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Zpravodaj městské části Brno-Jehnice, neprodejné

Vážení spoluobčané,
dnes začnu o postupu při projednávání a přípravě realizace relaxační zóny na Plástkách. Obdrželi jsme konečnou
verzi studie zpracované Ing. Polachovou, ve které jsou po veřejném projednání s občany zapracovány reálné
připomínky občanů. Požádali jsme Magistrát města Brna o mimořádnou dotaci na likvidaci černé skládky v tomto
prostoru a v současné době projednáváme financování prováděcího projektu. Za účelem financování úprav
a vybavení konkrétními herními a relaxačními prvky podal Ing. Fiedler návrh projektu pod názvem „Fit stezka
a dětské hřiště v MČ Jehnice“ do participativního rozpočtu „Dáme na vás“ vypsaného městem Brnem. Tento návrh
vychází z již hotové, konkrétní studie projednané s občany. V případě úspěchu pomůže tento projekt financovat záměr
relaxační zóny. Pokud se vám tento projekt líbí, podpořte jej v dalším kole. Informace, jak to udělat, včas dostanete.
Tento projekt naše zastupitelstvo podpořilo již ve fázi podání návrhu. Běžně podávané návrhy nemají zpracovanou
potřebnou projektovou dokumentaci, ze které by byla jasná jejich vhodnost do daného prostoru.

Výměna plynových rozvodů na ulici Tumaňanova, která právě probíhá, je přípravou na celkovou rekonstrukci této
ulice, jež přinese zklidnění dopravy na této ulici a také její lepší průjezdnost.

Václav Šicha,

starosta
Zápis z jednání zastupitelstva na http://brno-jehnice.cz/soubory/ k dispozici veřejnosti. Vzdálenost
městské části Brno – Jehnice č. 261.%20zastupitelstvo%20ZAPIS.pdf
tohoto hřiště z centra obce je asi
2 6 1 . d n e 11 . 5 . 2 0 2 2 n a j d e t e
250 metrů. Podle mého názoru je ale
nejlepším hřištěm les. Nesmíme ale
zapomínat na to, že každý les má
svého majitele a nemůžeme si tam
proto dělat co chceme. Procházka,
C h t ě l b y c h r e a g o v a t běh i přírodní překážky myslím
na neustále se opakující dotazy uspokojí každého a nikdo vám
na využívání a vybudování v těchto aktivitách nebude bránit.
dětského hřiště v Jehnicích. Les obklopuje téměř celé Jehnice
V naší MČ mají v současné s přístupovými cestami na všechny
době děti k dispozici dvě světové strany. Nejbližší okraj lesa
dětská hřiště. Jedno, pro ty z centra obce je vzdálen taky asi
nejmenší, je vzdáleno ze středu 250 metrů. Myslím, že co se týká
o b c e a s i 5 0 m e t r ů a j e dostupnosti dětských hřišť, včetně
vybudováno vedle potoka toho přírodního, nám mohou mnohé
za budovou Úřadu městské městské části jenom závidět.

části Brno-Jehnice. Toto hřiště
Zamýšlená relaxační zóna by
je k dispozici dětem celodenně.

mohla počet dětských hřišť v naší
Druhé hřiště, pro větší děti, je městské části ještě o jedno rozšířit.
k dispozici v odpoledních V této zóně by měl vzniknout
hodinách v areálu ZŠ a to prostor pro sportovní vyžití širší
včetně sportoviště. Toto hřiště veřejnosti. Je to ale běh na dlouhou
je využíváno v době provozu trať. Přesto ale věřím, že se tento
š k o l k y ž á k y n a š í M Š . záměr postupně podaří zrealizovat.

Po ukončení provozu MŠ je
Jiří Hudec zastupitel MČ


Dětské hřiště
v Jehnicích
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Developer vs Jehnice
Další byty v poslední rozestavěné
budově A1 rezidence Bavaria jsou
nyní na prodej. Developerem slíbený
DPS (dům s pečovatelskou službou)
nakonec vůbec nevznikl. Vznik DPS
byl přitom důvod, proč dva roky
zpátky ZMČ Jehnice schválilo
zvětšení budovy o jedno patro navíc
a umožnilo tak zvýšení počtu bytů z
10 na 37. Místo DPS tak budou mít
Jehnice jen další byty. Tato změna
způsobí další problém s parkováním,
protože se navýší množství bytů
a tudíž i aut, ale nenavýší se nijak
počet parkovacích míst v areálu. MČ
Jehnice totiž přistoupila na všechny
požadavky developera.
Nepožadovala od něj na oplátku
další parkovací místa nebo např.
jinde zcela běžné herní prvky pro
děti přímo v areálu, které nyní
umísťují do polí.

