NEOTEVŘENÝ DOPIS
Neotevřený dopis
je počin fantasie,
která hluboko v tobě
dřímá a přece žije.
Kdybych byl jasnovidec,
přiložím dopis k čelu,
budu ho číst a slyšet
jako bzučící včelu,
či starého čmeláka
co na bodláku sedí
a s křídly složenými
svých starostí si hledí,
neb jak pískot komára
toužícího po krvi,
co na poslední chvíli
se z močálu vymrví,
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nebo jak šepot křídel
motýla a tykadel
co na růži šípkové
nektarem se opíjel.
Nejsem však jasnovidec
a dám-li dopis k čelu,
tak ať činím co činím
tak nedojdu k účelu
zavřeného dopisu.
Neznám-li pisatele,
jsem v přijímací síni
cizího hostitele.
Neotevřený dopis
není jen fantasie,
je to i bolest a strach
co v něm dýchá a žije.
Karel Stránský

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 28. 2. 2019 proběhlo
234. zasedání zastupitelstva
Setkání s občany 27. 2. 2019
K veřejnému projednání návrhů
staveb hasičské zbrojnice,
společenského centra a zástavby
v pivovaru byly doručeny písemné
připomínky občanů, na které bude
písemně odpovězeno.

Hřbitov
V pondělí 4. 3. 2019 začala Správa
hřbitovů města Brna (SHMB) kácet
na hřbitově túje, které poškozují
svými kořeny obruby hrobů, jeden
smrk a jednu náletovou třešeň. Dojde
k přesunutí a opravě centrálního
kříže, pro což MČ Jehnice poptala
restaurátory, ale objednávat a hradit
tuto opravu bude SHMB. SHMB
opraví na své náklady hroby poničené
kořeny stromů, v roce 2019 však
nemá v rozpočtu finanční prostředky
na tuto opravu. MČ Brno-Jehnice
opravy uhradí ze svého rozpočtu
a uzavře smlouvu se SHMB, která jí
to bude plně refundovat v roce 2020.
Zastupitelstvo schválilo Objednávku
na provedení archeologického
dohledu při stavbě Rozšíření
hřbitova v Jehnicích za částku
4.000,- Kč + DPH.
Pivovar
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu
o úpravě komunikace a chodníku
na ul. Kleštínek mezi společností
EMBRA Correct, a.s. a Statutárním
městem Brnem, městskou částí
Brno-Jehnice. Starosta informoval
zastupitele, že došlo k podpisu
smlouvy o svěřenectví mezi

společností EMBRA Correct, a.s.
(složitel), advokátkou JUDr. Lenkou
Štěpánkovou (advokát)
a MČ Brno-Jehnice (oprávněný),
ve které se společnost EMBRA
Correct, a.s. zavázala uhradit
2,4 mil. Kč do advokátní úschovy.
Advokátka JUDr. Lenka Štěpánková
oznámila MČ Brno-Jehnice, že dne
11. 2. 2019 byly finanční prostředky
uhrazeny na úschovný účet.
Zastupitelstvo schválilo text zpětvzetí
odvolání proti dodatečnému povolení
stavby „Objekt SO 203-budova A3
a objekt SO 204 – budova A4 na
pozemku p.č. 22/1 k.ú. Jehnice,
včetně jejich propojení“ na stavbě
Rekonstrukce a dostavba areálu
Pivovaru Jehnice.
Rekonstrukce střechy budovy
základní školy, opravy komunikací
Zastupitelstvo pověřuje starostu
vyhotovením a rozesláním
poptávek na výkon TDI a AD
na akci „Rekonstrukce střechy
ZŠ Blanenská 1“ a poptávek oprav
ostatních komunikací na p.č. 801/2
(za hřbitovem) a p.č. 724/1 a 728/1
(u železniční zastávky Jehnice).
Zastupitelstvo souhlasí, aby na tyto
akce nebyla ustanovena komise

