SVATÁ ANNA
Z Králova Pole cestou úvozem
přes pole na sever k Řečkovicím,
kamenná stála tam Svatá Anna,
s holčičkou u boku přitulenou.
Nad cestou z malebných Kartouz
úvozem s mateřídouškou,
sousoší je Svaté Anny,
tváře má chráněny rouškou,
holčičku malou po boku
svou levou objímá paží.
Oblaka plují oblohou,
stín, slunce a déšť rozváží.
Vždy kolem když jsem procházel,
úvozem tím s dětmi svými,
kamenný stín nám vyšel vstříc
i s úsměvy laskavými.

Labuť hnízdo

A tehdy jsem to všechno bral
jako by to bylo věčné.
Pole, stín a slunce nad tím
v kamenné kráse nekonečné.
Až potom, léta později,
zmizela mateřídouška.
Zmizela pole a úvoz,
kamenná odpadla rouška.
Z Králova Pole vzhůru ulicí
a mezi domy až k Řečkovicím,
kamenná stojí dnes Svatá Anna
s holčičkou u boku přitulenou:
Svatá Anno nad úvozem
Tys maminkou Matky Boží
pros za nás, děti Tvé země
ať srdce nemáme v hloží.

Karel Stránský

Informace Zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice
Dne 24. 5. 2017 proběhlo 213. zasedání zastupitelstva
- Ing. Pekař – dotaz na předsedu kulturní komise, proč byla paní Pekařová
odvolána z přípravy Jehnických hodů
2017. Předseda kulturní komise sdě-

Labuť mladé
Počátkem května zahnízdil na rybníku U lesa pár labutí, dnes je možné vidět, že se vylíhlo pět mláďat

lil, že nejde o odvolání paní Pekařové,
stárci si chtějí udělat hody sami,
včetně nácviku besedy, kdy nový
garant za stárky je pan Procházka.
Do přípravy Jehnických hodů 2017 se
zapojí více stárků z jehnické mládeže.
Předseda kulturní komise bude na
přípravu osobně dohlížet.
- jehnické trhy – není zájem od
prodejců z důvodu EET.
- oprava střechy na škole – bylo
požádáno o dotaci na opravu

střechy na škole, náměstek primátora
Mgr. Hladík sdělil, že žádost přišla
v letošním roce pozdě, pokud si městská část požádá o dotaci na příští rok,
měla by být tato dotace přidělena.
Z tohoto důvodu proběhne pouze
plánovaná oprava podlah ve škole, na
kterou městská část dotaci na letošní
rok obdržela
- starosta seznámil zastupitele s připravovanou schůzkou s náměstkem
primátora panem Anderem, která se

bude týkat změn územního plánu na
území MČ Jehnice.
- místostarosta seznámil zastupitele
s výsledkem schůzky se zástupci společnosti EMBRA CORRECT, a.s.
týkající se stavby areálu pivovaru
v Jehnicích. Výsledkem bylo vyjednání bodů, které pokud společnost
EMBRA CORRECT, a.s. splní,
městská část nebude bránit dalšímu
pokračování výstavby. Jedná se
zejména o body:
- Výška nových domů nebude vyšší
než hřeben stávající budovy pivovaru
- Společnost EMBRA
CORRECT, a.s. zajistí výstavbu
chodníku na ul. Kleštínek
- objekt A1 – bude dům pro
Alzheimer centrum
- objekt A2 – jižní část bude
bytový dům – severní část bude dům
s pečovatelskou službou
- objekt A3 – bytový dům včetně
podzemních garáží
- objekt A4 – bytový dům
- objekt A5 – nebude se stavět
- zastupitelstvo projednalo „Plán
mobility města Brna“
1) Zastupitelstvo sděluje odboru
dopravy, že v současné době se již
vypracovává studie na propojení
městských částí Brno-Jehnice
a Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
a to v souladu s požadavky města
Brna. Toto propojení má být pro
pěší, kdy by současně měla vzniknout i cyklistická stezka, která dle
požadavku MČ Brno-Jehnice by
neměla být součástí chodníku. Jak
chodník, tak i cyklistická stezka jsou
plánovány podél komunikace na
ul. Blanenská od odbočky na ulici
Aloise Havla a napojují se na stávající chodník na ul. Tumaňanova.
2) Zastupitelstvo nesouhlasí se
zavedením zóny 30 na celém území
městské části a to s ohledem na
tu skutečnost, že v uvažovaných
zónách 30 jsou v současné době
dopravní značky obytné zóny, které
jsou pro chodce v dané lokalitě
bezpečnější a je zde povolena maximální rychlost vozidel 20 km/hod.
Je ovšem možné, že dojde ke změně
dopravního značení na zónu 30 km/
hod. v některých oblastech, kde je