Parafrázoval bych to tak, že to
zastupitelé hlasující pro zmíněné
navýšení množství bytů
(Rychnovský, Rinchenbach, Svoboda
a Otavová) asi mysleli dobře, ale
dopadlo to jako vždy…

Kamil Krinčev

zastupitel Klidné Jehnice


Jehnice – místo
s nejlepší nabídkou
sportovišť v okolí
Na území městské části Brno –
Jehnice bylo v minulém období
vybudováno velké množství
s p o r t o v i š ť d o s t u p n ý c h š i ro k é
veřejnosti. Je dokonce možné říci, že
Jehnice disponují největším
množstvím i plochou sportovišť
a míst pro aktivní trávení volného
času na počet obyvatel ze všech
okolních městských částí a obcí. Tato
sportoviště a další místa může
veřejnost využívat, ať už v rámci
členství v zájmových uskupeních
(na území naší MČ je největším
takovým TJ Sokol Jehnice, z.s., který
jako sportovní klub i nadále přijímá
děti a mládež z Jehnic i okolí;
stránky včetně kontaktů:
w w w. v o l e j b a l j e h n i c e . c z
a www.tjsokoljehnice.cz), nebo i bez
takového členství, po dohodě
se správcem příslušného zařízení. Při
naší základní škole byla vybudována

dobře vybavená velká tělocvična,
ve které probíhají tréninky a další
sportovní činnost v rámci TJ Sokol
Jehnice, které se účastní velké
množství dětí, mládeže a dospělých
(volejbal, fyzická příprava futsalu
a další). Tělocvičnu dále pravidelně
využívají další skupiny občanů, kteří
zde hrají nohejbal a provozují další
s p o r t y, p r a v i d e l n ě v p ř e d e m
zamluvených časových úsecích.
V minulosti zde v dopoledních
hodinách probíhalo cvičení maminek
s dětmi, které je v případě zájmu
možné obnovit. V současné době
se toto cvičení uskutečňuje
v odpoledních hodinách
na venkovním hřišti. Součástí
objektu je také malá tělocvična, kde
několikrát do týdne probíhá cvičení
určené pro dospělé, kterého
se účastní především ženy z Jehnic
a okolí. Za školou bylo na základě
smlouvy o provozu uzavřené mezi
VSK Univerzita Brno a TJ Sokol
Jehnice vybudováno hřiště s umělým
p o v rc h e m , k t e r é j e p ř í s t u p n é
veřejnosti – je zde možné hrát malou
kopanou, volejbal, nohejbal,
basketbal a další; pravidelné aktivity
je třeba dohodnout s ředitelem školy.
Toto sportoviště je (s výjimkou
předem rezervovaných termínů) pro
veřejnost bezplatně otevřené denně
včetně víkendů od 7 do 20 hodin.
Náklady spojené s provozem hřiště
nese VSK Univerzita Brno a městská
část Brno – Jehnice. V sousedství je
velké dětské hřiště vybavené mnoha
herními prvky pro menší děti
(kolotoč, prolézačky, houpačka atd.),
které je také přístupné veřejnosti
a mnohé maminky s dětmi je také
pravidelně využívají. V tomto areálu
probíhají rovněž kulturní akce, jako
například nedávné pálení čarodějnic
organizované městskou částí, které
navštívilo velké množství občanů.
Sejdeme-li od školy dolů na náměstí,
nalezneme zde velkou halu s pěti
badmintonovými kurty, kterou
provozuje TJ Sokol Jehnice; probíhají
zde tréninky a soutěžní utkání a hala
je dostupná také pro veřejnost
(kontakt a rezervační systém je
na stránkách www.badmintonjehnice.cz, tel.: 725 433 009).
Za objektem bývalé samoobsluhy
se nalézá volejbalový kurt
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se zázemím (šatny, WC) spravovaný
TJ Sokol Jehnice a také spodní
tenisové hřiště (provozuje Tenisový
klub Jehnice, z.s., správce p.
Holešínský, tel: 604 311 037). Malé
trojúhelníkové hřiště pro menší děti
za budovou ÚMČ již pouze doplňuje
tuto širokou nabídku sportovišť
a míst pro aktivní náplň volného
času, která mnozí občané Jehnic
pravidelně využívají. Vezmeme-li
v úvahu plochu zastavěného území
Jehnic, členitost tohoto území i počet
obyvatel, je naše nabídka sportovišť
dostupných veřejnosti jednou
z nejlepších v širokém okolí.

Václav Šicha ml.


Činnost Jednotky
sboru dobrovolných
hasičů Brno-Jehnice
v měsících leden až
duben 2022
V měsících leden až březen
se členové jednotky věnovali
převážně obnově ukončených
zdravotních prohlídek a prodloužení
odborné způsobilosti velitele,
velitele družstva a strojníků. 12, 19 a
26.dubna asistovali vždy dva
členové ve 12 hodinových nočních
směnách s dopravním automobilem
při dopravě ukrajinských uprchlíků
na místo jejich ubytování. V této
činnosti budeme pokračovat i v
následujících měsících. 29.4. pět
členů jednotky odstraňovalo
a likvidovalo pokácený strom
na ulici Plástky. 30.4. asistoval jeden
člen jednotky při pálení čarodějnic
v prostorách ZŠ.