pro otevírání obálek s nabídkami,
kontrolu a vyhodnocení nabídek,
a dále souhlasí, aby obálky
s nabídkami na jednotlivé akce byly
otevřeny na jednání zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice, kde dojde
současně k jejich vyhodnocení.
Redakční rada
Prof. Svoboda za Redakční
radu Jehnických listů seznámil
zastupitele se jmenováním
redakce JL: šéfredaktor – Ing. Ivo
Pekař, redakce – PhDr. Miroslava
Menšíková, Ing. arch. Jan Vodička,
Mgr. Lenka Čuprová.
Kulturní komise
Zastupitelstvo schválilo nové
členy Komise pro kulturu, sport
a spolupráci s dobrovolnými
organizacemi, a to: Ondřej Morávek,
Miloš Vávra, Ivana Hudcová ml., Petr
Procházka ml.
Různé
Zanesené kanálové vpusti na
ul. Lelekovická a na ul. Meziboří
budou vyčištěny v rámci úklidu
po zimě.
Zastupitelstvo bere na vědomí
informaci o přebytku hospodaření
MČ Brno-Jehnice za rok 2018 ve výši
482 971,39 Kč.
Zastupitelstvo deleguje starostu
MČ Brno-Jehnice pana Václava Šichu
do Výboru Svazu měst a obcí České
republiky, a to do výboru městských
částí a obvodů.
Zastupitelstvo schvaluje částku ve
výši 250 000,- Kč na úhradu nákladů
spojených s návštěvou občanů města
Kaunas, městské části Alexotas,
v Jehnicích. V následné diskusi
zastupitelstvo pověřilo starostu
jednáním, aby pro příští výměnné
pobyty občanů byla nastavena
výrazně nižší kvóta /současná je
35 osob/, kvůli snížení nákladů na
tyto akce.
Pozemky
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem
pozemku p.č. 749/1 (chatařská
kolonie v údolí Ponávky) o výměře
31 m2 žadateli. Zastupitelstvo
souhlasí s projektovou dokumentací
pro vydání společného územního
a stavebního povolení na stavbu

RD na ul. Sousední na pozemcích
p.č. 288/4, 286, 287, 288/6, 288/5
všechny k.ú. Jehnice.
Další jednání zastupitelstva bylo na 21. 3. 2019
v 18.30 hod. v prostorách ZŠ Blanenská 1, Jehnice.