uvažováno o zřízení parkovacích
stání na komunikaci.
3) Zastupitelstvo nesouhlasí se
strategickým cílem: Zvýšit počet
domácností nevlastnících auto
o 20 % do roku 2050 a žádá o odstranění tohoto navrhovaného cíle
z Plánu mobility.
- zastupitelstvo projednalo a bere na
vědomí návrh obecně závazné vyhlášky města Brna, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška č. 17/2013, kterou
se vydává Cenová mapa stavebních
pozemků statutárního města Brna
č. 10, ale nesouhlasí se zrušením
Cenové mapy stavebních pozemků
statutárního města Brna č. 10.
- zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením
moravské vlajky dle moravských tradic a pověřuje tajemníka zakoupením
moravské vlajky.
- zastupitelstvo schvaluje cenovou
nabídku firmy Roman Navrátil Brno
na nátěr podlahy v tělocvičně v ZŠ
Blanenská 1, Brno-Jehnice v termínu
1. 7. – 31. 7. 2017 ve výši 98 010,- Kč
včetně DPH.
- zastupitelstvo schvaluje cenovou
nabídku firmy RKNT expertní kancelář s.r.o. na posouzení stávajícího
stavu střešního pláště ZŠ Jehnice –
střecha školy koncepční návrh řešení
za částku 27 800,- Kč a schvaluje
objednání těchto prací.
- zastupitelstvo schvaluje cenovou
nabídku společnosti Romex s.r.o.
na servisní práce na plochých
střechách Budova ZŠ a tělocvična
ZŠ, Brno Jehnice za celkovou částku
33 120,- Kč bez DPH.
- zastupitelstvo schvaluje navýšení
výdajů o 2 000,- Kč na pokrytí nákladů pro návštěvu dospělých z Litvy,
Kaunasu.
- zastupitelstvo souhlasí s vypsáním
výběrového řízení na opravu učeben
v ZŠ a MŠ Blanenská 1,
Brno-Jehnice za následujících
podmínek:
Termín realizace:
1. 7. 2017 – 15. 8. 2017.
Dodavatel předloží návrh smlouvy
o dílo do 12. 6. 2017 do 12.00 hod.
v zalepené obálce nadepsané
„Oprava tříd v ZŠ Blanenská 1,
Brno-Jehnice“.
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Zadavatel si vymiňuje možnost
zrušit celé výběrové řízení, případně
vyjmout některé části z poptávky.
Dodavatel zajistí, že všechna
řemesla, která se zakázky zúčastní,
po sobě uklidí tak, aby práce mohly
plynule navazovat.
- zastupitelstvo souhlasí s oslovením
následujících firem, kterým bude
zaslána poptávka včetně slepého
rozpočtu na opravu učeben v ZŠ
a MŠ Blanenská 1, Brno-Jehnice:
MONTÁŽE S.K., s.r.o.,
Mácova 513/66, 621 00 Brno,
IČO: 25512323
LERSCH s.r.o., Bezručova 1242/5,
664 51 Šlapanice, IČO: 29222516
MICHAL HRNČÍŘ s.r.o.,
Divadelní 614/6, 602 00 Brno,
IČO: 26886570
- zastupitelstvo bere na vědomí
směrnici č. 1/2017 Organizační řád
ÚMČ Brno-Jehnice.
- zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č. 2/2017.
Další jednání zastupitelstva se konalo
21. 6. 2017 v 18.30 hod. na ÚM.

Mateřská škola na farmě
v EDENU…
Mateřská škola byla dne 18. 5. 2017
na celodenním výletě v zábavněpoznávacím centru Eden v Bystřici
nad Pernštejnem, kde se zúčastnila
interaktivního programu s průvodcem
„Od rostlinek po zvířátka“.
Teoretické informace o chovném
zvířectvu mohly hned spojit s praktickým objevováním. Měly možnost
pozorovat domácí ptactvo, skotačit
s kůzlátky, krmit ovečky, králíky či
slepice. Největším zážitkem byla však
pro většinu z nich projížďka na koni
v jízdárně Edenu. Na závěr si děti
pohrály na hřišti v blízkosti ekopavilonu, kde kromě jiného se zaujetím
zkoumaly fyzikální vlastnosti vodního
živlu v pokusném korýtku s pumpou.
Z prohlídky farmy si malí objevitelé
nakonec odnesli i vlastnoruční výrobek z pravé ovčí vlny.
Velmi děkujeme SRPŠ, které
jako každý rok uhradilo náklady na
dopravu.
Mgr. Kateřina Vyškovská
Mgr. Petra Havlová

Ukončení pilotního projektu
„Babička a dědeček do školky“
V rámci projektu „Celé Česko čte
dětem“ jsme v jarních měsících zahájili dílčí projekt „Babička a dědeček
do školky“, pilotní třídou se stala třída
Včelky. Velmi děkujeme babičce od
Sárinky a Barunky Padyšákových,
která nám pravidelně chodila
předčítat z knihy O vílách a nikdy
nezapomněla přinést něco dobrého
na zub. Díky Jehnickým listům
a předchozímu článku o pravidelném
předčítání dětem nás navštívila
bývalá učitelka ZŠ Blanenská, paní
Dekanová, která svým přístupem
k dětem a zajímavou pohádkou Binky
děti velice nadchla. Tímto jí moc děkujeme a těšíme se na příští návštěvu,
případně i na spolupráci s dalšími
pohádkovými dědečky a babičkami.
Od školního roku 2017/2018 bude
projekt „Babička a dědeček do školky“
probíhat i v dalších třídách mateřské
školy.
Mgr. Lucie Pilerová

Rozloučení s předškoláky
Mateřská škola v Jehnicích se spolu
s rodiči a příbuznými dne 7. 6. 2017
slavnostně rozloučila s předškoláky.
Díky doprovodnému programu písničkových Tetin, vystoupení samotných
předškoláků a příjezdu pana krále
bylo rozloučení veselé, ale zároveň
důstojné a dojemné. Předškoláci byli
pasováni na školáky a dostali pamětní
trička a diplomy.
V letošním školním roce nám
z mateřské školy odchází 22 předškoláků.

