního roku. Vzhledem
k tomu, že se blíží konec volebního období zastupitelstva zvoleného v Jehnicích v roce 2018, pokládám volby za letošní
prioritu. Přeji vám, abyste zvolili nové zastupitelstvo po zralé úvaze, protože život v naší městské části není jen jeden velký
karneval a zajištění všech potřeb s výhledem do budoucna vyžaduje od zastupitelstva velké znalosti a praktické zkušenosti.

Musím též poděkovat těm zastupitelům, kteří se podíleli na řízení městské části Brno – Jehnice v uplynulém volebním
období. Těm, kteří nepodlehli soustavnému nátlaku několika našich spoluobčanů a rozhodovali podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí. Děkuji všem, kteří mne osobně podpořili ve chvílích, kdy jsem začal pochybovat o tom, zda rozhoduji
správně ve prospěch vás občanů Jehnic. V neposlední řadě musím poděkovat pracovníkům úřadu městské části, kteří
vykonávali svoji nelehkou a zodpovědnou práci přes neustálý nátlak některých našich spoluobčanů.

Václav Šicha, starosta

Stromová kaple
Jak jsme vás již informovali,
pokračují práce na dokončení
stromové kaple. Veškeré úkony jsou
postupně konzultovány
s projektantem určeným VZMB.

Bohužel vzhledem k velmi
suchému počasí nám uschlo několik
mladých stromků tvořících
pomyslný obvod budoucí Stromové
kaple.

Stromů v krajině nyní usychá
vícero, a nejen nově osázených ale
i víceletých, je to příroda. Až tak moc
se jí poroučet nedá. Dočasně jsme
zajistili kratší termíny mezi
zaléváním. Mladým stromkům je

přeci jenom potřeba pomoci, a to
nejen ve Stromové kapli, ale
všeobecně v přírodě.

Pro zjednodušení budoucí údržby
Stromové kaple jsme nechali upravit
realizaci jejího středu, a to
vyštěrkováním kamínky s barevnou,
drobnou frakcí, tak aby se do
budoucna již neměl tendenci tolik
zaplevelovat.

Obvodový val bude zatravněn
a překryt jutovou síťovinou jako
ochranou proti splavování zeminy.
Po zakořenění trávy bude svah již
dostatečně pevný proti splavování
zeminy a jutová síťovina splyne
s prorůstající vegetací.

Do vnitřního čela Stromové kaple
jsme nechali osadit
b e t o n o v ý
podstavec, jako
zpevňující základ
již zastupitelstvem
vybrané dřevěné
plastiky volně
symbolizující
anděla.

Stromová kaple
bude zpřístupněna

k výročí 730 let Jehnic. Těsně před
jejím zpřístupněním bude dočasně
vybavena mobilními lavicemi.
V budoucnu budou nahrazeny
dostatečně pevnými trvale
osazenými lavicemi.

Finanční
prostředky
na dokončovací práce byly již před
časem odsouhlaseny zastupitelstvem
MČ Brno Jehnice.


Můstek

Na základě dotazů vás tímto
informuji, že můstek V Rákosinách,
umístěný na hranici správních úseků
Jehnice a Ořešín, není v majetku ani
správě MČ Brno Jehnice.

V současné době jej Magistrát
města Brna předává do správy MČ
Brno – Ořešín.

Šířící se řeči o tom, že přes něj
chodí také občané z Jehnic a je proto
jej potřeba na naše náklady opravit
jsou nejen populistické, ale
i neobhajitelné při kontrole čerpání
finančních zdrojů městských částí,
od Magistrátu města Brna, určených
k podobným účelům.

Václav Šicha – starosta
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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

￼2

Jehnické listy | Červenec - Srpen | IV/2022

Představují se hlavní účinkující oslav 730 let Jehnic
SABRIN BAND / pátek 9.9. /19:00-24:00
Kapela vznikla v roce 1993 a již od svého počátku
orientovala svůj repertoár tak, aby oslovila a pobavila co
nejširší publikum, proto repertoár skupiny zahrnuje téměř
všechny styly hudby. V repertoáru najdete velké množství
lidových skladeb jak českých, tak i moravských, mnoho
známých písní ve stylu country, rock n´rollu, latinskoamerických standardů až po širokou škálu českých
a zahraničních interpretů současné pop music a rocku.
Skupina SABRIN působila delší období na zahraničních
angažmá v Německu, Švýcarsku a Rakousku.


