
Žáci naší základní školy v Kaunase

DUB

Na konci dědiny, na kopci
do země vryt, starý dub stojí,
jen písek, kameny, suchopár
a hnízda vos kolem se rojí.

Od dubu rozhled je daleký 
a nové obzory se rodí
a cestou kolem písčitou
slunce i stín tě doprovodí.

Jak maják během dnů i nocí
stále zářil jeho majestát
a na slunci, v deštích i mrazech,
tak vidím dub na svém místě stát.

Čas osudy vázal i rozplétal
do chvíle, kdy už vůbec není
možno nic rozplétat a vázat,
kdy čeká nás jen zapomnění.

V ten čas, kdy už nic nešlo svázat,
divoké blesky slétly na zem,
země sehrála s dubem hazard,
majestát jeho smetla rázem.

A nad dědinou Ořešínem
starý dub pozvolna odchází
do míst, odkud návratu není, 
kde smrt s životem se rozchází.

Věčnou otázku – být či nebýt
u dubu blesk navždy rozřešil.
v obrazech mládí bude dub žít,
rozdával krásu a nehřešil.

Na polní cestě z Ořešína
nahoru, k farmě, k Útěchovu,
mladé tam doubky vroubí cestu.
Tam, věřím, dub vyroste znovu.

Karel Stránský

Informace Zastupitelstva  
MČ Brno-Jehnice

Dne 9. 5. 2016 proběhlo 202. mimo-
řádné zasedání zastupitelstva
- zastupitelstvo určuje komisi pro 
posouzení nabídek na vybavení nové 
přístavby MŠ v Jehnicích ve složení 

přítomných zastupitelů a Mgr. Petr 
Kotyza, Mgr. Petra Havlová.
- zastupitelstvo stanovuje, že 
součástí nabídky bude od dodavatele 
předložena smlouva o dílo, která bude 
obsahovat: termín dodání nejpozději 
15. 8. 2016 včetně montáže, sankci za 
nedodržení termínu ve výši 5 000,- Kč 
denně po termínu dodání, tj. po 
15. 8. 2016, záruční doba minimálně 
36 měsíců.
- zastupitelstvo souhlasí s poskyt-
nutím zálohy pro dodavatele ve výši 
30 % z ceny díla bez DPH na základě 
dodavatelem vystavené zálohové 
faktury.
- zastupitelstvo pověřuje tajemníka 
oslovením minimálně pěti dodava-
telů na vybavení nové přístavby MŠ 
v Jehnicích.

Dne 18. 5. 2016 proběhlo 203. zase-
dání zastupitelstva
- místostarosta seznámil zastupitele se 
stavem výstavby školky – jsou hotovy 
veškeré hrubé omítky a instalace, pra-
cuje se na fasádě, jedná se s příslušným 
stavebním úřadem o podmínkách 
předčasného užívání stavby.
-28. 5. 2016 budou na náměstí 
farmářské trhy, pan Pernica seznámil 
zastupitele s čerpáním částky 
7 000,- Kč na cimbálovou hudbu 
při této akci.
- městská část obdržela dotaci na 
Hody 2016 od Města Brna ve výši 
57 000,- Kč, kdy mimo jiné budou 
z této částky pořízeny 3 páry nových 
krojů.
- oslavy na otevření nové MŠ  
v Brně-Jehnicích – je zajištěn pan 

Michal Nesvatba na 
den 31. 8., pan Pernica 
oznámil čerpání 
z fondu kultury ve výši 
40 000,- Kč.
- na úřad městské části 
byly doručeny nabídky 
firem na vybavení ná-
bytkem nové přístavby 
MŠ v Brně-Jehnicích. 

Upozornění!
Dle oznámení ředitelství školy se v pátek 10. 6. 2016 

pohyboval v okolí školy a na náměstí  
neznámý muž lákající děti na zmrzlinu  
do prostoru za bývalou samoobsluhu.  

Vše bylo samozřejmě nahlášeno na policii,  
která zajistí větší četnost kontrol  

v době končícího vyučování.  
Nicméně žádáme rodiče, aby na tato nebezpečí 

přiměřeně poučili své ratolesti.
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Nabídky jsou seřazeny tak, jak byly 
postupně otevírány a jsou u nich 
uvedeny nabídnuté ceny bez DPH, 
včetně DPH a poznámka.
a) BENJAMÍN s.r.o.   
 528.760,-Kč   639.800,-Kč
b) Lubomír Fildán – Truhlářství   
 626.730,-Kč   758.340,-Kč  
 nabídka nekompletní,  
 nejsou oceněny všechny položky
c) Nábytek-Bobík s.r.o.   
 610.510,-Kč   738.717,-Kč  
 chybí návrh smlouvy o dílo,  
 nejsou oceněny všechny položky
d) Truhlářství Marek Vévoda   
 984.580,-Kč (není plátce DPH)
e) Truhlářství Milan Hynšt   
 867.250,-Kč (není plátce DPH)
f) Truhlářství Lukáš Franěk   
 720.480,-Kč (není plátce DPH)
g) Dřevovýroba Kaštánek s.r.o.   
 621.679,-Kč   752.232,-Kč
Výběrová komise navrhuje zastupi-
telstvu městské části Brno-Jehnice 
za vítěze nabídkového řízení 
BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 
687 08 Buchlovice, IČ: 25523414. 
Součástí nabídky je přiložená 
smlouva o dílo, která obsahuje: 
termín dodání nejpozději 15. 8. 2016 
včetně montáže, sankci za nedodržení 
termínu ve výši 5 000,- Kč denně po 
termínu dodání, tj. po 15. 8. 2016, 
záruční doba 50 měsíců, což je 
o 24 měsíců více, než bylo v požadav-
ku výběrového řízení.
- zastupitelstvo vybírá a schvaluje 
vítěze nabídkového řízení společnost 
BENJAMÍN s.r.o., za částku 
639.800,-Kč včetně DPH.
- zastupitelstvo schvaluje smlouvu 
o dílo na dodávku nábytkového vy-
bavení nové přístavby MŠ v Brně-
Jehnicích mezi MČ Brno-Jehnice 
a společností BENJAMÍN s.r.o. 
a pověřuje místostarostu MUDr. Oto 
Rinchenbacha podpisem této smlouvy.
- zastupitelstvo souhlasí s přerozdě-
lením výsledku hospodaření z hlavní 
činnosti ve výši 35 928,42 Kč a z do-
plňkové činnosti ve výši 21,59 Kč 
za rok 2015 do rezervního fondu 
Základní školy a mateřské školy Brno, 
Blanenská 1, příspěvková organizace.
- zastupitelstvo schvaluje převedení 
zůstatků rezervního fondu ve výši 