Jiří Hudec-velitel jednotky

Upozornění na změnu
půjčovní doby knihovny

v Jehnicích (Nám. 3. května 5) v
letních měsících

Jako každý rok, i letos bude v
letních měsících červenci a srpnu
změna v půjčovní době knihovny.
Přijďte si proto zavčas vypůjčit čtení
na celé léto.

Červenec Úterý 13 – 18 hod

Srpen
ZAVŘENO

Přeji všem krásné letní dny s
pěknou knihou a těším se na setkání
v knihovně.

H. Florová
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Druhá světová
válka
Vzpomínky na konec války
roku 1945 a zápisy v kronice


potravinami. Brno bylo pod stálým
tlakem leteckých náletů a dovoz
potravin byl tím znemožněn. Obecní
úřad musel provést soupis zboží
u obchodníků a snížit podstatně
příděly potravin tak, aby každý
dostal alespoň minimum.

Kolem 10. dubna byly letecké
útoky sovětských letadel na Brno
předzvěstí, že fronta je
v bezprostřední blízkosti. Za prací
do města již nikdo nechodil, lidé si

dveřmi domu stála dnem i nocí
stráž, před domem obrněný
transportér. Vojáci, starší muži,
někteří i Rakušané se chovali slušně.
Ubytovali se ve slámě stodoly
a nebylo s nimi problémů. My,
civilisté, jsme našli útulek v kuchyni,
kterou nám ponechali a na krytém
prostranství dvorku a sklepů.

Třetí den tito vojáci obec opustili
a vystřídaly je elitní oddíly SS. S těmi
už se nedalo domlouvat. Chovali

budovali kryty, schovávali cennější
věci a potraviny. Brněnští občané
našli pochopení u místních usedlíků
a celá polovina byla ubytována
po domech, kde si mohli
ze skromných zásob připravit něco
k jídlu. V našem domě ku příkladu
bydlely čtyři brněnské rodiny:
Cecavovi, Rohlinkovi, Jiráskovi
a Judovi. Druhá polovina Brňanů
našla bezpečný úkryt v rozlehlých
pivovarských sklepích. 19. dubna
bylo po celý den slyšet střelbu z děl
a kulometů. Také 20. a 21. dubna
střelba nepolevovala. To už do obce
přitáhly první jednotky
Wehrmachtu, které se zakopávaly
a zařizovaly na odsun. Na několik
málo dní se stal náš dům čp. 38
velitelským stanem Wehrmachtu.
Vybrali si ho pro jeho strategické
postavení pod svahem k Brnu. Štáb
se nastěhoval do pokojů, přede

se úsečně a panovačně. Od návsi
vzhůru po celé ulici až k lesu
v y b u d o v a l i z á k o p y, k d e m ě l i
umístěny dva těžké kulomety,
kterým říkali "hitlerovo vítězství"
Jejich rozkazy a hlučnost nebraly
konce.

24. dubna bylo od Brna slyšet silné
bombardování a dělostřelecká palba.
V noci bývalo nebe rudé od záře
požárů. V následujících dnech
se bojovalo přímo ve městě a
27.dubna pronikly sovětské jednotky
do Řečkovic. Pamatuji si jak
nešťastní byli Němci, když se ze
svých zpráv dověděli o smrti Hitlera
a jak vzdychali ,,Ach Goth, unser
Führer".

Dne 1. května byla sovětskou
armádou osvobozena Mokrá Hora.
Tyto oddíly přitáhly přes lesy
od Soběšic. Čela sovětské armády
pronikla až k jehnické škole, kterou

P o č á t k e m ro k u 1 9 4 5 p ř i j e l o
do vesnice asi 200 mužů. Byli to
civilisté, tzv. zákopníci. Tito lidé měli
za úkol budovat kolem Brna
opevnění před blížící se sovětskou
armádou. Ubytovali je
ve zdejší škole, některé
po domech. V obci bylo
nařízeno odvádění lopat
a krompáčů, vyžadovaly se i
přikrývky. Všude bylo cítit
nejistotu a nervozitu. Trafiky
dostaly nařízeno vydávat
mužům příděl cigaret na celý
měsíc dopředu. Důvodem
byly obavy z přepadání trafik
partyzány, kteří se stále častěji
ohlašovali po celém okolí.

V únoru a březnu bylo
vidět transporty civilního
obyvatelstva maďarské
národnosti, kteří za dob
nacistické vlády výrazně
přisluhovali Němcům. Utíkali
před postupující sovětskou
armádou směrem na Tišnov.
Podle zpráv z přísně
zakázaného zahraničního
Budova jehnické školy 1945 - pohled při příjezdu do Jehnic
rozhlasu se fronta koncem
měsíce března posunula až
k Hodonínu.