Naše předškoláky ještě čeká
Pohádková noc v mateřské škole
„Usínáme s večerníčkem“. Noc plná
soutěží, tvoření i diskotéka bude
jedním z posledních okamžiků, které
mohou budoucí školáčci v mateřské
škole prožít.
Přejeme našim předškolákům
mnoho úspěchů v další životní etapě!
Mgr. Petra Havlová

jehož žáci nominovali do ankety
o nejoblíbenějšího učitele ČR,
Zlatého Ámose, kterou v roce 2006
vyhrál.
Medaili převzal z rukou ministryně
Kateřiny Valachové – viz foto.
„Být odborně na výši a umět
nabudit v žácích touhu po učení,“ tak
zdůvodňuje svůj úspěch ve škole dnes
91letý profesor.
Za Klub důchodců: Alena Mikulová,
Miroslav Polák

Žijí mezi námi ...
28. března 2017 obdržel náš občan,
člen Klubu důchodců , ing. Ivan
Sedlák za svou dlouholetou práci ve
školství vyznamenání Ministerstva
školství a tělovýchovy 1. stupně.
Jako dlouholetý učitel chemické
techniky vychoval řadu úspěšných
a uznávaných odborníků. Je autorem
publikací k výuce chemické techniky.
Byl respektovaným a erudovaným
odborníkem, chápajícím kolegou,
ale především oblíbeným učitelem,

Konec volejbalové sezony
v Jehnicích
Máme za sebou konec sezony
2016/2017 ve volejbale a je zapotřebí
zrekapitulovat úspěchy a výsledky
jednotlivých družstev.
Naši nejmenší v přípravce se
v rámci projektu minivolejbal
zúčastňovali turnajů, kde převážně
sbírali potřebné zkušenosti do další
volejbalové práce. Radost a nadšení

Tato úctyhodná hromada odpadků byla sesbírána
na letošní akci Ukliďme Jehnice. Všem zúčastněným patří obrovský dík.

3

těchto děvčat
vede všechny
trenéry k ještě
důkladnější práci
a přináší nám to
velkou radost.
Mladší žákyně
absolvovaly sezonu v rámci krajročníky: 2006 a mladší
ského přeboru
Jihomoravského
kraje, kde se
utkávaly s děv• trénink
je v pondělí od 15:00
čaty staršími
•
nebo i jiné dny
než ony sami.
po domluvě
na níže uvedeném
Po počáteční
kontaktu
nervozitě se
velice otrkaly
a dokázaly být
tělocvična: ZŠ Blanenská, Jehnice
důstojným soukontakt: Mgr. Zdeněk Janoušek
peřem.
e-mail: volejbal.jehnice@outlook.com
Starší žákyně
mobil: 608 971 457
měly těžký
úkol v podobě
Pro juniork y to byla ohromná
navázání na
zkušenost a rozhodně zanechaly
úspěch svých starších spoluhráček
dobré jméno, což potvrzuje pozvánka
z loňské sezony, kde se jim povedl
na nedávno odehraný turnaj v České
husarský kousek, a v závěrečném
finálovém turnaji skončily na druhém Třebové, kde se sešlo 16 týmů,
vesměs extraligové a prvoligové
místě. Letos výrazně omlazené
příslušnosti.
družstvo podobného úspěchu nedoDružstvo žen A se v letošní sezoně
sáhlo, i když jejich hra se postupně
zúčastnilo
krajského přeboru I. třídy.
lepšila a dokázaly vzdorovat i těm
Toto
nově
sestavené
družstvo
nejlepším družstvům. Nakonec
po celou dobu trvání soutěže
z toho bylo 11. místo v rámci celého
dokazovalo, že i jako nováček patří
Jihomoravského kraje, což je pěkný
k favoritům na celkové medailové
výsledek.
umístnění. To se nakonec nepovedlo,
Družstvo kadetek prošlo před
když zakončily sezonu na 4. místě.
letošní sezonou velkou obměnou,
kdy nezůstal kámen na kameni a celý I přesto se jedná o velký úspěch
a předpoklad dalších skvělých
tým se budoval v podstatě od nuly.
výsledků do budoucna.
I díky menším herním zkušenostem
Dále nás reprezentují ještě tři
se kadetkám ze začátku sezony nedadružstva
žen. V krajském přeboru
řilo. Nicméně v posledních zápasech
III. třídy našemu družstvu prozatím
dokázaly zabojovat a ukázaly, že
patří 6. místo. Tato soutěž ještě není
příští sezonu by se s nimi již mělo
dohrána, a proto je možný ještě další
počítat.
posun v tabulce. Další dvě družstva
Juniorky absolvovaly svou premié
rovou sezonu v 1. lize juniorek a jako hrají městskou soutěž, kdy družstvo
označené jako B drží skvělou
nováček se rozhodně neztratily.
2. pozici a družstvo označené jako
Dokonce dokázaly postoupit ze své
C se pohybuje prozatím na 8. místě.
základní skupiny mezi 18 nejlepších
Tato soutěž má ještě před sebou
týmů po celé republice. Zde mohly
další zápasy a proto věřme, že se obě
poměřit své síly i s děvčaty,
která za sebou mají utkání v juniorské umístění ještě zlepší.
Již nyní se celý volejbalový oddíl
Extralize a některé dokonce i trénují
TJ
Sokol Jehnice začíná připravovat
v družstvech té ženské.

NÁBOR
do volejbalu
Sokol Jehnice
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na novou sezonu, ve které bude
velice těžké obhájit pozice, na které
se hlavně družstva žen a juniorek
propracovaly. Budeme rádi
za každou vaši fanouškovskou
podporu.
-ple-

Kam můžete nahlásit
přeplněný kontejner?
Možností máte hned několik
• Zavolat na dispečink
společnosti SAKO Brno, a.s –
tel.: 548 138 315. Číslo najdete
na nálepkách umístěných
na všech kontejnerech a popelnicích.
• Můžete využít webových formulářů na stránkách www.sako.
cz. Stačí vyplnit místo Vašeho
bydliště, napsat připomínku
a zprávu odeslat.
• Nejnovější možností je ohlásit
přeplněný kontejner prostřednictví
mobilní aplikace Třídění odpadu
v Brně. Aplikace je dostupná
ke stažení zdarma. Umí velmi
rychle dohledat odpadovou nádobu, u které stojíte, a vy jedním
kliknutím ohlásíte potřebu jejího
vyvezení.
SAKO Brno, a.s.