BUTY / sobota 10.9. / 17:00-18:00
Snad úplně každý zná
hity jako Nad stádem
koní, František Dobrota,
Mám jednu ruku
dlouhou nebo Krtek.
Základní kámen
ostravské skupiny
BUTY byl položen
v roce 1986 v restauraci
Český dům v OstravěVítkovicích a od dubna
2019 hrají v sestavě:
zakládající členové
Radek Pastrňák
( „ N ě m e c k á
d e m o k r a t i c k á
republika“) a Richard
Kroczek („Polsko“),
zasloužilí členové Petr
V a
v
ř
í
k
(„Československo“) a Milan Straka („Jugoslávie“) a Vlastík Šmída (Slovensko). Skupina za celou dobu svého
hudebního bytí vytvořila 8 studiových alb a obdržela mnoho ocenění: Český lev (1994 – za hudbu k filmu Jízda, režie
Jan Svěrák), Gramy (1994 – objev roku, 1995 – nejlepší v kategorii skupina, píseň a album), České gramy (1996 –
nejlepší v kategorii pop-rock), Český slavík (1997 – 2. místo v kategorii skupina; 1998 – 3. místo v kategorii skupina)
a Anděl (1999 – nejlepší v kategorii skupina a album; 2000 – nejlepší v kategorii píseň). Otisk hudební tvorby skupiny
je zaznamenán také v písničkách k českým filmům Jízda (1994, režie Jan Svěrák), Tajnosti (2007, režie Alice Nellis)
nebo Mamas & Papas (2010, režie Alice Nellis).


DUBŇANKA / sobota 10.9. / 19:00-02:00
Dechová hudba Dubňanka byla založena roku 1981 v Dolních
Dubňanech u Moravského Krumlova. Prvním kapelníkem se stal
výborný muzikant Milan PETŘÍČEK. Pod jeho vedením si kapela brzy
získala jméno a své posluchače v celém znojemském regionu. Na pozici
kapelníka se postupně vystřídali jeho synové – Milan (tenorista) a Petr
(trumpetista). Po jejich úspěšném působení převzal tuto funkci
na podzim roku 2001 další trumpetista Petr Kadaňka, který kapelu řídí
dodnes.
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TAP ART jehnické taneční a stepařské
studio / sobota 10.9. / 18:30-19:00
TAP ART vzniklo s vizí moderního tanečního studia, zaměřující se na práci
s dětmi od útlého věku, přes juniory až po dospělé. Ve skupině TAP ART si
zakládají na rodinné atmosféře a přátelském přístupu a věří, že s úsměvem jde vše
lépe.


HONZA „ŽANEK“ HLAVÁČEK / sobota
10.9. / 18:15-23:00 průběžně během hodové
zábavy
King hantecu, špílař na klofnu a klapky, kalósek, co dělá imrvére lochec a béká
hantecový vály je z familky cajtungářů. Bóchal jako inženýrské ve fabale Chirana
na rentgenovéch a kryokauterovéch válkách, vařil učitelský fligny na véšce,
střední i blbšule a klepal jako komplové veterinář u doktorskéch ve špitlu. Vařil
v barůfkách v Cajzlově, štatlu, na lontech, u Dederónů i ve Vídni. Békal
i tuháčkům na šlusovéch mávačkách, na plesůfkách, grilkách, firemních spářkách
a narglách.


JOŽKA ŠMUKAŘ / neděle 11.9.
/ 14:00-15.30
Během své dlouholeté kariéry profesionálního zpěváka spolupracuje Jožka Šmukař
především s cimbálovými a dechovými orchestry. K srdci mu přirostla lidová písnička,
která vyniká právě u cimbálu. V Jehnicích však Jožka vystoupí se svou „malou
kapelou“ s širokým repertoárem od popu, swingu a evergreenů až po dechovku.