Krátké zamyšlení
Vážení sousedé, dámy a pánové,
dovolte, abych se představil a podělil
se s vámi o některé názory na život
v Jehnicích.
Nikdo z naší rodiny nepochází
z Brna a získat v krajském městě
bydlení bylo v období totality
neskutečné martyrium.
Kdo nebyl v bytovém družstvu
alespoň 15 let a neměl, čím by
prokorupční soukolí pravidelně
promazával, neměl šanci.
V různých podnájmech vystřídala
naše rodina několik adres a dalších
17 let jsme strávili v panelácích.
Není proto divu, že možnost koupě
rozestavěného domu v Jehnicích byla
příležitost z říše snů. Tehdy nám
nevadilo, že v obci chyběly přípojky
k sítím, nebyla žádná kanalizace
a nezpevněné komunikace přetékaly
bahnem. Bez holínek se člověk sice
neobešel, návštěvy jsme raději moc
nezvali, ale na hlavu nám nepršelo
a bydleli jsme ve svém.
Od té doby uplynulo 23 let
a z opomíjeného a zanedbaného
satelitu se vyloupla jedna
z nejkrásnějších městských částí.
Dokonce si myslím, že lepší místo
k životu v Brně ani okolí snad ani
není. Ačkoliv patřím mezi ‚náplavu‘,
připadám si, jako bych se tady
narodil, a každou změnu bydliště
bych považoval za krok zpět. Krom
toho, až se letos rozšíří místní
hřbitov, bude zde naděje na pobyt
časově takřka neomezený…
Když se na naši městskou část
podívám jako na celek, máme
v zásadě velké štěstí.
Nacházíme se ve zvlněné krajině
na severním okraji města, jsme
obklopeni věncem lesů a přírodu
má každý z nás doslova za humny.
Předškolní zařízení i škola má
dostatečnou kapacitu, všude se dá
dojít pěšky, do centra Brna to taky
není daleko a doprava většinou
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funguje. Určitě bychom neměli
usnout na vavřínech, ale ve srovnání
s ostatními městskými částmi
jsme na tom velmi dobře.
Na rozdíl od jiných neřešíme dálnici,
dopravní zácpy, průmyslové zóny,
hluk, smog a další prohřešky proti
životnímu prostředí a velké problémy
nemáme ani s občanským soužitím.
S parkováním aut to sice není ideální,
ale vůbec se to nedá srovnávat s tím,
co se děje jinde.
Shrnuto a podtrženo. Základní linie
byly vytýčeny a hodně poctivé práce
bylo odvedeno. Za to patří dík všem,
kteří se na zvelebování Jehnic podíleli
a podílejí. V této situaci by bylo
snadné současný stav ‚zakonzervovat‘
a spokojit se s dosaženým.
Klasik však praví: „Kdo je s vlastní
prací spokojen, má nakročeno
ke stagnaci.“ Lze proto přivítat
vzedmutí zájmu občanů naší městské
části po posledních komunálních
volbách. Pokud této občanské
aktivity využijeme ve prospěch obce
a přispěje-li to k plnohodnotnějšímu
životu a spokojenosti, bude to další
bonus pro nás všechny.
Diskutovat se dá prakticky o všem,
počínaje další výstavbou, o občanské
vybavenosti, ekologickém či
neekologickém chování, kulturních
akcích, spolkové činnosti, čistotě
prostředí, ale také o podomním
prodeji, kouření a konzumaci
alkoholu na veřejných místech,
distribuci drog, prostě o všem, čeho
bychom chtěli dosáhnout a čeho
bychom se naopak měli vyvarovat.
Každý z nás ví, že i zdánlivé
drobnosti dokážou potěšit nebo
naopak život znepříjemňovat.
Jehnické listy vycházejí díky
entusiasmu několika jedinců již 17 let!
V době elektronické komunikace,
mobilů a bleskových zpráv to
žádné tištěné médium nemá lehké.
Přesto jejich informační hodnotu
nepodceňujme a snažme se, aby byla
co nejvyšší. Často už za pár minut
víme, k jakému neštěstí právě došlo
na Novém Zélandu, ale mnohdy
nemáme ani tušení, kolik zajímavých
lidí žije v našem sousedství, co
všechno dokázali nebo o čem
přemýšlejí a sní.

V naší městské části máme řadu
spolků a organizací, většinu z nich
dotujeme z obecního rozpočtu, bylo
by proto žádoucí, kdyby nás jejich
představitelé alespoň jedenkrát ročně
informovali o své činnosti.
Otevřeme v Jehnických listech
pravidelné rubriky, dejme prostor
panu starostovi i zastupitelům vyjádřit
se k aktuálním problémům, najděme
si prostor pro diskusi s občany.
Nechť je i polemická, ale dodržujme
zásadu verbální slušnosti, korektnosti,
vyváženosti názorů a stanovisek
a samozřejmě nestrannosti.
Nepřipusťme však, aby se Jehnické
listy staly nástrojem politického boje
a vzájemného vyřizování účtů.
Plnohodnotný život v Jehnicích
a skvělé nápady přeje

Celá tato plocha by měla být
zastavěna. Neplánuje se zde žádný
kvalitní veřejný prostor, žádný park
a dětské hřiště.
Zelených ploch je v návrhu minimum
a počet parkovacích míst je také
nedostatečný. Současné využití louky
pro procházky a také významný
krajinný výhledový prvek má úplně
zaniknout.
Chtěl bych tímto upozornit na
možnost občanů podat připomínky.
Ohledně územního plánu se dají
připomínky podat do 18. 4.
na Odbor územního plánování
a rozvoje města Brna. Nápady
a připomínky ohledně plánovaného
kulturního centra a úřadu je vhodné
poslat na úřad naší městské části.
Kamil Krinčev
Klidné Jehnice