Ještě k článku
„Od babictví k porodnictví“
Podařilo se nám získat fotografii
porodní báby Ludmily Pernicové, jejíž
osudy jsme sledovali v březnovém čísle
Jehnických listů. Na snímku nahoře,
datovaném asi do roku 1938, vidíme
paní Pernicovou s malou vnučkou
Martou. Paní Martě Kousalové za
poskytnutí fotografie děkujeme.
Redakce

MVDr. Josef Pulkrábek
Vážení čtenáři, dnes Vás seznámíme
s nevšedním osudem muže, jehož jméno nese jedna z jehnických ulic.
Laskavostí paní Miloslavy Jedličkové
rozené Pulkrábkové jsme získali dokumenty z Ořešína, z domu, který dnes
již nahradila novostavba…
Pan MVDr. Josef Pulkrábek pocházel
z osmi dětí manželů Josefa Pulkrábka
a jeho manželky Marie, rozené
Kučerovské. Mladí manželé, oba jehničtí rodáci, uzavřeli sňatek 14. února
1886 v kostele sv. Vavřince
v Řečkovicích a 2. ledna 1887 se jim
narodil syn Josef. V průběhu následujících let přibylo ještě dalších sedm dětí,
pět synů a dvě dcery. Otec Josef pracoval jako krejčí a zemřel ve věku 43 let
v květnu 1904 na plicní TBC.
Maminka Marie se musela opravdu
„ohánět“, vždyť nejstarší syn v té době

studoval na gymnáziu, nejmladšímu chlapci
Bohumilovi byly pouhé tři
roky. Netušila, že další tvrdé
rány osudu ji ještě čekají.
První světová válka jí vzala
druhorozeného syna Aloise
(* 10. září 1888), který zemřel 11. ledna 1918 v dnešním Trentu v Itálii v mobilní
epidemické nemocnici číslo
2. Jeho jméno nalezneme
dnes na pomníku obětí světových válek na jehnickém
náměstí 3. května. V průběhu války zemřela i dcera
Marie (1890 – 1916). Snad
nejhorší musely být pro maminku dny, které prožívala
na konci roku 1923. Vraťme
se však nyní o několik let
zpátky. V roce 1906, dva
roky po smrti otce, maturoval Josef Pulkrábek na Prvním českém
gymnáziu v Brně na dnešní třídě
kpt. Jaroše. Nadaný chlapec pokračoval
s podporou vojenského stipendia ve
studiu Vysoké školy veterinární ve
Vídni, kde promoval 13. prosince 1910.
U přednosty patologicko-anatomického
ústavu profesora Hartla pracoval jako
asistent, vypracoval u něho doktorskou
disertaci a dosáhl tak titulu „doctor
medicinae veterinariae“. Další působení
Josefa Pulkrábka se odvíjelo ve službách rakousko-uherské armády, kdy
působil u různých pluků v Čechách a
specializoval se zejména na nemoci
koní. O jeho odborné úrovni svědčí
skutečnost, že ještě před první světovou

válkou byl přidělen jako zvěrolékař
mezinárodní delimitační komisi
v Albánii. Vrátil se na začátku první
světové války, kterou prožil na frontách
jako vojenský veterinární lékař.
Nejdříve působil na tzv. jižní frontě,
například v Doboji či Sarajevu v Bosně
a Hercegovině, v letech 1916 až 1918
pak na tzv. severní frontě, v Rusku.
Koně, jeho hlavní specializace, tvořili
v první světové válce ještě stále důležitou vojenskou složku tehdejších armád.
U koní se za války hodně rozšířila vozhřivka, k boji s ní byly zřizovány polní
veterinární laboratoře. V nich našel své
uplatnění i odborník Josef Pulkrábek.
Spolu s MVDr. Františkem Ševčíkem
vybudovali v roce 1917 v Marmarošské
Sugoti velkou vojenskou laboratoř pro
nemoci koní a chtěli po skončení války
vybavení laboratoře přepravit do nově
vzniklé Československé republiky jako
základ pro vytvoření státního veterinárního diagnostického ústavu.
Nepříznivá situace v důsledku bojů
mezi Poláky a Ukrajinci způsobila, že
k uskutečnění záměru nakonec nedošlo. Veterinární lékař Josef Pulkrábek
věnoval všechny své síly, schopnosti
a zkušenosti nově vzniklé republice.
Od 1. července 1919 nastoupil službu
u ministerstva zemědělství v Praze jako
veterinární inspektor, v únoru 1921 se
stal náměstkem přednosty „Státního
diagnostického a serotherapeutického
veterinárního ústavu“ v Ivanovicích na
Hané. První světová válka znamenala
velké rozšíření nakažlivých chorob jak
u lidí, tak i u zvířat. Uvádí se, že za
této války se německá armáda pokusila

Doktor Pulkrábek v laboratoři (leden 1918)
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o diverzní použití bakterie vozhřivky
k infekci koní a zásob potravin spojeneckých vojsk (tzv. dohodové mocnosti). Byl to první popsaný případ pokusu
o biologickou válku. Po válce se situace
nezlepšila, v Polsku propukla epidemie
moru u skotu a také plicní nákaza skotu, Československo sužovala epidemie
slintavky a kulhavky. Značným úsilím
našich veterinárních lékařů se podařilo
zabránit rozšíření moru do naší země.
Objevilo se jiné nebezpečí, vozhřivka.
Nově vzniklým státům na území bývalého Rakouska-Uherska byla přerozdělena část válečného materiálu poražených států tzv. ústředních mocností.
Týkalo se i koní, které získala také
Československá republika. Armáda
část koní poskytla na tzv. „reverz“ do
zemědělství a tím byl dán základ pro
rozšíření choroby vozhřivky na velkém
území. Vozhřivka je bakteriální vysoce
nakažlivé onemocnění, přenosné i na
člověka, končící smrtí. Její rozpoznání
není zpočátku snadné, příznaky jsou
nejasné. Veterinář musí uhynulé koně
pitvat, proto je vystaven velkému nebezpečí. V Evropě byla choroba rozšířená hlavně v letech 1921 až 1934,
v Československé republice byla definitivně utlumena v roce 1950. V současnosti se vyskytuje hlavně v Asii, Africe,
na Blízkém východě a také ve střední
a jižní Americe. Její nebezpečí tedy
stále trvá, bádání o ní patří k prioritám
armádních výzkumů v oblasti potencionálně nebezpečných původců chorob,
zneužitelných pro přípravu biologických zbraní nebo pro potřeby terorismu. O tom, jak nebezpečná je to choroba, svědčí události roku 1923. Tehdy
došlo k tzv. věrovanské tragédii, kdy
v březnu toho roku zemřely ve
Věrovanech u Přerova dvě děti rolníka,
které pečovaly o koně nakaženého vozhřivkou. Koně dostal jejich otec právě
od armády na již zmíněný „reverz“. Při
úředně nařízené pitvě se nakazil
MVDr. Miroslav Derek z Vysoké školy
zemědělské v Brně (zemřel 30. září
1923), při Derekově pitvě pak
i MUDr. Karel Šolc, který rovněž zemřel. Vozhřivka ve Věrovanech tak
měla čtyři lidské oběti, za pátou bývá
označována paní Dereková, která spáchala po smrti manžela sebevraždu. Za
poslední lidskou oběť vozhřivky je