Z cimbálových muzik spolupracoval například s muzikou BROLN Jindřicha Hovorky nebo
s cimbálovou muzikou Petra Olivy. Mnozí ho znají z působení v dechové kapele
Moravanka Jana Slabáka, později z Brněnské Moravěnky. S dechovou hudbou Pražští
muzikanti Milana Bašty natočili cyklus Vyhrávala kapela a Česká muzika na Žofíně.

Za přípravný výbor oslav O.Rinchenbach, O. Morávek

Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO –
JEHNICE č. 262. dne 29. 6. 2022

ZMČ Brno Jehnice zřizuje novou
pracovní funkci na úřadu MČ Brno
Jehnice na dobu dočasnou 1. 7. 2022
– 31. 12. 2022 pod názvem ,,Referent
společné státní správy
a samosprávy“ ve třídě 11 a souhlasí
s převedením Ing. Fiedlera na tuto
funkci a současně bere na vědomí
ukončení činnosti pana Ing. Fiedlera
k 30. 6. 2022 jako tajemníka na ÚMČ
Brno – Jehnice. Na místo vedoucího
úřadu/tajemníka přišlo šest nabídek
ve výběrovém řízení, jeden z nich
svoji nabídku ještě před otevíráním
obálek vzal zpět. Z pěti kandidátů
komise nevybrala žádného

vhodného adepta. Do konce
volebního období převezme funkce
tajemníka starosta Václav Šicha.
Na místo samostatné účetní
se vypisovalo dvakrát výběrové
řízení, k dnešnímu dni nepřišla
žádná nabídka.

Příprava komunálních voleb 2022

Zastupitelstvo souhlasí s jedním
volebním obvodem v MČ Brno –
Jehnice pro Komunální volby 2022.
Dále souhlasí ponechat 7 zastupitelů
pro další volební období.

Informace o počtu hlasů
potřebných pro petici nezávislých
k andi dát ů (7 3) a ne z áv i sl éh o
kandidáta (42) bude v souladu
se zákonem o volbách zveřejněna
na Úřední desce MČ Brno – Jehnice.
Volební místnost bude v knihovně
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budovy ÚMČ Brno – Jehnice, nám.
3. května 5 v Brně Jehnicích.

Vypsání výběrového řízení, popř.
zrušení výpovědi a zachování
současného
provozu
i nájemce ,,Obecního domu“ zůstane
k řešení na novém zastupitelstvu.
Starosta Šicha pokládá tohle řešení
za korektní vzhledem k blížícímu
se termínu Komunálních voleb 2022.

Náklady na Oslavy 730 let
Jehnic,150 let školy v Jehnicích,
Pálení čarodějnic, Zahradní slavnost
a Hody v Jehnicích 2022“.

Předpoklad nákladů je ve výši
683. 868,43 Kč. V rozpočtu máme
400 tis Kč vlastních prostředků a
80 tis. Kč příspěvek od Magistrátu
města Brna. Definitivní výše finanční
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částky bude upravena následujícím
rozpočtovým opatřením navrženém
k projednání na dalším jednání
ZMČ. Předběžné bude třeba doplnit
cca 250 tis. Kč, z rozpočtu.

Projednání doplnění mobiliáře
do ,,Stromové kaple“ v Jehnicích.

Starosta informoval: hledali jsme
dlouho výtvarníky pro zpracování
plastiky. Byli osloveni dva, pan
Vlček byl v nepřijatelné cenové
relaci, pan Ekl nabídl postmoderní
záležitost v ceně cca 15 tis. Kč bez
DPH a současně i nabídl možnost
vzhledu případně přijatelné plastiky.
Do rozpočtového opatření tedy bylo
navrženo 25 tis. Kč vč. DPH.

Na dětském hřišti za ÚMČ
proběhne následně rekonstrukce
a oprava poškozeného zařízení.
Mimo jiné také výměna skluzavky
za plastovou a její otočení opačným
směrem. Bude provedena oprava
a nátěr dřevěných poškozených
prvků společně s výměnou písku
v pískovišti. Dle cenové nabídky
firmy Hřiště hrou s.r.o. spravující
toto dětské hřiště na základě
dlouhodobé smlouvy, bude cena
oprav včetně dodávky nové
skluzavky do 30 tis. Kč. vč. DPH.