Miroslav Svoboda,
zastupitel a předseda redakční rady

Jehnická výstavba
Vážení sousedé, spoluobčané.
V minulých letech nebylo obvyklé,
aby zastupitelé prostřednictvím
Jehnických listů poskytovali
informace nebo prezentovali své
názory. Chtěl bych krátce shrnout
aktuální dění v naší MČ.
V tomto roce bude v Jehnicích
probíhat čilý stavební ruch.
Bude pokračovat výstavba bytů
v areálu bývalého pivovaru. Investor
pivovaru zahájí úpravy ulice
Kleštínek.
Hřbitov bude rozšířen a upraveny
povrchy chodníků. Měl by se stavět
chodník na Mokrou Horu.
Společně s těmito investičními akcemi
probíhá příprava nových veřejných
budov a změny územního plánu.
Proběhlo setkání s občany, kde byla
prezentována překvapivá změna
v plánované budově úřadu.
Místnost vyhrazená pro klub
důchodců by měla být nahrazena
restaurací. Takovou změnu nepovažuji
za šťastnou, protože spolkový prostor
pro místní zájmová sdružení nám
v Jehnicích chybí.
Do další fáze projektování se
posunula plánovaná změna územního
plánu louky před školou až po
odbočku na pilu.

Ukliďme Jehnice!
I v letošním roce se naše
městská část připojuje
k celorepublikové akci
„Ukliďme Česko, ukliďme
Jehnice“. Tato akce, kterou
organizují hasiči Jehnice,
se uskuteční v sobotu 6. dubna
2019. Sraz dobrovolníků je
v 10.00 hodin před hasičkou,
kde každý obdrží rukavice
a igelitové pytle. Svoz plných
pytlů zajistí hasiči.
Děkujeme všem pomocníkům,
kterým není lhostejná čistota
prostředí, ve kterém žijí.
Další info na tel.: 723 684 976
nebo osobně
u Ing. Jiřího Hudce.

Zápis do MŠ v Brně 2019/2020
Zápis dětí bude probíhat elektronicky
Veškeré informace najdete na www.zapisdoms.brno.cz
1. fáze - vydávání přihlášek
(1.4.2019 – 1.5.2019)
Na uvedených webových stránkách bude v průběhu uvedeného termínu k vyplnění a
vytisknutí žádost o přijetí. Žádost vypíšete, odešlete a vytisknete. (Pokud nemáte přístup k
internetu, kontaktujte MŠ a domluvíte se individuálně).

2. fáze - sběr přihlášek
Žádost přineste ( s potvrzením od lékaře) na Vámi vybranou MŠ
Vytištěné přihlášky donesete do MŠ Blanenská 1, Brno - Jehnice v tomto termínu:
2.5. 2019
nebo
3.5.2019

od 13.00 – 16.00 hodin
od 8.00 – 11.00 hodin

S vyplněnou přihláškou předložíte rodný list dítěte, kartičku pojištění dítěte a svůj OP