V té době hostoval v Brně světový
cirkus Henri bratří Fialových, který
vlastnil velký zvěřinec. Z obavy před
bombardováním města dostali
majitelé povolení k přemístění
do Jehnic a 3. dubna sem dojeli. Brzy
se však stali středem zájmu
sovětských hlídkujících letadel.
Vznikla obava, že by je mohli letci
zaměnit za vojenský tábor
a bombardovat. Následující dny byly
proto klece s dravou zvěří ukryty
na tehdejší školní cvičiště,
do borového lesa Cihelna naproti
škole. Sloni, velbloudi, zebry a koně
byli umístěni pod prostornou kolnou
v tehdejším pivovaru.

Ze strachu před bombardováním
a bitvou o Brno uprchlo z města
i spousta rodin, takže se zvýšil počet
obyvatel obce o 1170 osob. V obci
se značně zhoršilo zásobování
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Budova jehnické školy 1945 - čelní pohled
si Němci vyvolili za pozorovatelnu
a kde byla usídlena silná německá
posádka.

Němci měli obsazené okraje lesů
Kleštínek k železniční zastávce.
V jejím strážním domku se usadil
štáb elitní jednotky SS. Dále byl
hustě obsazen borový les Cihelna
naproti škole a úvoz dnešní ulice
Meziboří od návsi až po dnešní
hřbitov. Protilehlý les "Stráň" měli
obsazený Rusové.

Několikrát se pokoušely sovětské
oddíly prorazit do Jehnic, avšak pro
zuřivý odpor Němců se jim to
nepovedlo. Byly prováděny nálety
na dělostřelecká postavení Němců
v okolí Jehnic, střílela děla, kaťuše
na německá postavení v lesích, ale
sovětské oddíly byly vždy zatlačeny
zpět. Lidé si zvykali a stávali
se méně ostražitými. Doplatili na to
svými životy.

Vedle zmíněné školy, kde měli
Němci pozorovatelnu, stál dům
a kovářská dílna pana Charváta.
Od
nepaměti
se
tam
říkalo ,,Na kovárně". Ve sklepě domu
se ukrývala Charvátova rodina
se dvěma malými děvčaty a ještě
několik dalších lidí z Brna, kteří zde
jako mnoho jiných hledali
bezpečnější přežití. Nikdo z nich

netušil jaké nebezpečí je čeká.
Od lesa zvaný “Bílová" neustále
útočila ruská vojska. Němci usídlení
ve škole se z nějakých důvodů
domnívali, že Rusi mají spojení s
partyzány, a ti že jsou usazeni
ve sklepě sousedního domu. Dům
2. května obklíčili s úmyslem hodit
do sklepa granát a vyhodit vše
do povětří. Jeden z občanů Brna,
který uměl německy vyšel ze sklepa
aby se optal, co Němci na dvorku
hledají. Okamžitě jej postavili ke zdi
a začali vyslýchat. Přesvědčoval je,
že ve sklepě nejsou žádní partyzáni,
ale jen civilisté a děti a prosil je, aby
je nezabíjeli. Po dlouhém
přesvědčování velitel nařídil, aby
všichni vyšli ze sklepa ven. Nevěřil,
že muž mluví pravdu. Mezi
ustrašenými lidmi a plačícími dětmi
byl otec obou děvčátek. Nervově
nevydržel, začal volat "mámo oni
zabijí i ty děti", a dal se na útěk. To
se mu stalo osudným. Velitel po něm
vystřelil, snad v domnění, že je to
partyzán. Kulka ho zasáhla, vyběhl
ze dvorku, přeběhl ještě silnici a tam
u železného kříže skonal. Bylo mu
42 let. Nechali ho tam ležet, nikdo
k němu nesměl. Ostatní nahnali
do pivovarských sklepů
a do zmíněného sklepa vhodili pro
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jistotu svazek granátů. Shořelo
všechno, co tam rodiny měly. Nikdo
oheň nehasil.

Dalšími obětmi toho nešťastného
2. května se stali občané Jaroslav
Prokeš 20 let, Jindřich Okleštěk
49 let, Jaroslav Klepárník 49let
a Antonín Böhm 46let. Všichni
na různých místech obce byli zabiti
střepinami dělostřeleckých granátů .
Obětmi z Brna byli šestatřicetiletá
učitelka Marie Hermanová,
čtyřicetiletý Václav Kovařík
a manželé Matěj a Františka
Kristkovi. V ten den bylo zabito
i mnoho německých i ruských
vojáků. Některé své padlé Němci
odvezli, jiné narychlo pochovali
na různých místech v okolí obce,
jeden z nich měl dokonce křížek se
jménem Karl Wegner, gef 3.5. 1945.
Dosud leží pod kopcem Malá Horka
u Rakoveckého údolí.