Projednání Dodatku č. 1
ke smlouvě o zpracování Projektové
dokumentace ,,Hasičská
zbrojnice“
zpracovaný
Architektonickou kanceláří Burian –
Křivinka s. r. o.

- navýšení ceny o navržení
do připravované projektové
dokumentace sadových úprav
a přepočítání cenové kalkulace
ve vazbě z plynu na tepelné čerpadlo
vč. hlukové studie o 11 tis. Kč bez
DPH,

- úprava konečných termínů z
30. 6. 2022 na 31. 8. 2022,

- pro stavební povolení z
15. 12. 2022 na 15. 12. 2023,

- dokumentace provedení stavby z
15. 12. 2022 na 15. 12. 2023.

Zastupitelstvo MČJ souhlasí
s tímto dodatkem.

Zastupitelstvo MČJ pověřuje
starostu Šichu podáním žádostí
s aktualizací dodavatelských cen
připravované stavby akce ,,Hasičské

zbrojnice“ pro rok 2023
v
podmínkách
zadání
předcházejících let a podpisem
těchto materiálů a žádostí.

Zastupitelstvo navrhuje
do projektového záměru IROP 2021
a MAP Brno pro základní školy
zařadit i akci ,,ZŠ a MŠ Blanenská 1
v Brně Jehnicích, půdní vestavba“,
s tím, že pověřuje starostu
vyčíslením cenového rozdílu dle
aktuálních cen a současně pověřuje
starostu podpisem požadavku
na tento projekt.

Vyjádření se k případné realizaci
projektům PARO

Zastupitelstvo MČJ podpoří
v PARO Města Brna projekt Fit
stezka a dětské hřiště v MČ Jehnice.

Zastupitelstvo MČJ nesouhlasí,
aby do v PARO Města Brna byl
odsouhlasen projekt Otevření
jehnického náměstí dětem.

Příští jednání zastupitelstva MČ
Brno – Jehnice svolá starosta
v zákonem stanovené lhůtě.


A máme to tu
znovu, reakce
na Zpravodaj
z července 2022.
Pečlivě jsem si přečetl ,,Zpravodaj“
z července 2022, vydávaný Spolkem
Jehnice na pohodu. Opravdu jsem
nevycházel z údivu a jsem nucen
některé
věci
ve ,,Zpravodaji“ uváděné,
okomentovat z mého pohledu.

V článku ,,Zajímavosti z
262. zasedání ZMČ“ v bodě číslo
dvě konstatuje autor, že došlo
vedením ÚMČ Brno Jehnice
k porušení rozpočtových pravidel
v souvislosti se stavbou a následným
vyúčtováním Stromové kaple.

Ze Zprávy odboru kontroly MMB,
který toto údajné porušení
přezkoumával je patrno, že nebyla
shledána žádná porušení
rozpočtových pravidel.

V bodě číslo pět uvádí autor cenu
Stromové kaple v řádu vyších stovek
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tisíc Kč a někde je uvedeno dokonce
i půl milionu Kč. Cena k dnešnímu
dni vychází cca na 240 tis. Kč, bez
laviček.

V bodě číslo deset téhož článku
píše autor, že probíhá soudní řízení
o neplatnosti stavebního povolení
na opěrnou zeď. Žádné soudní řízení
o neplatnosti stavebního povolení
na opěrnou zeď neprobíhá.

V bodě číslo jedenáct téhož článku,
starosta sdělil, že očekávané náklady
ve výši cca 750 tis. Kč na oslavu
730 let Jehnic včetně 150 let
od zahájení školní výuky byly
předmětem jednání ZMČ č. 262 dne
29. 6. 2022 a následně budou ještě
upřesněny na následujícím jednání
zastupitelstva dne 8. 9. 2022.
Například náklady na 720 let Jehnic
činily víc jak 1 mil. Kč a nikdo se nad
tím v minulosti nepozastavoval.