204 717,25 Kč a investičního fondu 
ve výši 334 672,84 Kč z příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská 
škola Brno, Blanenská 1, příspěvková 
organizace do rozpočtu zřizovatele 
MČ Brno-Jehnice.
- zastupitelstvo pověřuje starostu 
vedením delegace žáků ZŠ do Litvy 
ve dnech 2. – 6. 6. 2016.
- zastupitelstvo schvaluje dotaci 
a smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje na 
Vybavení přístavby Mateřské školy, 
Blanenská 1, Brno-Jehnice ve výši 
500 000 Kč.
- zastupitelstvo bere na vědomí 
zprávu auditora o výsledku přezkou-
mání hospodaření za rok 2015 pro 
Statutární město Brno, městská část 
Brno-Jehnice společností KPMG 
Česká republika Audit, s.r.o.
- zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č. 2/2016.
- zastupitelstvo konstatuje, že 
v městské části Brno-Jehnice není 
vhodná plocha pro výstavbu DPS, 
která by byla majetkem Statutárního 
města Brna.
- zastupitelstvo souhlasí s návrhem 
pachtovní smlouvy mezi MČ 
Brno-Jehnice a Ing. Miroslavem 
Vysloužilem a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy.
- zastupitelstvo schvaluje návrh 
poplatku za užívání veřejného 
prostranství v MČ Brno-Jehnice 
následovně: Provádění výkopových 
prací, umístění skládek, umístění 
stavebních zařízení do 48 hodin 
zdarma, déle pak 5 Kč/m2/den, 
paušální částky nebudou vybírány.
- zastupitelstvo 
rozhodlo následovně 
k připravovaným 
změnám Územního 
plánu města Brna 
44. soubor změn:
a) B27/14-I, 
B43/15-I, 
B44/15-I, B45/15-I, 
B65/15-I, B18/15-
II - Zastupitelstvo 
doporučuje v těchto 
částech změnu 
Územního plánu 
města Brna.

b) B41/15-I, B42/15-I - 
Zastupitelstvo nedoporučuje v těchto 
částech změnu Územního plánu 
města Brna.
- zastupitelstvo bere na vědomí 
protokol o provedení interního auditu 
od společnosti HZ Brno spol. s r.o.
- zastupitelstvo souhlasí s poskytnu-
tím půjčky ve výši 13 723 000,- Kč od 
města Brna na dostavbu přístavby MŠ.
- zastupitelstvo souhlasí s k projek-
tovou dokumentací pro odstranění 
stavby RD na ul. Sousední č.p. 175, 
p.č. 279 k.ú. Jehnice.
- zastupitelstvo souhlasí s Dodatkem 
č. 2 ke smlouvě o dílo mezi společností 
Komfort, a.s. a MČ Brno-Jehnice 
o pokračování prací na díle – pří-
stavba nové MŠ v Brně-Jehnicích 
a pověřuje místostarostu MUDr. Oto 
Rinchenbacha podpisem Dodatku č. 2.
Další zasedání zastupitelstva se konalo dne 
22. 06. 2016 v 18.30 hod. na ÚMČ.

Ukliďme Jehnice
Rádi bychom Vás informovali 

o akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, 
ukliďme Jehnice, která se konala 
v sobotu 16. 4. 2016. Členové Sboru 
dobrovolných hasičů Brno-Jehnice 
a několik občanů, kterým není lhos-

Ukliďme Jehnice – foto Jedlička

Gratulujeme

V červnu oslavili své narozeniny 
paní Jarmila Prokešová, paní 
Marie Černá a paní Věra 
Cebáková. Jménem celé obce 
srdečně blahopřejeme k životním 
jubileům a přejeme hodně štěstí 
a zdraví do dalších let.

Redakce
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tejný vzhled Jehnic, vyčistilo Jehnický 
potok, okolí potoka od pramene k ryb-
níkům, ul. Lelekovickou, Plástky, 
prostory za bývalou samoobsluhou, 
rákosinu atd. Byla zjištěna černá 
skládka kabelů v lese u Jehnického 
potoka směrem k rybníkům. Dále 
byla zjištěna rozpadající se klenba 
mostku na cestě směrem k rybníkům. 
Z mostku vypadávají kameny do 
potoka. Majitel byl informován 
o této skutečnosti. Dále navrhujeme 
odstranit starý nefunkční včelín (po 
dohodě s majitelem pozemku), jehož 
majitel pravděpodobně zemřel.

Členové Sboru dobrovolných hasičů  
Brno-Jehnice

Mateřská škola v ZOO 
Jihlava…

Mateřská škola byla dne 19. 5. 2016 
na celodenním výletě v ZOO Jihlava. 
Celkem se zúčastnilo 48 dětí MŠ. 