3. fáze - přijímací řízení
Od 9.5.2019 bude probíhat vlastní přijímací řízení, které můžete sledovat na webových
stránkách. Potom budete kontaktováni, kdy si můžete vyzvednout rozhodnutí o přijetí nepřijetí vašeho dítěte.
Mgr. Petra Havlová
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Zápis do první tĜídy
ěeditelství Základní školy a mateĜské školy Brno, Blanenská 1, pĜíspČvková
organizace oznamuje, že se v budovČ Základní školy na Blanenské 1, uskuteþní zápis do
prvních tĜíd pro školní rok 2019/2020.
Zápis se bude konat ve þtvrtek 11. dubna 2019 v dobČ od 13.00 do 17.00 hodin a v pátek
12. dubna 2019 v dobČ od 13.00 do 17.00 hodin.
K zápisu se dostaví rodiþe s dČtmi narozenými od 1. záĜí 2012 do 31. srpna 2013.
PĜi zápisu je nutné pĜedložit rodný list dítČte a OP rodiþĤ.
V pĜípadČ odkladu školní docházky doloží zákonný zástupce spoleþnČ se žádostí, v den
zápisu, dvČ doporuþující posouzení školského poradenského zaĜízení / PPP, SPC/
a odborného lékaĜe nebo klinického psychologa.
Co naše škola nabízí:
• jsme škola otevĜená novým pĜístupĤm ke vzdČlávání
• škola se nachází v pĜíjemné klidné okrajové þásti Brna
• peþujeme o nadané a mimoĜádnČ talentované žáky od prvního roþníku
• vyuþujeme kvalifikovanČ anglický jazyk od 1. roþníku
• podle poþtu pĜihlášených dČtí plánujeme otevĜít 2 první tĜídy s poþtem 25 žákĤ
ve tĜídČ
• v pĜípadČ zájmu je možná návštČva v souþasné 1. tĜídČ / info.na tel. þ. 724 310 276/.
V naší škole bude vašemu dítČti dobĜe. UdČláme vše pro to, aby se vracelo spokojené.
Budeme rozvíjet jeho nadání a osobnost, respektovat jeho individualitu. Budeme s vámi
spolupracovat a hledat nejlepší Ĝešení v každé situaci. V naší škole se vaše dítČ bude uþit
v atmosféĜe bezpeþí, pochopení, tolerance a vzájemné úcty a pomoci.
Služby
• provoz ranní i odpolední družiny (6.30–17.30 h)
• jídelna v budovČ školy
• velký výbČr zájmových kroužkĤ pĜímo ve škole
• zamČĜujeme se, jako specializovaná škola, na výuku atletiky
• kroužek hudební výchovy- odlouþené pracovištČ ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tĜída
• kvalitní spolupráce mezi školou a rodiþi, možnost konzultací s uþiteli, po pĜedchozí
domluvČ kdykoliv.
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Dospívající mládež
Na křižovatce ulic Planinka
a Kleštínek u garáží se často schází
nejen zdejší mládež. Nyní i na ulici
Pod Vrškem u zadního vchodu do nové
MŠ byly nalezeny lahve od alkoholu
a podezřelé sáčky s pravděpodobnými
zbytky drog. Se státní i městskou
policií byla dohodnuta kontrola inkriminovaných míst. Rodiče dospívajících
dětí tímto upozorňujeme na problémy
mládeže s alkoholem a drogami a nabádáme ke zvýšenému zájmu o jejich
volnočasové aktivity.

Chodník Jehnice – Mokrá Hora
Jak jste si již všimli, došlo k vykácení dřevin v blízkosti silnice
mezi Jehnicemi a Mokrou Horou.
Tuto akci, jakož i celou výstavbu
chodníku převzala k realizaci
společnost Brněnské komunikace a.s.
Chodník by měl být hotov do konce
roku, pokácené dřeviny by měly být
nahrazeny novou alejí.
Plány na úpravu parkovacích míst
na ulicích Plástky a Rozhledová jsou
k dispozici na stránkách úřadu
http://brno-jehnice.cz/aktuality/
doplneni-parkovacich-stani-na-ullelekovicka-a-rozhledova.