Psal se 3. květen, bylo sychravo,
padal sníh s deštěm, všude plno
bláta. Ti, co ještě žijí, si na tento den
vždy vzpomenou. Od rána zuřila
bitva a granáty čím dál více
zasypávaly obec. Odpoledne vydal
velitel německého vojska rozkaz
k evakuaci všech civilistů v obci.
O tom však lidé nebyli informováni.
S příslovečným řevem vojáků SS
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"alles heraus" vyháněli vyděšené
občany ze sklepů na náves, nikdo
nevěděl co se bude dít a protože je
řadily k prodejně potravin, vznikl
dojem, že budou postřílení.
Za daných poměrů by to nebylo nic
neobyčejného. Lidé byli napolo
oblečeni, v domácí obuvi, děti
v kočárcích, nemocné sváželi
na vozíčcích, málokdo měl s sebou
něco k jídlu. Když byly takto
sehnány stovky lidí, začali je vojáci
řadit do čtyřstupů a odvádět
po silnici směrem k Vranovu.
Dovedli je asi 1,5 km za obec
k vranovským lesům, nařídili
pokračovat dál v cestě s pohrůžko u,
že kdo se vrátí bude zastřelen.
Myslím, že za tímto průvodem jely
dva selské povozy, které vezly staré
a nemocné občany.

První vesnice, do které jsme přišli
byly Lelekovice. Občané Lelekovic
nás přijali s účastí a porozuměním.
Mnoho občanů Jehnic zůstalo zde
a byli přijati do domů jako hosté.
Ostatní putovali dál, tam, kde kdo
měl někoho známého nebo
příbuzného a rozptýlili se po
vesnicích až za Tišnov.

Občané Lelekovic poskytli přístřeší
a podělili se o skromné zásoby
potravin. Ale i zde bylo
přistěhováno mnoho lidí z Brna
a zásobování vázlo. Chyběl chléb,
mouka, cukr. Zdejší velitel německé
posádky nepovolil dovézt zásoby
z Jehnic, které tam po odchodu
občanů zůstaly s odůvodněním, že
musí zůstat pro zásobování německé
posádky. Lidé se tedy živili jak to šlo,
vhod přišel i granátem zabitý kůň
ze dvora lelekovické školy, trocha
starých brambor a podobně.

Mnozí lidé se odvážili vrátit pro
něco do svých domovů v Jehnicích
a nevraceli se s prázdnou. Oddíly
elitních vojsk SS již odtud odtáhly
a obyčejní vojáci Wehrmachtu měli
pro potřeby lidí pochopení.
Nevyháněli je, ba pomohli naložit
na trakař nebo do batohu potřebné
potraviny. Byla jsem doma dvakrát,
odvedla odtud dvě živé kozy, husu
s housaty, psa a roční jalovici, která
spadla do sklepa. Vojáci mi ji
pomohli ze sklepa za smíchu
a legrace vytáhnout. Byli to mladí
chlapci, skoro děti, utahaní

válečnými útrapami. Měli strach,
čekali každou chvíli útok Rusů.

8. května v 5 hod. odpoledne bylo
slyšet v Lelekovicích od Jehnic
prudkou dělostřeleckou palbu, která
trvala do ranních 9 hod. Za svítání
vnikli do Jehnic rumunští vojáci 95. a
96.pluku pěchoty. Němci kvapně
prchali směrem k severu. Za nimi
postupovali po polích a stráních
od Jehnic k Lelekovicím tisíce
rumunských vojáků, chatrně
ustrojených a vyzbrojených,
s vyhublými koníky uvázanými
provazy za drkotajícími vozatajci,
povětšině starší muži zarostlí,
zubožení útrapami války. Tedy ti
přinesli do naší obce konečnou
svobodu.

Naši občané se pomalu vraceli
do svých domovů, poškozených
a vykradených několikerými vlnami
ustupujících Němců. V troskách
zůstal pivovar se sladovnou
i bývalým pivovarským hostincem,
škola, mnoho domů v obci bylo
poškozeno dělostřeleckými granáty.
Odhadnuté škody byly vyčísleny
částkou 3 817 798 Kč předválečné
hodnoty.

Jak dopadla zvěř cirkusu bratří
Fialových a celý jejich majetek?
Po stránce ekonomické byli majitelé
zničeni. Uhynulo mnoho kusů
vzácné zvěře a ztratila se i velká část
jejich majetku. Zvěř umístěna pod
šopou v pivovaře až na výjimky
pohromu přečkala, ale byla vysílena
nedostatkem potravy, z klecí dravé
zvěře umístěných v lese se ozýval
řev vyhladovělých šelem, ve struze
potoka zůstal uhynulý velbloud,
po střechách domů poletovali
vyděšení dravci, malí koníčci
a kozičky se procházeli po návsi.
Bylo jistě hodně toho, s čím
se majitelé cirkusu neshledali.

Nejinak tomu bylo s majetkem
našich občanů. Vojáci odvázali
v chlévech krávy a vypustili je ven,
na polích se povalovali do ruda
opálení vepříci, pobíhali vypuštění
králíci a zbylé slepice. Vše bylo
promícháno tak jako i věci
domácností, které si přemísťovali
několikrát obměňovaní vojáci.