Doktor Pulkrábek (druhý zleva), Doboj 5. 12. 1915

Polní veterinární laboratoř, nedatováno (dr. Pulkrábek druhý zleva)

Mamince poslal v červenci 1915 ze Sarajeva, kde působil v mobilní nemocnici pro koně, uklidňující
fotografii: „Hlady neumřeme, jak je vidět, počasí je hezké.“ (J. Pulkrábek sedící vpravo)

označován jehnický rodák, pan
MVDr. Josef Pulkrábek. Jak se to
vlastně stalo? Dejme slovo přímo panu
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doktorovi Pulkrábkovi. Ano, opravdu
tak můžeme učinit, protože tento vědec
tělem i duší sám první příznaky své

choroby nejen že určil, ale také, pokud
mu síly stačily, sám na sobě příznaky
choroby popsal. Sepsal i svou závěť,
v níž odmítl různé spekulace o možném záměrném nakažení, které proti
němu snad mohl někdo použít.
Paradoxně, v době první světové války,
v polních podmínkách, se dokázal
uchránit, infekcí se nakazil až po válce
v mnohem lepších pracovních podmínkách. V červenci 1923 nastoupil
doktor Purkrábek čtyřtýdenní dovolenou, během níž navštívil také bakteriologické a sérologické ústavy
v Maďarsku a Rakousku. Po návratu,
25. července 1923, dostal v Ivanovicích
na Hané náhle horečku a na hřbetu
pravé ruky se objevil otok. Povolaný
lékař doktor Sedláček z Králova Pole
(stalo se tak na přání pacientova přítele
a kolegy doktora Františka Ševčíka)
stanovil jako diagnózu akutní kloubový revmatismus s hlavní lokalizací
v pravé paži. Totéž potvrdil při své
návštěvě i profesor MUDR. Jan Lukeš
z Vysoké školy veterinární. Stav
pacienta se nelepšil, horečka se zvyšovala a bolesti stupňovaly. Pacient byl
převezen do divizní nemocnice číslo 6,
na podnět plukovního lékaře
MUDr. Alberta Schwarze byla bakteriologicky vyšetřena moč i krev pacienta na sepsi, výsledky byly negativní.
Stav pacienta se dále zhoršoval, ve vojenské divizní nemocnici operoval jeho
bolestivé zduřeniny vynikající chirurg

V době studií ve Vídni, datováno 11. 9. 1907
(Atelier Strauss, Wien)

profesor Karel Katolický. Poté horečka
klesla, ale nově se vytvořila zánětlivá
ložiska na pravé paži a v kyčli, které
opět operoval dr. Katolický. Doktor
Schwarz vyslovil vzhledem k povolání
pacienta podezření na vozhřivku, ale
provedená vyšetření byla negativní.
V září se stav pacienta zlepšil, ale „záhadnost“ choroby vedla k tomu, že
10. září mu byla odebrána krev na nové
vyšetření, které potvrdilo nákazu vozhřivkou. Lékaři však zůstávali optimističtí: od září do listopadu se již
nevytvořily nové abscesy, horečka se
objevovala jen přechodně, pacient sice
trpěl bolestmi v zádech a malátností,
ale přibral již na váze 4,5 kilogramů
(když předtím zhubl 12 kilogramů).
Zmizela celková bledost, vrátila se
chuť k jídlu, „… bezvadná je činnost
duševní. Neexistuje žádné účinné sérum
proti vozhřivce. Léčba probíhá injekcemi
Neosalvarsanu. Celkový stav dává naději
na vyléčení,“ konstatovala lékařská
zpráva ze 14. listopadu 1923, kterou
podepsali odborníci divizní nemocnice
číslo 6 v Brně a Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Zkušený odborník Josef
Pulkrábek si však o svém osudu iluze
nedělal, jak svědčí i jeho poslední vůle,
datovaná v Ivanovicích na Hané
13. listopadu 1923. V ní poděkoval za
lásku svým nejbližším, mamince
a manželce, osobní věci odkázal rodině, odborné knihy věnoval svému ústavu. Důležitá slova věnoval svým kolegům: nikoho neviní ze svého nakažení,
vždy se snažil zachovávat všechna známá pravidla a opatrnost při práci. Dává
jim však výstrahu: „Duševní přepracování a tělesné vysilující úsilí je tím prvním a nejnebezpečnějším úskalím v činnosti pracovníka v laboratoři a ne krokem,
nýbrž velkým skokem v celém jeho počinu.
Jen svěží a nezlomný duch a nezištná
vůle vede k cíli.“ Před vánočními svátky
roku 1923 se stav Josefa Pulkrábka
opět zhoršil, byl převezen z Ivanovic na
Hané do Brna a dotrpěl v izolačním
pavilonu nemocnice u svaté Anny dne
4. ledna 1924 ve věku 37 let. Jeho přátelé a spolupracovníci František Ševčík
a Karel Macek v dobové publikaci „Za
Dr. Josefem Pulkrábkem“ jej charakterizovali takto: „tichá a skromná povaha,
mravenčí píle, bezpříkladná svědomitost,
obor vozhřivka ovládl dokonale. Byl si
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J. Pulkrábek v civilu s motýlkem, nedatováno,
zřejmě po válce (Atelier Lehký Brno)