V krásné zoologické zahradě jsou 
nově zrekonstruované pavilony 
a mnoho druhů zvířat, různá zákoutí 
k posezení a odpočinku, zastřešené 
altánky a dětské hřiště. Dětem se 
samozřejmě nejvíce líbili opičky, 
lachtani, žirafy, africká vesnice 
a krmení koz.

Děkujeme SRPŠ za příspěvek na 
dopravu.
Pojedeme na výlet, ráno tam večer zpět,

svačinou se vybavíme,  
zoo dneska navštívíme.

V zoo bydlí klokani, lvi, tygři a lachtani,
medvědi a opice, líbí se mi nejvíce.

A tak hurá na výlet,  
ráno tam a večer zpět.

Mgr. Petra Havlová

1. červen Den dětí – Atletický 
mítink v Jehnicích

Tradičním způsobem oslavily 
děti v Jehnicích den dětí. 1. června 
proběhl za velké účasti dětí Atletický 
mítink. Soutěže 
probíhaly 
v běhu na 
50 m, skoku 
do dálky, hodu 
raketkou a me-
dicinbalem. Za 
účasti patronů 
ing. Stanislava 
Juránka, 
náměstka 
hejtmana 
Jihomoravského 
kraje, a Václava 
Šichy, starosty 
Městské časti 
Brno-Jehnice, 
kteří převzali 

záštitu nad akcí, 
proběhlo vyhod-
nocení a všechny 
děti obdržely 
sladkou odměnu za 
sportovní výkony. 
Poděkování patří 
sponzorské firmě 
Přemysl Veselý, 
která ceny pro děti 
v rámci oslavy Dne 

dětí pomohla zabezpečit. Organizaci 
celé akce nesli zaměstnanci ZŠ 
a MŠ Brno, Blanenská 1 a atleti 
Vysokoškolského sportovního klubu 
Univerzita Brno.

Mgr. Petr Kotyza

Úspěch Jehnického 
mládežnického volejbalu

Letošní rok přinesl našim volejba-
listkám mnoho úspěchů. Nejvíce se 
dařilo našim juniorkám, které hrály 
dvě soutěže. První byl  
Přebor Jihomoravského kraje juniorek 
a tou druhou Český pohár juniorek. 
Tato soutěž přinesla holkám cenné 

zkušenosti z těžkých utkání, které 
následně dokázaly využít v rámci 
krajského přeboru. V této soutěži 
ovládly základní skupinu bez problé-
mů, když z dvaceti utkání v osmnácti 
vítězily. 

Ve finálové 
skupině byly 
utkání již trochu 
vyrovnanější, 
nicméně juniorky 
bez větších potíží 
zvítězily v šest-
nácti z dvaceti 
utkání. Potvrdily 
tak svoji letošní 
dominanci na 
jižní Moravě 
a mohou se 
pyšnit titulem 
přebornice 
Jihomoravského 
kraje. 

Dařilo se 
i jejich mladším 
spoluhráčkám. 
Družstvo 
starších žákyň 

se v krajském přeboru v dlouhodobé 
části umístilo na sedmém místě 
a postoupilo do finálového turnaje, 
kterého se zúčastnilo osm nejlepších 
družstev našeho kraje. Děvčata hrála 
soudržně a ukázala, jaký potenciál 
v nich dřímá. Po vítězstvích ve 
čtvrtfinále i semifinále se probojovala 
až do finále závěrečného turnaje. Zde 
již nestačilo na přeborníka kraje z VK 
Královo Pole. Děvčata tak vybojo-
vala skvělé druhé místo. K tomuto 
výsledku jim dopomohlo i sbírání 
zkušeností v juniorském přeboru, kde 
holky skončily na 11. místě.

Mladší žákyně, stejně jako jejich 
starší kolegyně, hrály ve dvou sou-
těžích. Tou hlavní byl Pohár 7. tříd, 
kde si svými nadšenými výkony 
vybojovaly sedmou příčku. V přeboru 
starších žákyň jim patří dvaadvacáté 
místo.

Úspěšnou sezonu mají za sebou 
i naši nejmladší v rámci Barevného 
minivolejbalu. V rámci nejstarší 
kategorie „zeleného“ minivolejbalu 
obsadila naše děvčata celkově páté 
místo. Dařilo se i v další kategorii, 
kdy děvčata v „modrém“ vyhrály 

Den dětí atletika – foto Kotyza

Mateřská škola v ZOO Jihlava – foto Havlová
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na jednorázových turnajích svoji 
skupinu. 

Letošní rok byl z pohledu výsledků 
mládežnického jehnického volejbalu 
velmi úspěšný. To, co je však neméně 
důležité a mnohdy i podstatnější 
než samotný výsledek je, že holky 
po celou sezonu na sobě pracovaly, 
předváděly pěkné výkony a radost ze 
hry. Doufáme, že se děvčatům bude 
dařit i v příští sezoně.

Zdeněk Janoušek

Zlatá srnčí trofej 2016

Soutěž mladých přátel myslivosti 
Zlatá srnčí strofej 2016 se konala 
dne 7. 5. 2016 v areálu myslivců 
v Žebětíně. Děti z jehnického mysli-
veckého koužku pana Jiřího Kačírka 
a děti ze Žebětína zde bojovaly 
o hodnotné ceny. Soutěž se skládala 
z několikastránkového mysliveckého 
testu a dále z poznávání stop zvěře 
pernaté a srstnaté. Na svačinu dostal 
každý kus výborného sladkého dortu. 
Další disciplína byla střelba ze vzdu-

chovky na terč. Po 
vyhodnocení všech 
úkolů byly vyhlášeny 
výsledky. Všechny 
děti dostaly ceny, 
diplomy a někteří 
i medaile. Na závěr 
celé akce se opékaly 
společně špekáčky 
u táboráku.