V článku ,, A co děti…,
pokračování 2022“. V tomto článku
dává pan Pukl do souvislosti,
nesouhlas zastupitelstva MČ
s dětským hřištěm u hřbitova
s nástupem Ing. Fiedlera na místo
tajemníka. Dle mého názoru je to
další nahánění čarodějnic. Ve stejném
článku autor uvádí že existují
architektonické studie, které
dokazují, že naše náměstí
a společenský objekt mohou
fungovat jako multifunkční prostor.
Celou dobu zastupitelstvu také o nic
jiného nešlo, což ale neznamená, že
se park na centrálním náměstí
v Jehnicích musí změnit na dětské
hřiště.

Problém tkví v tom, že autor
článku neustále slibuje dodání studie
kulturního centra včetně hasičské
zbrojnice. Po několika letech takové
studie ještě nikdo na úřadě neviděl.

V článku ,,Veď mě dál cesto má…“
uvádí pan Pukl, že místní
komunikace opravované v minulých
letech z účelových dotací města
Brna, přišly na 1,5 mil. Kč z obecní
kasy. Finanční prostředky na opravy
a údržbu ostatních účelových
komunikací poskytuje magistrát
všem městským částem a lze je
použít jen k tomuto účelu.

Naší městské části byly tyto
finanční prostředky vynaloženy
následovně. Cesta od hřbitova kolem
zahrádek směrem k Rakovcům,
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podél hřbitova, úvoz a Alej nahoře
na Plástkách, cesta kolem Arboreta
na Lelekovice, cesta pod Relaxačním
centrem – Remízek. Celková částka
za vše realizované je dnešnímu dni
cca 750 tis. Kč.

Uvažovaná oprava cest od bývalé
vlakové zastávky směrem
na Lelekovice kolem rybníků a také
cesty dolů do Rakovců, je v konfliktu
se soukromými pozemky a nebylo
možno je v současné době realizovat.
Psalo se o tom již v minulosti
v Jehnických listech. Ještě musím
také konstatovat, že prakticky
všechny polní cesty (ostatní
komunikace) vedou k soukromým
pozemkům.

V článku ,,Nebezpečný mostek
v Loučkách bude opraven“, píše pan
Charvát o tom, že na jeho písemnou
žádost o podporu starosta vůbec
nereagoval. Pan Charvát dostal
prakticky ihned odpověď, s tím že
uvedený mostek nemá MČ
ve správě. Vzhledem k tomu, že
tento problém opakovaně řešila MČ
Jehnice s MČ Ořešín, bylo panu
Charvátovi doporučeno, aby
se svým požadavkem obracel přímo
na MČ Ořešín, která v současné době
přebírá správu mostku od MMB

V článku ,,Ohleduplnost v nás je
víc než dopravní předpisy “ pana
Drába mne zaujal snímek z pohledu
řidiče, kde pravděpodobně pan Dráb
demonstruje jízdu rychlostí 50 km
v hodině, směrem na Mokrou Horu.
Zajímavé je, že při zběžném pohledu
se vůbec nejedná o komunikaci
na Mokrou Horu a v případě, že pan
Dráb pořizoval tento snímek
za jízdy, jak o tom svědčí ukazatel
na palubní desce, tak se dopouští
hrubého dopravního přestupku,
nebo se jedná o další zdařilou
fotomontáž a mystifikaci.

V
článku
,,Kameny
u hřbitova“ pana Drába je zajímavý
snímek kamenů umístěných při
rekonstrukci hřbitova na okraji
parku, aby návštěvníci hřbitova
nemohli vjíždět do prostoru parku
osobními vozidly. Kdyby autor
udělal čelem vzad a pořídil
objektivní snímek směrem na nově

zřízené parkoviště, bylo by z něj
patrno, že mezi starou a novou
bránou na hřbitov je velké
prostranství na kterém se dá
pohodlně zastavit, pasažéři mohou
vystoupit a řidič může auto
zaparkovat na parkovišti. Volný
široký prostor toto bez problémů
umožňuje. Nelze dimenzovat
podobné plochy parkoviště pro
mimořádné události (velké pohřby),
které se odehrávají jednou za několik
let. V tomto případě by se musela
většina parku před hřbitovem
změnit v parkoviště.

Nelze komentovat ze Zpravodaje
úplně vše, případné další nejasnosti
vysvětlím komukoliv a rád osobně.