vědom nebezpečí, které hrozí tomu, kdo
pracuje s vozhřivkou. Proto byl v práci
s infekčním materiálem velice opatrný,
dbal nejen o sebe, ale ještě více o své okolí.“
Naše obec dala československé vědě
osobnost, která svým životem a prací
přispěla k boji s velmi nebezpečnou
chorobou. Úctu, projevenou pojmenováním ulice v Brně-Jehnicích, si pan
MVDr. Josef Pulkrábek právem zaslouží.
Redakční rada Jehnických listů

Odbor sociálních služeb
ÚMČ Brno-Královo Pole
nabízí pomoc s péči o seniory
Naším cílem je pomoci klientům
zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí. Poskytujeme tři typy
služeb, pečovatelskou službu v terénu,
odlehčovací službu a denní centrum.
Disponujeme vlastní kuchyní s jídelnou pro důchodce, kde nabízíme tři
druhy stravy – normální, diabetickou
a žlučníkovou dietu. Oběd si mohou
klienti dát buď přímo v jídelně, nebo
vzít sebou. Pro osamělé lidi je to i jistá
forma společenského života a zejména
tolik potřebného kontaktu s vrstevníky. Další možností je využití rozvozu
stravy formou pečovatelské služby
přímo do domácnosti klienta. Cena
obědu je od 1. 7. 2017 – 52 Kč pro klienty pečovatelské služby a 59,80 Kč pro
ostatní. Rozvoz obědů je realizován
nejen v pracovní dny, ale i o víkendech
a státních svátcích. Předáním oběda

dochází ke kontaktu s klientem, který
slouží také jako každodenní kontrola.
Další službou, kterou nabízíme
celoročně, je tzv. odlehčovací
služba. Je určena pro seniory s trvalým
bydlištěm v Brně, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo
nepříznivého zdravotního stavu. Jejich
pobyt v našem zařízení umožní nezbytný odpočinek pečujícím osobám
a klientům zajistí kvalitní uspokojení
jejich denních potřeb. Odlehčovací
služba má nepřetržitý provoz.
V naší nabídce je také denní stacionář, což je zařízení pro seniory, kteří
potřebují péči druhé osoby, a nemohou
nebo nechtějí z různých důvodů
zůstávat sami doma v době, kdy je
pečující osoba v zaměstnání nebo si
potřebuje odpočinout. Denní stacionář
je také určen pro všechny, kdo žijí
osaměle, ale přesto chtějí trávit dny
plnohodnotně. Provozní doba je od
7.30 do 15.00 hodin pouze v pracovní
dny. V denním stacionáři je realizován
bohatý aktivizační program.
Více informací Vám podá
Mgr. Martina Illeová, DiS., vedoucí
odboru sociálních služeb, Ptašínského
312/9, 621 00 Brno, tel. 541 428 411,
illeovamartina@krpole.brno.cz

S KRIZPORTem
vás nezaskočí žádná
mimořádná událost
Věděli jste, že v Jihomoravském
kraji existuje web, který Vám
přináší důvěryhodné informace
o probíhajících větších mimořádných
událostech na území tohoto kraje?
Co si představit pod názvem
„KRIZPORT“? Jedná se o jihomoravský portál krizového řízení,
jehož cílem je přinášet veřejnosti
i odborníkům věrohodné a aktuální
informace z oblasti přípravy a řešení
mimořádných událostí a krizových
situací v kraji. Tento portál
provozuje od roku 2011 Hasičský
záchranný sbor Jihomoravského kraje
(HZS JmK). Portál je rozdělen do
dvou částí – veřejné (určené pro každého uživatele internetu) a neveřejné
(přístup jen pro orgány krizového
řízení, tzn. starostové obcí, Krajský
úřad JMK, Policie ČR atd.).

Vyhlídkové jízdy Brnem
14. 4. � 29. 10. 2017
I.

Brněnské vily

2 hodiny

Pátkek, neděle
(kromě 1. neděle
v měsíci)
10.00, 13.00, 16.00

II.

Brněnské hrady

2 hodiny 45 minut

Sobota
10.00, 14.00

III. Židovské Brno
2 hodiny 45 minut

1. neděle v měsíci
10.00, 14.00

Jízdné: 250 / 150 Kč
Co na tomto portálu naleznete?
Co je nejdůležitější – v případě, kdy
je v Jihomoravském kraji nějaká větší
mimořádná událost – např. v roce
2016 výbuch plynu na tř. Kpt. Jaroše,
požár skladovací haly v brněnských
Černovicích, závadnost pitné vody
v Brně nebo v roce 2017 nákaza ptačí
chřipky – veškeré aktuální, a především důvěryhodné, informace k takovým událostem naleznete přímo na
hlavní stránce v záložce „Aktuality“.
HZS JmK zveřejňuje informace zejm.
o žádoucím chování obyvatelstva,
opatřeních přijímaných v souvislosti
s řešením dané situace, předpokládaném vývoji situace apod. V rámci
informací jsou také vyvěšovány
veškeré dokumenty související s danou
situací (např. nařízení hejtmana kraje,
mapové podklady s vyznačením místa
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www.ticbrno.cz
události a případnými omezeními
v dopravě, odkazy na webové stránky
subjektů, které mají řešení dané události v kompetenci apod.). Informace
k nastalé mimořádné události nemusí
být na KRIZPORTu uvedeny ihned
po jejím vzniku. HZS JmK před
zveřejněním musí všechny informace
nejdříve ověřit. Ke zveřejnění dochází
ale neprodleně po provedení tohoto
úkonu.
Chcete vědět, co může ohrozit Vás
nebo Váš domov? K tomu je určena
záložka „Ohrožení“, zejm. sekce
„Zdroje ohrožení“, kde můžete nalézt
možné zdroje mimořádných událostí
po jednotlivých obcích s rozšířenou
působností. Pak už jen stačí najít si
požadovanou obec (v Brně městskou
část), u které jsou vypsány veškeré
stacionární a geograficky definova-