Ludvík Hochmuth

MYSLIVECKÝ  
DĚTSKÝ 
DEN

Dne 
4. 6. 2016 
se konal 
Myslivecký 
dětský den 
na chatě 
Koukalka. 
Počasí přálo 
a účast dětí 
a rodičů byla 
hojná. Na 

soutěžící čekala 
střelba z luku, 
střelba ze vzdu-
chovky a praku, 
hod šipkami a hod 
balónky na cíl. Vše 
bylo odměňováno 
sladkostmi. Pan 
Kačírek si připravil 
také ukázku 
vycpanin a různých 
trofejí k poznávání. 
Dětského dne se 
zúčastnila také 
parta kynologů, 

která dětem předvedla své umění 
včetně trubačského. K vidění tu byl 
také představitel dravců, živý raroh. 
Ve 13 hodin dorazil pan Müller 
s koníky, hříbaty a novým povozem. 
Pravidelné vození dětí se všem moc 
líbilo.

Ludvík Hochmuth

Rozloučení s předškoláky

Mateřská škola Blanenská 1  
se jako každý rok, dne 6. 6. 2016, 
spolu s rodiči a příbuznými  

rozloučila s našimi předškoláky. 
Předškoláci byli slavnostně pasováni 
na školáky a byly jim předány pa-
mětní trička a diplomy. V letošním 
školním roce nám z MŠ odchází 15 
předškoláků. 

Naše předškoláky letos poprvé 
čeká ještě 23. 6. 2016 Pohádková 
noc – spaní v MŠ, kde se společně 
s učitelkami rozloučí s mateřskou 
školou. Čeká je noc plná soutěží, 
tvoření i diskotéka.

Přejeme předškolákům mnoho 
úspěchů v další životní etapě!

Mgr. Petra Havlová Společné foto

Rozloučení s předškoláky – foto Havlová

Dětský den
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Z Jehnic až na konec světa….

V době od 2. 6. do 6. 6. 2016 se 
uskutečnil zájezd do Litvy pro žáky 
ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1.

Čekala nás dlouhá cesta plná oče-
kávání. Večer jsme v pořádku a s dob-
rou náladou dorazili do Kaunasu, kde 
jsme se ubytovali v hotelu Ibis.

V pátek byl pro nás připraven zají-
mavý program, který začal návštěvou 
naší družební školy J. Dobkevičius 
progymnasium v Kaunasu, kde nás 
přivítala paní ředitelka školy a paní 
starostka městské části, ve které se 
škola nachází.

Cestu i celý pobyt děti zvládly 
naprosto skvěle, byly moc hodné 
a myslím, že budou na výlet do Litvy 
rády vzpomínat.

Naše poděkování patří paní 
Liukreciji Navickiene, starostce části 
Kaunasu Aleksotas a Václavu Šichovi, 
starostovi městské části Brno-Jehnice 
za zajištění celého zájezdu, dále 
SRPŠ  za finanční příspěvek na 
dopravu a Atletice UNI CZ s.r.o. za 
zajištění triček pro děti. Poděkování 
patří v neposlední řadě i oběma 
řidičům firmy ADOSA, kteří nás do 
Litvy a zpět bezpečně dopravili.

Vážení čtenáři,

v dnešním čísle Jehnických listů 
pokračujeme v pátrání po pomístních 
názvech v Jehnicích.

Úvodem musíme vyjádřit naši 
radost, protože na první článek jsme 
dostali dopisy našich spoluobčanů, 
kteří nám některé názvy upřesnili, 
doplnili názvy zcela nové a také nás 
upozornili na naše chybná vysvětlení. 
Texty obou pisatelů uveřejňujeme jen 
s drobnými úpravami.

Pan Pavel Vala nejdříve ve svém 
e-mailu věnoval pozornost názvům, 
u nichž jsme napsali, že je neumíme 
lokalizovat. Současně ve vysvětlení 
uvedl další, zcela nové názvy.

Nade žleby – pole a les – prostor 
zhruba naproti Černému lesu, je to na 
pravé straně nad cestou k rybníkům 
prostor nad terénními žlíbky. Lokalita 
Nade žleby končí prostorem Chata 
Květa, pokračuje lokalitou Trávníky, 
poté následují „Vobceny“.

Náplavy – se nacházejí po levé 
straně od silnice z Jehnic směrem na 
Babu. Je to místo, kde byl naplaven 
písek – polní cesta před Poslední 
Dubinkou, směrem zhruba na 
„Vérovku“.

Plástky – lo-
kalita od Jehnic 
do Lelekovic po 
„Podemlén“ – polní 
cesta z Jehnic do 
Lelekovic a okolí 
cesty po levé straně 
až po Koniklec 
a Nivy, po pravé 
straně po Dubinky.

Pan Vala také 
opravil naše 
tvrzení převzaté ze 
starší literatury, že 

pomístní jméno Bílová se v okolí Brna 
vyskytuje pouze v jehnickém katastru. 
Není to pravda, vlastně jen nedaleko 
od nás, v katastru městské části Brno-
Ivanovice, se nachází „ivanovická“ 
Bílová, lokalita mezi železniční tratí 

Náplavy
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na Tišnov a čtyřproudou silnící od 
nákupního centra Globus k obci 
Česká.

Také čtenář Jan Vodička nám 
doplnil a opravil naše tvrzení.  
Dobrým zdrojem pomístních 
názvů jsou mapy stabilního katastru 
převážně z první poloviny 19. století 
(dostupné online na: http://archiv-
nimapy.cuzk.cz). Zde jsou některé 
názvy, které v článku uvádíte, již 
zaznamenány. A dále zde najdeme 
i některé, které v článku uvedené 
nemáte.

Roviny (w Rowinach) – původně 
hodně vzdálené ulici Plástky, až 
téměř na severu katastru u hranice 
s Lelekovicemi (podle Vašeho popisu 
to snad odpovídá trati U Studýnek 
– možná se tedy jedná o pozdější 
název?)