Václav Šicha – starosta


JEHNICKÁ
ZAHRADNÍ
SLAVNOST 4.6.
Ve z p r a v o d a j i „ S p o l e č n ě
v Jehnicích“ je tato akce hodnocena
negativně, i když autor na konci
píše, že nechce nikoho kritizovat.
Protože jsme se jí také zúčastnily,
chceme se podělit o pár postřehů
a zážitků z tohoto odpoledne.

Podle předpovědi počasí mělo celý
den pršet, ale organizátory to
nezaskočilo. Operativně přesunuli
posezení ze Zámecké zahrady
do tělocvičny školy a pak, protože
začalo svítit sluníčko, zase
z tělocvičny na školní dvůr.

Seděly jsme u vchodu na hřiště
školky, kolem nás vítězoslavně
pobíhaly děti se sladkou odměnou
ze soutěží na hřišti, ozýval se smích
ze skákajícího hradu, z kolotoče
a dalších herních prvků na hřišti,
děti si chodily pro limonádu, nebo si
n e s l y n a p í c h n u t é š p e k á č k y,
připravené na opékání. Mladí hasiči
dvakrát předvedli, co už se naučili.

Celým areálem vonělo grilované
maso, tak jsme samozřejmě
neodolaly, zapily jsme to jehnickým
pivem. Pochutnaly jsme si.
K poslechu hrála cimbálovka,
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zanotovaly jsme si se zpěvačkou
i pár písniček.

Navečer se rozpršelo, tak
se většina přesunula do tělocvičny,
kde se později promítala pohádka
Tajemství staré bambitky 2. I když
byl začátek posunutý, protože
se čekalo na jehnické děti, které
se vracely z tanečního vystoupení,
většině to nevadilo.

Prožily jsme příjemné odpoledne
a večer. Nepotřebovaly jsme k tomu
žádného baviče. A protože to nebyla
akce „jen pro děti“, tak pro ně bylo
zbytečné připravovat zvláštní
program, jako na dětské dnu, nebo
pálení čarodějnic.

Škoda, že někoho odradilo
proměnlivé počasí, ale to nikdo
neumí ovlivnit.

Děkujeme organizátorům.

V.Cebáková, J. Rašovská, V. Synková


Jak jsme si užili
konec školního
roku
Poslední měsíc školního roku,

červen, se nese v duchu blížícího se
léta, prázdnin a dovolených. Jistě za
to může i stoupající teplota, která
láká k venkovním sportovním
aktivitám a dalším radovánkám. Ve
školách se neustále rozebírá
vysvědčení, vznikají diskuze, zda
bude dobré, či dokonce vynikající. A
až všichni dosáhnou svých
nejlepších výsledků, je potřeba si
pořádně odpočinout od učení a
přemýšlení. 
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Také u nás na základní škole v
Jehnicích se po uzavření známek
jezdilo na výlety a chodilo se na
procházky. V předposledním týdnu
se vydali do zoologické zahrady v
Brně žáci druhého ročníku, potěšili
se sledováním zvířat z různých
koutů světa a viděli organizované
krmení lachtana. Následující dny
navštívili páťáci zábavní park
Permonium v Oslavanech a čtvrťáci
jeli na brněnskou přehradu, kde se
zúčastnili kurzu s názvem Pomoc,
topí se! a projeli se na lodi. Proběhla i
přespávací akce žáků druhé a páté
třídy přímo ve školních třídách. Na
večeři se podávala pizza, děti si
společně hrály a následně se pouštěl
film, u kterého postupně usínaly.
Ráno všichni sbalili své karimatky a
spacáky a připravili se na první
vyučovací hodinu.

Poslední týden všechny žáky
honila mlsná, a tak navštívili
nedalekou zmrzlinárnu Agnes v
Řečkovicích. Někteří se vydali pěšky,
někteří raději přijeli autobusem, aby
měli více času na hraní si na hřišti.
Dále se chodilo na procházky, žáci
třetí třídy se během dokonce i
dozvěděli spoustu informací od paní
učitelky přírodopisu, a poté co jsme
se poslední den rozloučili s žáky
páté třídy odcházející na druhý
stupeň, se rozdalo vysvědčení a
začali jsme si užívat začátek letních
prázdnin.