Lidé se vraceli. Nejhůře bylo těm,
kteří se loučili navždy s některým
členem své rodiny. Tato ztráta
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se nahradit nedala. Ostatní se dali
ihned do práce. Pochytali a ošetřili
zbylý dobytek a upravovali
zaneřáděná obydlí, zdemolovaná
k nepoznání. Cesty kolem obce byly
zaminovány. Nášlapnou minou
zahynul šedesátiletý krmič ze dvora
pan Jan Dvořák na silnici u prvního
domku dnešní ulice Blanenské,
cestou od Vranova.

Božena Homolková


Obecní kronika

V současnosti oslavujeme 730 let
první informace o Jehnicích. Ale, jak
se říká, ruku na srdce, co víme
o historii Jehnic za posledních 50 až
100 let? Velký počet našich občanů
se zde ani nenarodilo a o obecní
minulosti za poslední století
pravděpodobně příliš vědět
nebudou. Jisté informace o dějinách
obce sice poskytnou publikace, které
se touto problematikou zaobírají, ale
i ty bývají zaměřeny zpravidla
na určitou část uplynulých událostí
a určitě neobsahují takový podrobný
popis, jako kronika.

Myslím si, že největším zdrojem
informací o minulosti Jehnic pro
naše občany by bylo zpřístupnění
o b e c n í k ro n i k y n a w e b o v ý c h
stránkách obce. V dnešní době
digitalizace všeho, oskenování
jednotlivých kronikových stránek
a jejich vložení na web by určitě
nebyl velký technický problém.

Jak je známo, podobné kroniky
obcí obsahují zpravidla nejen
podrobné zápisy dění u nich, ale jsou
vedeny chronologicky na pozadí
odpovídajících událostí ve světě.
Počátky záznamů v těchto kronikách
sahají často téměř až ke vzniku
předválečného Československa.
Přinášejí přehled také o celkové
hospodářské a politické situaci
v době vzniku zápisu. Pochopitelně
v kronikách jsou jednotlivé zápisy
zaznamenány z pohledu kronikáře,
ale to je již na každém čtenáři aby si
vytvořil svůj vlastní úsudek.

Velice se přimlouvám za to aby i v
Jehnicích si mohli občané obecní
kroniku na internetových stránkách
přečíst a dozvídat o zajímavostech
z minulosti naší obce.

Miroslav Polák
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předškoláků vyráželi na školu
v přírodě na Rusavu.

Po příjemné cestě autobusem jsme
se ubytovali v krásném hotelu
Všichni řidiči, kteří jezdí, směrem a zanedlouho šli na večeři. Zbytek
z Mokré Hory do Jehnic ví, že nedělního večera už každá třída
v tomto úseku je povolená rychlost trávila vlastním programem.

Většinu času ale všechny třídy
50km/hod, protože se jedná o silnici
uvnitř obce. V neděli 1. 5. 2022 kolem trávily čas společnými či podobnými
13 hod. jel řidič osobního automobilu činnostmi. Například v úterý jsme
cestou z Mokré Hory na Jehnice a asi se vydali na dlouhý turistický výlet
tak 25m před odbočkou na pilu mu z hotelu až na Hostýn a zase zpět.
vběhl do cesty srnec, kterého zřejmě Trasa byla dlouhá a hodně členitá,
p ro h n a l v o l n ě p o b í h a j í c í p e s ale zvládli jsme to, a proto se večer
z remízku nad polem. Přesto, že za odměnu opékaly špekáčky.

Ve středu to s počasím vypadalo
na pole i na mírný svah u silnice je
dobrý výhled nestačil řidič osobního velice proměnlivě, proto jsme
automobilu zabrzdit a srnce v plné se raději ukryli v prostorách
rychlosti srazil. Náraz byl značný kulturního domu, kde proběhla
a srnec i přes značná zranění naplánovaná soutěž ZŠ Jehnice má
a zlomeninu zadního běhu doběhl talent. Vystoupili žáci, kteří si pečlivě
ke kraji křižovatky, kde zhasl. Řidič připravili vystoupení a ostatní
uznal, že nedodržel 50km/hod., ale se stali porotci.

Poslední den byl nabitý aktivitami.
jel prý max. 60 km/hod. Letos je to
již několikátý kus srnčí zvěře, který Dopoledne jsme navštívili kravín,
odpoledne proběhl karneval a jeho
byl v tomto úseku usmrcen.

Vážení řidiči!! Dbejte dodržování k a r n e v a l o v ý p r ů v o d , k d e
p ř e d e p s a n é r y c h l o s t i n a t é t o se předváděly masky, pouštěla
komunikaci, ať dáte zvěři šanci se hudba a tancovalo se. Před večeří
jsme stihli ještě sportovní soutěže.
na přežití.

Ladislav Stehlík, myslivecká stráž
 Děti si vyzkoušely hody, točení
s gymnastickým kruhem, poměřily
síly v přetahování, skákaly v pytlích
I přestože se v neděli do školy ani a spoustu dalších disciplín.