Mezi cestama – za vsí směrem na 
sever, vlastně totéž, co Vaše „U Boží 
muky“;

U Dědiny (U dedine) – pole u lesa 
v místech dnešní ulice Plástky;

Na Žlíbkách (Na zlibkach) –  
pole dále od vsi, mezi poli  
U Dědiny a Roviny; Vámi hledané 
„Nade žleby“ to ale asi nebude, 
protože ve stabilním katastru  
není nikde (poblíž) uveden  
název Žleby;

Na Babě – les v samém severním 
cípu katastru, nad křižovatkou cest do 
Lelekovic a Vranova;

Hluky – les nad Ponávkou, proto 
také asi uvádíte Hluk jako louky 
u Ponávky. Vzhledem  
k době výstavby železnice (80. léta 
19. století) tedy jméno Hluk s vlakem 
souviset nemůže, je starší (stabilní 

katastr byl v Jehnicích mapován 
v roce 1826).

Nivy – na mapě stabilního katastru 
v Jehnicích tento název není, ale je 
v Ořešíně, při hranici. V článku pro 
jehnickou část hranice uvádíte název 
Krajina, která s Nivami (Nivou) 
sousedí.

Stráň – v mapě stabilního katastru 
tento název není, ale z informací 
z Vašeho článku myslím vyplývá, 
že by to měl být les nad potokem 
tekoucím od kluziště Rakovec do 
Mokré Hory. (dle hesel Cihelna 
a Mezi bořím).

Pánům Valovi a Vodičkovi za 
pomoc děkujeme a pokračujeme 
v pátrání po pomístních názvech, 
které nám ještě podle plánu zbývají. 

Kopce:
Bílová – kopec nad Mokrou 

Horou (s lesem, o kterém jsme 
hovořili v minulém čísle);

Kukýrna – kopec jihozápadně 
od Jehnic, s pěkným výhledem na 
Brno;

Plástky – kopec mezi Jehnicemi 
a Lelekovicemi;

Rybníky:
Rybník na návsi (neměl speciální 

název), vznikl zřejmě jako požární 
nádrž, sloužil ke hrám místních 
dětí, plavení dobytka, v zimním 
období se v případě potřeby dokon-
ce využíval k ledování pro místní 
pivovar, zasypán byl v 70. letech 
20. století a na jeho místě se dnes 
nachází budova obecního úřadu (na 
náměstí 3. května);

Řeky a potoky:
Babídolský 

potok
Jehnický potok 

protékal rybníkem 
na návsi, podle 
vzpomínky 
Antonína Gally 
„/…/ kousek 
pod mostem už 
dostával barvu 
kapucína /…/“. 
Myšlena je barva 

(a také nezbytný zápach), způsobená 
močůvkou, která  
vytékala ze statků na návsi kolem 
rybníka. Níže vytékala do potoka 
odpadní voda z pivovaru.  
Co je však velmi zajímavé,  
už na konci 19. století bylo na 
jehnickém potoku pod pivovarem 
vybudováno čisticí zařízení,  
které sloužilo až do 30. let  
20. století;

Ponávka – říčka, pramenící pod 
Vranovem, teče až do města Brna 
(na jeho území byla zaklenuta). Dnes 
se vlévá do Cacovického náhonu na 
Svitavě v Obřanech. Na katastru 
Jehnic napájí svou vodou rybníky; 

Cesty:
Annina cesta – dodnes známý 

název cesty v lese Kleštínek;  
je to vrstevnicová, vycházková nebo 
i vyjížďková cesta od původní budovy 
sýpky velkostatku k palouku  
U dubu a ke staré lesní školce. 
Nazvána byla podle Anny 
Hermannové von Ratschitzburg 
(1794 – 1847), majitelky jehnického 
svobodného dvora v letech 
1831 – 1847.

Na kamení – dřívější spojení mezi 
návsí a horní cestou k pivovaru;  
v roce 1954 byl z bezpečnostních 
důvodů v úvozové cestě ze středu obce Na babě

Annina cesta
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ke škole upraven chodník a přístup 
s tímto názvem kolem domku  
čp. 26 byl uzavřen a přeměněn  
na dvorky; 

Příhon – úvozová cesta 
směrem k Lelekovicím, kudy se 
vyháněl dobytek na pastvu (dnes ulice 
Lelekovická);

V cestě – úvozová cesta vedoucí 
z návsi nahoru k lesu Horka a dále 
do Rakovců (dnešní ulice Meziboří). 
Bývala to před stavbou silnice do 
Ořešína jediná cesta do této obce. 
Pro turisty tudy vedla červená značka 
spojující Bílovice nad Svitavou 
s Jehnicemi. Turisté jeli vlakem 
z Brna do Bílovic, odtud šli pěšky 
(v oblíbené pivovarské restauraci si 
dali známé jehnické pivo, chleba 
s tvarůžky) na zastávku do Jehnic, 
odkud se vraceli zpět do Brna.

Jiné názvy:
Jobova zmola 

– zavezena v roce 
1970

Písečník – 
místo, kde se pro 
potřeby domác-
ností vlastními 
silami dobýval 
písek, nacházel se 
v polích směrem 
k Lelekovicím. 
Stalo se zde 
i neštěstí, kdy 
kopající ženu 

písek částečně zasypal, musela jí být 
v nemocnici amputována noha  
(Galla, s. 37).

Redakce
Foto - Pekař

Sdělení pro občany – škody 
zvěří na nehonebních 
pozemcích

V poslední době dochází ke 
zvýšenému výskytu černé zvěře a tím 
i k nárůstu škod, které tato zvěř 
působí na pozemcích a zemědělských 
plodinách.