Mgr. Lucie Petruchová


Návštěva
Permonia
Po dvou letech opatření a zákazů
jsme se s páťáky opět mohli rozjet
na školní výlet do Permonia, který
nám zařídilo a zaplatilo SRPŠ.

Na výlet jsme jeli v úterý
21.června, a protože jsme vyjeli dříve
a měli jsme čas, pan řidič nám udělal
zastávku na točenou zmrzlinu, která
byla pro děti velkým překvapením.

Po příjezdu na místo se děti
ro z d ě l i l y d o s k u p i n , d o s t a l y
instrukce a vyrazily plnit úkoly. I já
a slečna asistentka jsme si prošly
bludiště, ve kterém byla umístěna
zrcadla, v nichž jsme se viděly malé,
vysoké či dosti zakulacené. 😊

Všechny skupiny uspěly a na konci
je čekal dárek ve formě malého
permoníka. Následně se děti ještě
odměnily v obchůdku se suvenýry
a občerstvením.

Z výletu jsme se vraceli příjemně
unavení a spokojeni. Děkujeme SRPŠ
za jeden z našich posledních zážitků.

Mgr. Petra Fusíková


Jak to vidím já
Ač se to může zdát předčasné,
komunální volby v Jehnicích už
dávno začaly. Pokud nemůžete
v oficiálním občasníku MČ – Jehnice
(Jehnické listy), uveřejňovat
nepravdivé, neověřené a nedoložené
informace, založíte si vlastní plátek.
Je dobré se představit a ještě lepší je
zveřejnit své foto. Takto se dělá
kampaň do komunálních voleb.
Nebylo by na tom nic špatného,
kdyby se v plátku neobjevovala
pouze kritika na vše, co se v průběhu
let udělalo, popřípadě co navrhuje
zastupitelstvo (a co velmi rádi
konzumujeme). Pokud se však zde
uvádějí osobní údaje cizích osob
podléhající obecnému nařízení
Evropského parlamentu EÚ č.
2016/679 GPRS a zákonu č. 110/2019
Sb. o zpracování osobních údajů,
dostávám se za hranici zákona.

Byl jsem účasten veřejného
zasedání zastupitelstva a trochu to
připomínalo hon na čarodějnice.
Honci byli čtyři lidé ze spolků
a čarodějnice, zřejmě z jejich
pohledu, zastupitelé. Cokoli
se projednávalo, schvalovalo, bylo
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z pozice spolku špatně a neustále
napadáno. Nepodložené osočování
a hledání čehokoli na někoho spíše
připomíná staré praktiky.

Musím bohužel říci, že změna
v občasníku Jehnických listů byla
spíše ku škodě než k užitku. To, že
se změnil z měsíčního
na dvouměsíční vydání, je dle mého
názoru špatně. Dva měsíce je dlouhá
doba na to, aby si člověk uvědomil
a stačil zaznamenat, co vše se v obci
děje. Nešťastné bylo také vyjádření
p. redaktorky o krácení příspěvků
a jejich korekci. Tímto možná listy
ztratily sledovanost a prostor dostali
druzí.

Komunální volby se nám blíží a je
třeba pomalu přemýšlet, kdo se za
občany dál postaví v nelehké době
a bude rozhodovat o fungování obce.
Není lehké se ujmout takovéto
zátěže, zvláště, když tyto činnosti
zastupitelé provádějí ve svém
volném čase, a to nezištně bez
nároku na jakýkoli honorář. Nelze
než smeknout, že to vydrželi tak
dlouho, a to i přes veškeré útoky
na jejich osoby.

Radek Novák, DiS


Letní noc
Poslední víkend v červnu jsme
pořádali tradiční rockovou kulturní
akci „Letní noc“ v nedalekém areálu
Rakovec. Byl to již 11. ročník,
a jelikož tyto akce nejsou nikým
dotovány, o vše se stará jen pár
dobrovolníků, kteří právě mají čas
a chuť pomoci. Je potřeba na zelené
louce postavit stan, naložit lavičky,
složit podium pro kapelu a zajistit
stánek s občerstvením. Práce je to
úmorná, a navíc s nejistým
výsledkem. Z jedenácti ročníků totiž
devětkrát pršelo, kupodivu se ale
akce vždy konala, a nakonec
i zdárně skončila.