telné zdroje ohrožení (např. povodeň,
objekty nakládající s nebezpečnými
látkami apod.). Pod stejnou záložkou,
ale v sekci „Mapy“ se můžete podívat,
zda se Váš dům nachází v záplavovém
území přirozených povodní nebo
v „zóně ohrožení“ nějakého nebezpečného objektu (chemička, zimní
stadion, plavecký stadion apod.).
Pod záložkou „Rady“ zase naleznete informace o tom, jak se připravit
na různé mimořádné události. Zde
se určitě zastavte u našeho projektu
„Vaše cesty k bezpečí“, známý také
jako „chytré blondýnky radí“, v rámci
kterého Vám příslušnice HZS JmK
a Policie ČR poradí, jak se chovat,
když hrozí nebo již nastala mimořádná událost anebo je ohrožena Vaše
bezpečnost. V přehledu kapitol si pak
můžete nalézt téma, které Vás zajímá
(např. jaké jsou tísňové linky v ČR,
jak předcházet požárům, jakým
způsobem probíhá varování občanů
v případě hrozby nějaké mimořádné
události apod.).
Zajímají Vás detailnější informace
zejm. o povodních, rozsáhlém výpadku elektrické energie - blackoutu
nebo o tom, co dělat v případě radiač
ní havárie? K tomu jsou zpracovány
speciální rady pro občany, které
naleznete ve stejné záložce jako rady
chytrých blondýnek.
V záložce „Aktuální situace“
můžete najít spoustu odkazů na weby
např. ohledně aktuální situace v dopravě, počasí v kraji, hladině vodních
toků v kraji apod.
Navštivte KRIZPORT
a už Vás nepřekvapí žádná mimořádná událost.
www.krizport.cz
www.chytre-blondynky.cz

Entente Florale 2017:
Brno vzkvétá i díky vám
Město Brno letos usiluje o titul
„Kvetoucího sídla 2017“ v rámci prestižní soutěže Entente Florale Europe.
Mezinárodní porota, která Brno
navštíví 14. července, posoudí pojetí
brněnského veřejného prostoru s důrazem na práci s veřejně přístupnou
zelení i užitným mobiliářem. Mezi
hodnoticí kritéria patří i zapojení

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
JAK SE SPRÁVNĚ ZACHOVAT PŘI PRŮJEZDU VOZIDEL ZÁCHRANÁŘŮ
Hasiči, policie, zdravotnická záchranná služba a další složky dle zákona (tzv. vozidla s právem
přednostní jízdy) používají při svém výjezdu k mimořádné události zvukovou signalizaci a výstražné
zařízení modré barvy (maják). Mnohdy však mají díky neukázněnosti řidičů problém dostat se včas
tam, kde někdo potřebuje pomoc. A v takových případech jde o každou vteřinu.
V případě, že ve své blízkosti uslyšíte sirénu záchranářů, je na místě maximální opatrnost a
ohleduplnost k projíždějícím vozidlům s právem přednostní jízdy. Především se vůči těmto vozidlům
chovejte čitelně (včasná signalizace, že přibrzďujete nebo uhýbáte z cesty). Počítejte také s reakcemi
ostatních řidičů - někteří mohou při zaslechnutí sirény začít zmatkovat. Zvláště ve městech nebo
v husté zástavbě se v první okamžik řidiči nemusí podařit rozpoznat, ze kterého směru vozidla
záchranářů přijíždí. Ztlumte proto rádio, stáhněte okýnka a zjistěte, odkud výstražný signál přichází.
Jedině tak budete moci adekvátně reagovat.
Pokud je to z hlediska provozu a typu komunikace možné, zastavte své vozidlo na krajnici tak,
aby záchranáři měli dostatek místa k projetí. I když ještě nevidíte, o jakou složku se jedná, počítejte
při zastavování vždy s tím, aby mohlo bezpečně projet i velké hasičské auto. Myslete také na to, že
vozidel s majáky může jet i několik za sebou, proto se vždy po průjezdu záchranářů důkladně
rozhlédněte, než znovu vjedete do provozu.
Dodržujte také pravidla řazení na komunikacích
o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru
(viz přiložené obrázky).
Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro
průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda
v tomto pruhu zakázána.
Také chodci nesmí omezit projíždějící
vozidla záchranářů, a to ani na přechodu pro
chodce, pokud jim na semaforu svítí zelená.
Nejen při jízdě, ale i při parkování je nutné chovat
se ohleduplně vůči případnému příjezdu
záchranářů. Zejména na velkých sídlištích mají kvůli špatnému parkování problémy hasiči a
zdravotnická záchranná služba přijet až na místo mimořádné události.
Není výjimkou, že ve velkých městech hasiči dojedou téměř
až k místu požáru během několika minut, ale další cenné minuty ztrácejí
na posledních stovkách metrů, kdy se hasičské cisterny musejí pomalu
proplétat mezi bezohledně zaparkovanými auty. Někdy dokonce hasiči
musejí auta přesouvat mimo vozovku (např. v zatáčkách).
Při parkování se proto vždy ujistěte, že stojíte tak, aby kolem vašeho
vozu mohla projet hasičská cisterna (min. 3 m šířky volného průjezdního
pruhu). Nikdy také neparkujte na místech, určených jako nástupní
plochy pro požární techniku (označeno příslušnou dopravní značkou).
Při požárech rozhodují o přežití často minuty a nezapomeňte, že
správným parkováním chráníte i svoje životy a majetek.