K zabránění vzniku těchto škod 
je především nutné, aby si samotní 
vlastníci pozemků učinili přiměřená 
opatření, a to například instalací 
pachových ohradníků, vybudováním 

dostatečného oplocení apod. 
Současně upozorňujeme, že se 
škody zvěří na nehonebních 
pozemcích nehradí.

V případě zjištění výskytu 
zvýšeného počtu černé zvěře 
doporučujeme obrátit se nejdříve  
na myslivecké sdružení, které  
v dané lokalitě působí, a zjistit, zda 
se jedná o honební nebo nehonební 
pozemky.

V případě honebních pozemků 
se členové mysliveckého sdružení 
zaměří na daný pozemek a budou zde 
provádět zvýšený odlov zvěře  
dle platného plánu lovu.

Jestliže se bude jednat o nehonební 
pozemky, musí se vlastník nebo 
nájemce nehonebního pozemku 
obrátit na Magistrát města 
Brna, Odbor vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství, 
Oddělení státní správy lesů, 
myslivosti a rybářství, Kounicova 
67, 601 67 Brno, jako věcně a místně 
příslušný orgán státní správy 
myslivosti.

Žádost se podává  
u Ing. Tomáše Pohla, 
tel.: 542 174 018,  
e-mail: pohl.tomas@brno.cz 
nebo u Ing. Vladimíra Votavy, 
tel.: 542174036,  
e-mail: votava.vladimir@brno.cz.

Rozhodnutím o povolení lovu zvěře 
na nehonebních pozemcích na území 
města Brna lze povolit lov zvěře 
přímo na předmětném nehonebním 
pozemku, např. zaplocené zahradě. 
Tento lov se povoluje za přesně 
stanovených podmínek a pouze tam, 
kde konfigurace terénu umožňuje 
bezpečnou střelbu z lovecké 

Na kamení

Tak se daří květinám na naší škole
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zbraně. V povolení se zejména určí 
denní doba lovu, zásady vzájemní 
koordinace postupu osob nebo 
omezení vstupu na nehonební 
pozemek.

Ing. Tomáš Pohl,  
referent státní správy myslivosti

Odbor vodního a lesního hospodářství 
a zemědělství

Magistrát města Brna

SAKO Brno spouští projekt 
RE-USE – Druhý život, 
pomůže lidem i přírodě

Společnost SAKO ve spolupráci 
se statutárním městem Brnem 
a Veřejnou zelení města Brna spouští 
projekt RE-USE – Druhý život, který 
má za cíl opětovné využití starých 
výrobků. Na 4 brněnských sběrných 
střediscích (Veveří, Hapalova, Jana 
Svobody a Okružní) vznikly nové 
zastřešené prostory, tzv. RE-USE 
pointy, kam lidé mohou přinášet 
drobnější věci od knih, sportovního 
vybavení až po různé zařízení domác-
ností. Věci z RE-USE pointu si může 
kdokoliv odkoupit za symbolické ceny 
a výtěžek z prodeje potom poputuje 
na veřejnou sbírku s názvem „Květiny 
pro Brno“, která podpoří výsadbu 
a údržbu květinových záhonků ve 
městě.

V rámci projektu lidé mohou 
odkládat nebo naopak pořídit různé 
zařízení domácností, např. i hrnce, 
talíře, hrníčky nebo knihy, časopisy, 
CD, hračky či sportovní potřeby. 

Výjimkou jsou elektrospotřebiče, 
které z technických důvodů prozatím 
není možné do projektu zařadit. 

Tento pilotní projekt není jedinečný 
jen v tom, že přispívá k ochraně 
životní prostředí, ale také pomáhá 
brněnským rodinám začít nový 
a lepší život, i když se starou věcí. 
„Kromě toho mohou odložené věci 
používat kreativní umělci, kteří často 
pozměňují nebo úplně mění původní 
funkci předmětů a dávají jim nový 
význam,“ řekl ředitel společnosti 
SAKO Ing. Jiří Kratochvil a dodal, 
že design z odpadu se ve světě stává 
velkým hitem, u nás zatím toto téma 
příliš rozšířené není. 

V Brně se tak rozšiřuje myšlenka 
RE-USE managementu. V dubnu 
byl spuštěn projekt RE-NAB, který 
lidem umožňuje přinášet na vybraná 
sběrná střediska odpadu starý, ale 
stále funkční nábytek. Ten je potom 
poskytnut k užívání potřebným 
spoluobčanům. Do budoucna 
by se měl podobným způsobem 
prodlužovat životní cyklus například 
i vynošenému oblečení, staré obuvi 
či jiným produktům, které dnes bez-
myšlenkovitě končí v popelnicích.

Bc. Martin Drozd,  
vedoucí oddělení komunikace

Autocentrum K.E.I. radí…

Proč se vyplatí ojetému vozu péče 
v autorizovaném servisu?

Tak jako v životě i pro auta platí, 
že pravidelná odborná péče a pre-

vence jsou lepší než řešení následků. 
Z tohoto důvodu je tedy potřebné 
dodržovat pravidelné návštěvy 
v autorizovaném či neautorizovaném 
servisním středisku.

Výhoda servisování ojetého vozu 
v autorizovaném servisu spočívá 
především v komplexnosti servisních 
služeb, znalostech konkrétní značky 
a v neposlední řadě i v cenovém zvý-
hodnění, které dnes většina autorizo-
vaných servisů nabízí v tzv. Programu 
pro starší vozy. Autocentrum K.E.I. 
nabízí v tomto programu různé 
benefity jako jsou například Paketové 
ceny nebo slevy na základě Šekové 
knížky, která obsahuje slevové kupony 
na nejfrekventovanější servisní úkony 
a řadu dalších výhod. 