Ohlédnutí za setkáním
s občany
Na žádost jehnických občanů svolal
pan starosta na 27. 2. 2018 setkání
občanů, na kterém se diskutovalo
ohledně výstavby nového společenského centra a úřadu, nové hasičky
a bytů v areálu bývalého pivovaru.
Na setkání bohužel nebyl pozván
pan architekt Křivinka, přestože jej
lidé očekávali.
Pan starosta seznámil občany
s vizualizací společenského centra
a hasičky, na závěr se diskutovalo
ohledně dostavby bytů v areálu
bývalého jehnického pivovaru.
Občané průběžně pokládali různé
dotazy, např. ohledně financování
staveb, parkovacích míst u nového
úřadu i na ulici Lelekovické. Dále
se lidé dotazovali, jak vypadalo
zadání studií, jak se bude řešit průjezd
hasičských aut v obytné zóně, jak

bude řešen průjezd od bytů z areálu
pivovaru v ulicí Kleštínek, proč
nebyla vytvořena jedna studie úřadu
a hasičky dohromady. Řešily se otázky
dispozičního řešení společenského
centra – velikost kanceláří, nutnost
lékařské ordinace, místnosti pro Klub
důchodců anebo restaurace, velikosti
sálu, nákladů na provoz budovy
a mnoho dalších otázek.
Setkání se zúčastnilo přibližně
85 občanů a ti zaplnili celou
vyčleněnou místnost. Někteří se
do místnosti ani nedostali. Většina
z přítomných se shodla, že by bylo
dobré vypsat architektonickou soutěž
na další vizualizace společenského
centra s úřadem a hasičky.
Na závěr pan starosta vyzval občany,
aby své dotazy ohledně výstavby
posílali písemně na úřad, kde budou
zpracovány a odpovědi odeslány zpět
tazatelům. Dotazy i s odpověďmi
bych ráda viděla v některém z příštích
vydání Jehnických listů, aby i ti, kteří
se setkání nemohli zúčastnit, věděli,
o čem se diskutovalo a jakých závěrů
jsme se dobrali.
Ing. Iveta Šromovská

Zasedání redakční rady
Na 2. zasedání redakční rady
Jehnických listů byly projednány další
směry ke zlepšení Jehnických listů.
Byla založena e-mailová adresa
pro komunikaci s veřejností:
jehnickelisty@seznam.cz.

Od příštího čísla bude uvedena
v tiráži.
Rádi bychom v pravidelné rubrice
představili spolky v Jehnicích,
tj. Sokol, sdružení dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení, svaz chovatelů, klub důchodců, sdružení rodičů
při ZŠ. Žádáme tímto představitele
těchto sdružení o zaslání kontaktů
na výše uvedený e-mail pro možnosti
další spolupráce.

Zveme Vás do pobočky
Knihovny Jiřího Mahena
v Brně-Jehnicích
K půjčení máme: literaturu pro
dospělé – beletrii, romány pro ženy,
detektivky, naučnou literaturu,
časopisy, literaturu pro děti a mládež –
pohádky, leporela, dívčí romány,
naučnou literaturu, dětské časopisy.
K dispozici je také bezplatný internet.
Ivana Ondráčková

Hřbitov v Jehnicích
Obec Jehnice pohřbívala své
zemřelé dlouhá léta na farním hřbitově
v Řečkovicích. V roce 1948 zakoupil
Místní národní výbor v Jehnicích pozemek a 20. května 1955 byly zahájeny
práce úpravou cesty na Horku, kde měl
být nový hřbitov pro Jehnice a Ořešín
založen. Vše se dělalo v tzv. „akci Z“,
postup prací můžeme sledovat v obecní
kronice. Kronikářka paní Božena
Homolková v roce 1996, kdy uplynulo
čtyřicet let od otevření hřbitova,