CHCETE VĚDĚT VÍC?

www.krizport.cz

veřejnosti a soukromých subjektů
do zušlechťování okolí a zlepšování
kvality života ve městě.
Brno při této příležitosti vyhlašuje
veřejnou fotografickou soutěž, do
které se můžete zapojit i vy. Cílem je
fotograficky zdokumentovat veřejnou
zeleň ve vašem okolí, primárně
veřejně přístupné vnitrobloky či
předzahrádky a/nebo vaše květinami
vyzdobené okno či balkón. Více
informací naleznete na stránkách
www.brno.cz/EFE2017.
Fotosoutěž Brno kvete i díky
vám – fotografie kvetoucího okolí
(např. vnitrobloků, okna či balkónů)
zasílejte na e-mail gardonova.
katerina@brno.cz nebo na FB profil
BRNOmycity – oceněno bude deset
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www.chytre-blondynky.cz

autorů fotografií, které získají nejvíce
lajků (každý může do soutěže zaslat
pouze jeden soutěžní snímek)
- termín trvání soutěže:
23. května – 31. července 2017
- 1. cena: iPhone a vyhlídková plavba
lodí po Brněnské přehradě
2. cena: Noc v Tree House a vyhlídková plavba lodí po Brněnské přehradě
3. – 5. cena: Vyhlídková plavba lodí
po Brněnské přehradě
6. – 10. cena: Dárkové předměty
města Brna
Evropská soutěž Entente Florale
Europe probíhá od roku 1975 a jejím
vyhlašovatelem je nevládní nezisková
organizace „Association Européenne
pour le Fleurissement et le Paysage“
(AEFP) – Evropská asociace pro

zahradní krajinářskou tvorbu se
sídlem v Bruselu. Město Brno vloni
pořádalo slavnostní vyhlášení celé
soutěže a v roce 2004 v konkurenci
11 evropských měst získalo druhé
místo a speciální cenu za zvlášť profesionální přístup v péči o historické
parky a koncepční péči o stromořadí.
Tiskové středisko MMB

Autocentrum K.E.I. radí…
Vyplatí se nákup ojetých pneumatik?
Každý řidič by měl zvážit všechna
hlediska, tedy nejen finanční, ale
především také bezpečnostní.
Nezapomeňte, že pneumatiky stárnou, i když se s nimi nejezdí. Směs,
ze které jsou pneu vyrobeny, ztrácí
léty na kvalitě, zejména při špatném
způsobu skladování. Z finančního
hlediska lze tedy úsporu velmi těžce
odhadnout, protože použité pneumatiky mají kratší životnost, ujedete
na nich podstatně méně kilometrů
než na pneumatice nové, a jejich
cena v průběhu času může být velmi
odlišná.
Použité pneumatiky nemají zaručený původ. Velkou nevýhodu použitých
pneumatik je fakt, že nikdy věrohodně
nezjistíte, na jakém vozidle pneu byly
nazuty, kde byly provozovány, a jak se
o ně předchozí majitel staral. Ojeté
pneumatiky mohly být nesprávně
používány, jakkoliv poškozeny
nebo špatně opraveny. A bohužel ne
všechna poškození nebo opravy jsou
vidět na první pohled. Nevhodnou
opravu či poškození vnitřní části
zjistí pouze kvalifikovaný technik
v pneuservisu, který zhodnotí jejich
stav před montáží.
Pneumatiky, které byly provozovány více jak tři roky, nemají původní
deklarované vlastnosti – u běžné
zimní pneumatiky dochází po čtyřech
letech ke změnám v jízdních vlastnostech, brzdná dráha se prodlužuje
a pneu taktéž ztrácí přilnavost. Na
mokrém povrchu nevykazují staré
pneumatiky takový výkon jako ty
nové a výrazně zhoršují brzdné
vlastnosti vozidla.

Nové pneumatiky jsou v počátku
sice dražší a investice to nebývá malá,
ovšem ne z hlediska bezpečnosti a výdrže. Ve většině případů je životnost
těchto pneumatik vyšší, jejich směs
splňuje požadavky bezpečné jízdy
a vzorek ubývá pomaleji. Naopak levné pneu často po dvou zimách ztrácí
viditelně dezén i své jízdní vlastnosti.
S častější výměnou a montáží jsou také
spojené náklady na přezutí. Ve výsledku jsou ojeté pneu nákladnější, navíc
se na ně ve většině případů nevztahuje
žádná záruka, nebo jen velmi omezená
Dle platných předpisů musí mít
zimní pneumatiky minimální hloubku dezénu 4 mm a letní pneumatiky
1,6 mm.
Originální nebo neoriginální
turbodmychadlo? Poradíme příště.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady

Dotkli se Brna
Eva Hanyková

Memoáry, vyprávění a hold osobnostem, které přispěly k jedinečnosti
našeho města
Bezpochyby stojí za připomenutí
jména, zásluhy, díla, na která jsme
stále hrdi, a jež by se neměly zapomínat. Rádi vyprávíme, co jsme s nimi
sami prožili, co nám o nich prozradili
přátelé, k čemu nás inspirovali. A přitom jim alespoň v duchu děkujeme.
Mladí lidé se při procházkách Brnem
setkávají se jmény, které jim leckdy
nic neříkají a nedovedou si je ani
zařadit. Listujte touto knihou, mnohé
se dozvíte. Kniha obsahuje 143 medailonků jednotlivých osobností.
Portrétní kresby: Monika Tobischová,
Jiří Eliška
Karel Kovařík
Nakladatelství Littera.cz
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