školky nechodí, v neděli 24.dubna to
A žádná škola v přírodě by
před základní školou v Jehnicích se neměla obejít bez stezky odvahy,
vypadalo úplně jinak. Spousta proto si žáci pátého ročníku, tedy ti
rodičů, spousta dětí, spousta nejstarší, na poslední večer před
zavazadel a batůžků a samozřejmě odjezdem připravili strašidelný
nechyběli paní učitelky a pan ředitel. program pro ty mladší.

Odpoledne téměř celá škola a pár

Nezodpovědní
řidiči

Škola v přírodě

Během celého týdne jsme
ve volných chvílích hodně vyráběli,
malovali, hráli si na hřišti, chodili
na procházky do lesa a hlavně si
užívali společně strávený čas.

V pátek na nás čekal poslední
důležitý úkol, a to sbalit se. Poté už
se děti jen těšily, jak se zase uvidí
se svými rodiči, sourozenci
a domácími mazlíčky.

Mgr. Lucie Petruchová


Návštěva VIDA!
science centra

V pondělí 30.5. celá škola
navštívila VIDA! centrum. Nejprve
jsme se podívali na program
DETONÁTOR, při kterém
se z několika dětí stali pomocníci,
kteří přispěli k velkým výbuchům.
Také jsme se dozvěděli mnoho
nového. Po programu (který naštěstí
neměl následky a VIDA! zůstala
celá) se děti „rozprchly“ a mohly si
samy vyzkoušet různé fyzikální
zákony, jak fungují naše těla nebo
pozorovat život mravenců.

Návštěva VIDA! centra je vždy
zábavná a poučná. Tentokrát za ni
děkujeme dětem, které zpracovaly
a následně vyhrály se svým návrhem
v rámci projektu PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET DO ŠKOL (více
na https://skoly.damenavas.cz).

Mgr. Petra Fusíková


Našich 5 let
v Jehnické škole

Když jsme poprvé vstoupili do
1 . t ř í d y, č e k a l a n á s p ř e k r á s n á
princezna ve žlutém šatu – naše paní
učitelka! Celý rok jsme byli
princezny a princátka a plnili jsme
pohádkové úkoly. Na jaře jsme také
jeli na svou první školu v přírodě,
kde jsme naši hlavní princeznu
hodili do bazénu. 😊
Ve druhé třídě jsme se ocitli
v jiném časovém pásmu, protože
jsme odcestovali do pravěku.
Pančelka trošku přepsala pravěkou
hymnu, kterou jsme následně
zazpívali litevské škole, jež nás
navštívila. Ke konci roku k nám
„přiběhla“ ta nej angličtinářka, která
s námi jela na výlet do Dinoparku –
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pančelka Javůrková. Jo! A taky jsme
byli na škole v přírodě!

Třetí třída byla pirátská, pluli jsme
po herním plánu k vytouženému
pokladu. V březnu 2020 ale přišel
zlomový zvrat – nastala nouzová
opatření a z původních 2 týdnů
distanční výuky se staly bezmála 2
roky. Školy se zavřely. Nouzový stav

trval (s přestávkami)
až do 4. třídy. V té
jsme se stali
kosmonauty, přišla
k nám nejkrásnější
a nejlepší asistentka
na světě Kačka a také
nová paní učitelka
angličtiny pro druhou
polovinu třídy –
pančelka Petruchová.

V našem posledním
roce tady jsme
se dostali do Bradavic
a
hrajeme
si
na Harryho Pottera.
Jeli jsme na školu
v přírodě do krásného
hotelu Rusava. Tady
jsme ale do bazénu
nešli, takže třídní
profesorka Petronela
McFusigallová zůstala
suchá. Škoda. Někteří
z nás psali přijímací
zkoušky na gymnázia a do anglické
třídy. A někteří také uspěli. 😊
Ke dni dětí jsme dostali předčasný
dárek – celá škola jela do VIDA!
Science parku. Teď před sebou máme
poslední společný měsíc. Bude
se nám stýskat…

Za 5.A Péťa, Anna, Emma
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Uteklo to jako
voda…
Jako by to bylo včera, kdy jsem
vítala malé (a v některých případech
i vystrašené) prvňáčky jako prince
a princezny. Když se na stejné děti
dívám teď, nemohu uvěřit, že to jsou
ti samí, se kterými jsme postupně
prošli pohádkou, pravěkem, pluli
po moři jako piráti, letěli na měsíc –
a letos jsme se dokonce dostali až
do Bradavic. Těžko se mi tato slova
píší, protože vím, že je brzy budu
„vypouštět do světa“. Už teď mi
chybí…

Za našich společných pět let jsme
zažili mnoho dobrého, ale někdy
i trošku horšího. Já osobně považuji
za nejtěžší zkušenost distanční
výuku – ta nám vzala hodně
společně strávených chvil a zážitků.
Naštěstí náš poslední rok probíhá
bez větších překážek a užíváme si ho
na 100%!

Je před námi poslední měsíc.
Poslední čtyři společné snídaně,
poslední výlety, poslední smích,
poslední (místy už pubertální)
hlášky, všechno poslední… A já
se poprvé netěším na prázdniny.