Hřbitov v Jehnicích
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Váza z bývalého jehnického zámku

vzpomínala: „Jediná mechanizace byl
krompáč, lopata a kolečka, která si občané
museli přinést z domu. Vzhledem ke kamenitému terénu kopce to mnoho nebylo.
Nescházelo však odhodlání. Každou
sobotu a neděli dopoledne se scházely
desítky mužů a žen, kopala se cesta, kopal
se příkop, z lomu u železniční zastávky se
navážel ručně vylámaný kámen na hřbitovní zídku a z bouraček cihly a krytina
na postavení márnice. ... Podle záznamů
odpracovali místní občané 1 928 hodin
a dalších 400 hodin s koňskými potahy.“
V roce 1956 postavili boční kamenné
zdi a zbytek hřbitova byl oplocen.
Postavena byla márnice a rozměřena
část na úpravu cest jak na hřbitově, tak
před ním. Potíže nastaly s opatřením
pletiva na zeď a se zhotovením
železné brány. Přes veškeré problémy
způsobené centrálním plánováním se
podařilo hřbitov 23. 10. 1956 otevřít.
Prvním pohřbeným se stal obuvnický
mistr František Kučera, který působil
také v obecním zastupitelstvu. V roce
1957 byl posvěcen hřbitovní kříž,
který podle pozdějšího svědectví pana
Antonína Pernici zbudovali svým
nákladem jehničtí rolníci. V dubnu
roku 2000 byl kříž opraven nákladem
10 000 Kč správou brněnských
hřbitovů. Zajímavostí je, že se kříž
nachází na konci hřbitova, zatímco
obvykle bývá uprostřed. Roku 1967
vznikl urnový háj. Zřejmě někdy
v této době sem umístili jednu ze

dvou zachovalých váz z bývalého
jehnického zámku. V roce 1973,
opět v akci Z, upravili občané svahy
při cestě ke hřbitovu. Ulice, kterou
cesta vedla, získala v lednu toho
roku pojmenování, z původní Horky
se změnila na Meziboří. Tehdy
také převzala Zahradní správa
města Brna do své gesce hřbitov
v Jehnicích. Roku 1975 nový správce
dodal novou velkou kovovou nádrž
na vodu a přistavil tři velké nádoby
na smetí. Voda na zalévání se
totiž od založení hřbitova dovážela
cisternou a tento stav trval až do
roku 1996, kdy byla vybudována
v souvislosti s probíhající výstavbou
v okolí vodovodní přípojka pro
jehnický hřbitov. Osobní, ale krásně
charakterizující význam hřbitova pro
život jehnických občanů je zápis paní
Homolkové, kdy v prosinci 1996 po

mnoha letech napadl sníh: „Ještě jeden
pěkný zvyk se zachoval. Před Štědrým
večerem navštěvují občané hřbitov. Na
hroby nosí ozdoby z chvojí a sušeného
kvítí, rozsvěcují svíčky, navzájem se
zdraví a přejí šťastné vánoce. V zasněžené krajině světlem ozářené hroby
působí zvláštním dojmem. Živí se tu
setkávají s těmi, co je předešli, a s určitostí
rozvažují o ceně života i nutnosti smrti.
Kolem šesté hodiny večer je venku klid.“
Jehničtí kronikáři pečlivě uváděli pro
každý rok i úmrtí občanů a zaznamenali i různé zajímavosti. V roce 1960
bylo na hřbitově pohřbeno první dítě,
protože předtím dlouhých patnáct
let malé dítě v obci nezemřelo. Roku
1971 poprvé v historii obce převýšil
počet kremací nad pohřby do země.
V roce 2010 vyšla kniha Jiřího Endlera
„Příběhy brněnských hřbitovů“, v ní