Letos jsme si chtěli pro usnadnění
část prací připravit o den dříve.
Ve čtvrtek jsme tedy naložili lavičky
a stoly spolu se stanem, který jsme
večer postavili. Vše nasvědčovalo
tomu, že druhý den bude pro
pořadatele pohodovější. Jaké však
bylo překvapení, když jsme v pátek
přijeli do Rakovců a stan 12 x
6 metrů byl odvanut větrným
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poryvem mezi stromy k potoku.
Začalo tedy vše nanovo. Konstrukce
stanu se bohužel rozlámala, a tak
se stan již nedal použít. Vše rozebrat
a sehnat nový stan naštěstí díky
kamarádům trvalo jen tři hodiny.

Blížil se večer a akce mohla
vypuknout. Na podiu zahrála kapela
Kentaur a po ní, ač se v osazenstvu
muzikantů moc nezměnilo,
pokračovala kapela IKS. Všichni
jsme se skvěle bavili až do prvního
deště, který ukončil produkci, nikoli
však zábavu. Nezbývá než
poděkovat cca 130 návštěvníkům
a ochotným lidem, kteří přidali ruku
k dílu. Není snadné uspořádat
jakoukoli akci, o tom ví jistě své
spolky, které podobný typ akce
uspořádaly na stejném místě 14 dní
před námi. Čtrnáct platících
účastníků na akci je opravdu málo.
Možná by to chtělo méně
politikaření a lidé by si za zábavou
cestu našli.

Hoblík Lubomír Fildán


Populační studie
CELSPAC otevírá
čtvrtou dekádu
své existence

výstavu o populační studii
CELSPAC, která mapuje již tři
dekády život a zdraví více než pěti
tisíc Brňanů. Rok 2022 završí
slavnostní křest knihy „(C)ELSPAC:
příběh jedné generace“, který
se uskuteční v rámci letošního
Festivalu vědy počátkem září v Brně.

Letošní rok je pro RECETOX
výjimečný. Studie CELSPAC a její
účastníci totiž slaví třicet let.
A protože jsou pro každého třicátiny
životním milníkem, RECETOX
připravuje pro účastníky studie
slavnostní poděkování. V druhé
polovině měsíce srpna připomenou
výročí populační studie CELSPAC
výstavní panely na Malinovského
náměstí mapující její existenci od
90. let až po současnost. Zároveň
výstava představí brněnské
veřejnosti již některá z dat, která
byla zjištěna díky ochotě
a odhodlání zapojených Brňanů.

Populační studie CELSPAC je
základním stavebním kamenem
brněnské Živé laboratoře. Vědeckým
bádáním a spoluprací s úřady,
politiky, firmami, a především
samotnými Brňany, napomáhá
RECETOX identifikovat a omezovat
vlivy působící negativně na životy
rezidentů.

(mah)


S třicítkou na krku

Výzkumné centrum RECETOX
Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity připravuje jubilejní

NOVÁ ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA
S CELODENNÍ PÉČÍ
Nově vznikající odlehčovací služba
byla otevřena 1. 7. 2022 v prostorách
Domova pro seniory Kociánka.

Jejím posláním je odlehčit
pečujícím o své blízké a umožnit jim
tak odpočinek nebo čas k zajištění
nezbytných záležitostí jako je
lékařský zákrok, služební cesta,
nemoc apod. Služba je poskytována
s 24hodinovou ošetřovatelskou péčí
s kapacitou 24 klientů. Je určena
i lidem upoutaným na lůžko
s potřebou nejvyšší míry dopomoci.

Cílovou skupinou jsou tedy osoby
starší 60 let, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, o které je
pečováno v jejich přirozeném
sociálním prostředí.

Pro bližší informace, představení
služby i případnou prohlídku
p ro s t o r u k o n t a k t u j t e s o c i á l n í
pracovnici Mgr. Ladu Kunešovou,
tel.: 724 947 300, e-mail:
kunesova@koc.brno.cz. Žádost
o poskytování odlehčovací služby
naleznete taktéž na webu
www.koc.brnods.cz.

Těšíme se na Vás!

Tým odlehčovací služby DS
Kociánka, p.o
 


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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