A tak mi dovolte vzkaz jen pro ty
„moje“:

D ě c k a ,
kamarádi,
parťáci! Děkuji
V
á
m
za krásných pět
let (občas
připomínajících
horskou dráhu).
Někdy se sice
v y s k y t l o
i zlobení,
mnohem častěji
jsme však spolu
zažili chvíle
s m í c h u
a p o h o d y.
Nikdy na Vás
nezapomenu.
Mám Vás ráda.
Vaše pančelka.

Mgr. Petra
Fusíková
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20. květen
světový den včel
Proč světový
den včel?

Ta k t r o c h u
Světový den
včel souvisí
s výrokem
přisuzovaný
A l b e r t u
Einsteinovi: Člověkovi zůstane jen
pár let života, pokud zmizí včely
z povrchu země….

S plným pochopením významu
včel pro život Evropskou komisí, byl
od roku 2017 zařazen 20. květen jako
dnem každoročního svátku tohoto
drobného, ale pro život člověka
velmi důležitého hmyzu. Stalo se tak
na návrh Slovinců, kde je včelařství
důležitou zemědělskou činností
s dlouholetou tradicí. Slovinsko je
totiž kolébkou moderního včelařství,
právě 20. května 1734 se zde narodil
Anton Janša, průkopník moderního
chovu včel. Za vlády Marie Terezie
vyučoval Anton Janša na nově
založené včelařské škole
ve Slovinsku, následně se také staral
o včelstva v zahradách Habsburků
ve Vídni. Jeho věhlas dosáhl vrcholu
ještě za profesorského života
a po jeho smrti (1773) se jeho
příruček drželi všichni státní učitelé.

Včelařské metody chovu,
používané v současné době, jsou
převážně inspirovány jeho

včelařskými postupy a metodami.
Na jeho památku bylo dnem včel
vyhlášeno datum jeho narození
a současně i květen jako měsíc
nejvyšší aktivity včel, korunované
rojením jako oslavy věčné mladosti.

V České republice za poslední dva
roky ubylo cca 30 tisíc
registrovaných včelstev. Na vině jsou
chemicky ošetřovaná pole a pro
včely omezené zdroje potravy. Tím je
oslabována jejich imunita, takže je
častěji napadají zhoubné choroby.
Řešením jsou přirozené květové
louky, kterých ale v současné krajině
velmi rychle ubývá. Částečnou
náhradou se staly městské parky
a zahrady. Městské včely zde
nachází zdravý nektar jak
na ovocných stromech, okrasných
keřích ale i rozkvetlých zahradách.
Nejen tedy ve volné přírodě, ale
i uvnitř města. Navíc tím zvyšují
výnos nejen ovocných stromů, ale
i dalších rostlin. Včely medonosné
jsou univerzálními opylovači, kteří
zajišťují zachování biologické
rozmanitosti krajiny pro udržení
současné podoby světa. Jejich chov
proto patří k nejvýznamnějším
odvětvím nejen zemědělského
průmyslu, ale zejména přírody.
Po staletí jsou včely považovány
za jedny z nejpracovitějších stvoření
na zemi, které prospívají lidem,
rostlinám a životnímu prostředí.
Včely a další opylovači, přenášející
pyl z jedné květiny do druhé,
umožňují nejen hojnou produkci

ovoce, ořechů a semen, ale také větší
rozmanitost a lepší kvalitu, což
přispívá k zajištění výživy
a bezpečných potravin. Opylovači,
jako jsou včely, ptáci a netopýři,
o v l i v ň u j í 3 5 p ro c e n t s v ě t o v é
produkce plodin, zvyšují výnosy 87
předních potravinářských plodin
na světě a umožňují produkci
mnoha léčivých přípravků
pocházejících z rostlin. Tři ze čtyř
plodin po celém světě, které
produkují ovoce nebo semena pro
lidskou výživu, závisí, alespoň
částečně, na opylovačích. V dnešní
době bohužel počty včel, opylovačů
a mnoha dalších druhů hmyzu
klesají.

K a ž d o ro č n í m p ř i p o m í n á n í m
Světového dne včel můžeme zvýšit
povědomí o zásadní roli, kterou
včely a další opylovači hrají při
udržování zdraví lidí a planety a o
mnoha výzvách, kterým dnes včela
čelí. Tento den se oslavuje od roku
2018, kdy úsilí slovinské vlády
s podporou Apimondie vedlo Valné
shromáždění OSN k prohlášení
20. května za Světový den včel.

20. květen je tak příležitostí pro
v š e c h n y – v l á d y, o rg a n i z a c e ,
občanskou společnost nebo i přímo
občany – podpořit akce, které mají
za úkol chránit a posilovat
opylovače a jejich stanoviště, zvýšit
j e j i c h h o j n o s t a ro z m a n i t o s t .
Podporovat tak zejména udržitelný
rozvoj včelařství.

Zpracoval Karel Fiedler

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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