Cenová výhoda samozřejmě není 
jedinou předností autorizovaných 
servisů. Vybavení nejmodernějšími 
diagnostickými přístroji a dílenským 
zařízením dle požadavků výrobce 
patří mezi standardy každého 
autorizovaného servisu. Tak, jak 
se vyvíjí technologie používaná ve 
vozidlech, vyvíjí se i technologie 
a pracovní postupy oprav. Z tohoto 
důvodu je servisní personál neustále 
školen, a tím je udržován vysoký 
standard kvality poskytovaných 
služeb. Další výhodou autorizovaných 
servisů, která bývá často opomíjena, 
je používání tzv. časových jednotek, 
jimiž je definována časová náročnost 
jednotlivých servisních úkonů. To 
jinými slovy znamená, že zákazník 
servisu platí pouze za čas, kterým byl 
výrobcem ohodnocený daný servisní 
úkon, nikoliv za čas, po který vozidlo 
jen stálo v dílně. Tím je dosažena 
transparentnost a férovost při stano-
vení ceny opravy, kterou obdrží klient 
při koupi vozu v našem autosalónu.  

Podstatnou výhodou autorizova-
ných servisů je také to, že používají 
originální díly. Proč používat origi-
nál? Takovou otázku jste si možná 
už taky někdy položili. Originální 
díly jsou totiž bezpečnější a mají delší 
životnost. Mimoto jsou identické 
s těmi, které se používají pro výrobu 
nových vozů. To v praxi znamená, 
že podstupují stejné zátěžové 
testy a zkoušky a rovněž procházejí 
stejnými inovacemi jako díly pro nová 
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auta. Použití materiálů prvotřídní 
kvality a špičková technologie výroby 
originálních dílů zaručují jejich ma-
ximální spolehlivost a dlouhodobou 
životnost. Na všechny originální díly 
je poskytována minimálně dvouletá 
záruka.

Za zajímavost určitě stojí, že vozi-
dlo, které bylo pravidelně servisováno 
v autorizovaném servisu, má vyšší 
prodejní hodnotu. Navíc originální 
díly, jež přesně lícují s ostatními 
částmi karosérie, zaručují původní 
vzhled vozu. 

Udržování a opravy vozů u auto-
rizovaných servisů jsou variantou, 
kterou můžeme doporučit. 

Příště Vám poskytneme užitečné 
informace o brzdové kapalině.

Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady

Nová bezplatná právní služba 
pro občany – spotřebitele

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, je 
to skutečně tak, stát na sebe převzal 
roli ochránce práv spotřebitelů a tuto 
službu bude pro své občany vykonávat 
bezplatně a dokonce i on-line. Na 
tomto místě je potřeba zdůraznit, že 
výše uvedené se uplatní pouze tam, 
kde kdokoliv z Vás bude vystupovat 
v roli spotřebitele a protistrana 
v roli prodejce či výrobce v rámci 
podnikatelské činnosti. Nepůjde tedy 
o případy „soukromé“ mezi dvěma 
fyzickými osobami, bez spotřebitel-
ského prvku.

Právní úprava ochrany spotřebi-
tele byla s účinností od 01. 02. 2016 
noveli zována, kdy tato novelizace 
zavedla tzv. ADR řízení, které vede 
Česká obchodní inspekce. Česká 
obchodní inspekce v tomto řízení 
vystupuje jako subjekt mimosoud-
ního řešení spotřebitelských sporů. 
Kterýkoliv spotřebitel může  
za pomoci internetových stránek  
www.coi.cz pod odkazy „pro 
spotřebitele“ a „mimosoudní řešení 
spotřebitelských sporů (ADR)“ podat 
návrh na zahájení mimosoudního 
řešení jeho spotřebitelského 
sporu. Podnikatel pak bude povinen 
poskytnout České obchodní inspekci 
vyjádření ke skutečnostem uvedeným 

v návrhu a dále plnou součinnost 
a spolupráci při řešení věci.

Když jsem dva měsíce po účinnosti 
novely zákona pomáhal jednomu 
klientovi s uplatněním jeho práv, tak 
mu bylo přiřazeno pořadové číslo 617, 
tak doufám, že ČOI bude schopna 
jednotlivé návrhy zpracovávat plynule 
a ve lhůtách přijatelných  
pro spotřebitele.

Advokátní kancelář
Mgr. Hugo Hubený

Akce pro seniory na Lipce 
vyvrcholí letním táborem

Brněnská Lipka v letošním roce 
nabízí seniorům širokou škálu aktivit, 
například seniorský klub, tvůrčí 
setkání či programy pro seniory 
s vnoučaty. Již třetím rokem pro ně 
připravuje v době letních prázdnin 
pracoviště Kamenná také speciální 
příměstský tábor (tedy akci, na kterou 
účastníci denně dojíždí a odpoledne 
se vracejí domů). Letos se jmenuje 
Senior cirkus. „Název možná pro 
někoho zní trochu divoce, ale není čeho 
se bát. Jde o týdenní letní program ušitý 
na míru přímo seniorům, kde se budeme 
hlavně bavit a tvořit. Účastníci si vy-
zkoušejí práci s papírem, látkami a růz-
né netradiční tvořivé techniky. Hodně 
času strávíme venku v naší přírodní 
zahradě. Kromě zajímavých aktivit nás 
čeká povídání či sdílení vzpomínek. Vše 
v pohodovém, příjemném tempu, tak, 
abychom si společných pět dní všichni 
užili,“ poodkryla průběh chystané 
akce její koordinátorka Pavla Švecová.

O tom, že Lipkové aktivity pro 
seniory mají úspěch, svědčí četné 
reakce samotných účastníků. „Chtěla 
bych poděkovat za profesionální přístup 
a vytvoření úžasné atmosféry…. Jsme 
často ve styku, rády na týdenní pobyt 
u vás vzpomínáme. Obohatil nás 
o řadu vědomostí, vyzkoušely jsme si 
činnosti, které jsme dosud nikdy nedělaly. 
Také s ostatními tábornicemi jsme si 
rozuměly, což je důležité,“ zhodnotila 
Alena Klimešová loňský tábor Rajská 
zahrada.

Letošní tábor proběhne v termínu 
od 8. do 12. srpna. Přihlášku a také 
informace o všech dalších chystaných 
akcích najdete na internetové adrese 
www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí, 
můžete také kontaktovat přímo  
Pavlu Švecovou (T: 543 420 822,  
E: pavla.svecova@lipka.cz). Akce 
může být díky dárkovému certifikátu 
také skvělým překvapením pro vaše 
rodiče či prarodiče.

Ing. Veronika Neckařová 
Lipka – školské zařízení  

pro environmentální vzdělávání

POŠLETE DĚTI  
OD POČíTAČů 
DO PříRODY

K tomu, aby děti strávily více 
času venku, v přírodě, nemusíte 
organizovat velké výlety do lesů. 
Stačí je přihlásit do kroužku na 
Lipku. Zkušení pedagogové zde 
připravují odpolední programy 
pro děti v přírodě, a to i když jsou 
přímo v centru města. Umožňují 
jim to přírodní zahrady zařízené 
tak, aby děti nejen vzdělávaly, ale 
i bavily. Samotný program kroužků 
je velmi různorodý – nabízíme dětem 
poznávání přírody, tvoření, sportovní 
aktivity, péči o zvířata, vaření, výlety 
a mnoho dalšího.

Co děti a rodiče nejvíc oceňují, 
nám prozradila pedagožka Lenka 
Šimková. „Z naší zkušenosti si 
rodiče cení naše nasazení při vedení 
kroužků, propracovanost programu, 
pěkné prostředí na našich pracovištích / 
pěkné prostředí našich zahrad a přístup 
k dětem. A děti? Teď jsme něco takového 
řešili s mými puberťáky z kroužku 
Píditelé. Táhnou je k nám kamarádi, 
společenství všech kolem Lipky, výpravy 
a také setkávání s lidmi, kteří dělají něco 
zajímavého, třeba chovají hady, pečují 
o netopýry či žijí s hendikepem. Také 
rádi v kroužku vaří.“

Od 1. června je možné vybírat 
z celé řady kroužků na rok 2016/2017, 
najdete je na adrese www.lipka.cz/
krouzky. V nabídce jsou kroužky pro 
všechny věkové skupiny – nejmladším 
dětem, které chodí na Lipku, je 2,5 
roku, nejstarším pak 15 a více. A do 
všech se můžete také rovnou přihlásit, 
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Koupím dům v Jehnicích 
nebo oKolí. 

Tel.: 605 514 210

tak neváhejte a rezervujte si místa již 
nyní. Dospělí mohou navíc zavítat na 
adresu www.lipka.cz/tvorive-kurzy a 
vybrat si z pestré nabídky řemeslných 
a rukodělných činností.

Ing. Veronika Neckařová 
Lipka – školské zařízení  

pro environmentální vzdělávání

 
Máte problém s alkoholem 
nebo hazardní hrou  
a nevíte, jak jej řešit?  
Dotýká se tento problém 
někoho z Vaší rodiny 
a potřebujete poradit?

Ústav prevence a léčby závislosti 
A Kluby Brno z.ú poskytuje pomoc 
a podporu osobám závislým na 
alkoholu, lécích a hazardním hráčství, 
včetně pomoci jejich rodinám 
a blízkým. Poskytujeme informace, 
sociální poradenství, terapeutický 
léčebný program a následnou péči. 
Novinkou pro tento rok je otevření 
Sociálního bydlení s terapeutickým 
režimem pro osoby, který minimálně 
tři měsíce abstinují. Naše služby 
jsou založeny na principu respektu 
vůči klientovi a jsou poskytovány 
zdarma. Klienti mohou vystupovat 
anonymně a práce zahrnuje také 
přísnou mlčenlivost pracovníků. 
V měsíci říjnu každoročně pořádáme 
soutěž Slavíci ve školní lavici pro 
žáky základních a studenty středních 
škol a Podzimní adiktologickou 
konferenci.

Pro více informací nás můžete 
kontaktovat na telefonním čísle 
541 247 233, nebo emailem na adresu 
romana.dreslerova@akluby.cz.

Aktuality organizace
Během měsíce června otevíráme 

nové terapeutické skupiny ambu-
lantní a následné péče. Skupiny jsou 
zaměřené na léčbu a doléčování 
závislosti na alkoholu, případně dle 
zájmu i hráčství/sázkařství. Skupiny 
jsou polootevřené do deseti členů. 
Zúčastnit se může kdokoliv, kdo 
se rozhodl nepít alkohol a cítí, že 
by potřeboval ve svém rozhodnutí 
podpořit. Jediná podmínka účasti na 
skupině je střízlivost. Skupina trvá 

90 minut pod vedením terapeutů:  
Mgr. et Bc. Veronika Hamerníková 
Ph.D., veronika.hamernikova@ 
akluby.cz, Mgr. Martin Švanda 
Ph.D., martin.svanda@akluby.cz.

Setkání se koná v prostorech 
organizace ÚPLZ A Kluby Brno 
z.ú na ulici Hybešova 1. Novinky 
lze sledovat na webových stránkách 
www.akluby.cz, nebo nás najdete na 
facebooku. 

Bc. Barbora Václavková, Dis. 
ÚPLZ A Kluby Brno z.ú.

vyklízíme: byty, sklepy, půdy, prádelny, 
pozůstalosti, a další včetně likvidace. 
pokos trávy, kácení stromků atd., vše 

levně!!! m: 776 339 166.