Rozšiřování hřbitova – současný stav
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autor tehdy uvedl, že jehnický hřbitov
má rozlohu 2 700 m2, počet hrobů
224 a počet pohřbených 468 osob.
Poznamenal, že „je na současném
hřbitově volného místa ještě dostatek“,
v téže době však již zastupitelstvo
naší městské části vážně řešilo otázku
jeho rozšíření. Kapacita hřbitova
v Jehnicích ke konci roku 2018
činila 151 urnových a 259 kopaných
hrobů. Pozemek pro rozšíření sousedí
bezprostředně s plochou stávajícího
hřbitova. Projektantem stavby se stal
Ing. arch. Harald Čadílek. Základní
koncepce spočívá ve vytvoření
okružního systému, propojeného se
stávajícím hřbitovem. Centrální cesta
ukončená kamenným křížem z roku
1957 bude prodloužena a kříž bude
přesunut na konec cesty tak, aby zůstal
centrálním motivem. Pro kříž bude
vybudován nový základ obsypaný zeminou. Před tímto vyvýšením budou
osazeny tři kamenné masivní schody.
Na tři metry širokou centrální cestu
bude navazovat okružní komunikace
s vyústěním na severozápadní straně,
tam vznikne nová brána, která bude
kopií současné. V těchto místech bude
přístupný kontejner, od budoucích
hrobů bude odstíněn dva metry
vysokou zdí. Na severní rozšířenou
část naváže parkoviště s plochou
300 m2 ze zámkové dlažby, přístupné
po rozšířené komunikaci před hřbitovem. Na parkovišti vznikne deset
parkovacích míst, z toho dvě pro osoby
ZP. Celý areál bude bezbariérový.
V nové části jsou navrženy dva stojany
na vodu, podobné těm dnešním,
počítá se s umístěním asi šesti laviček.
Mezi jednotlivými celky hrobových
míst budou chodníky o šířce
150 cm. Celá plocha rozšíření bude
zatravněna, v rámci sadových úprav
je navržena výsadba střední a vyšší
zeleně, opadavých a neopadavých
druhů, v celkovém počtu 21 kusů
(z toho osm listnatých stromů).
Plocha rozšířeného hřbitova bude mít
1 963 m2, vznikne na ní prostor pro
89 kopaných hrobů a 301 urnových
hrobů. Rozšířená část hřbitova bude
oplocena dva metry vysokým plotem.
V únoru roku 2019, necelých 65 let od
zahájení výstavby jehnického hřbitova,
začaly první práce na jeho rozšíření

a také na úpravě prostor stávajícího
hřbitova. V současné době probíhá
kácení tújí, protože kořeny narušují
chodníčky i samotná hrobová místa.
Po odstranění dřevin budou dotčené
cestičky i takto zasažená hrobová místa upravena. Všichni, kdo se na úpravě
hřbitova podílejí, jsou si vědomi
pietnosti místa a v navržených opatřeních se klade značný důraz na tuto
skutečnost. Nesmíme zapomínat, že
práce probíhají bez uzavření hřbitova,
je tedy potřeba i jistého pochopení od
návštěvníků, aby dbali na upozornění,
výstrahy a doporučení. Společně, se
vzájemnou ohleduplností, se určitě
podaří dočasnou situaci překonat
a dočkáme se chvíle, kdy opět budeme
moci říci slovy paní kronikářky
Homolkové: „Mezi borovým lesem našli

si naši občané místo, kde v roce 1956
vybudovali sami malý hřbitůvek pro dny
posledního odpočinku. Volili dobře. /…/
Klid mrtvých ruší jen ptačí zpěv“.
Redakce Jehnických listů

Navrhujte a podporujte,
Dáme na vás!
Máte nápad, který by pomohl oživit
naše město? Zapište se v Brně do
dějin Dáme na vás.
Až do 15. května můžete podávat své
nápady pomocí online formuláře na
www.damenavas.brno.cz.
Čím dříve projekt podáte, tím dříve
získáte zpětnou vazbu ohledně jeho
realizovatelnosti a zvýšíte svou
šanci dostat projekt až do velkého
listopadového finále.

«°ŞĜŻƋåƉŸåƉƴƉųĹèƉÚŅƉÚèģĜĹţ
%³ĵåƉĹ°Ɖƴ³Ÿţ
Spolu navrhujeme, co zrealizujeme
^TEVXMGMTEXMZR¸LSVS^TSÜXY
1IXSWWMZ'VRë^RSZYQłőIQIWTSPIÜRëZ]Q]WPIXTVSNIOX]ZcGIPOSZ³
LSHRSXëEőcQMPM¾RłOSVYROXIV³FYHSYLVE^IR³^TEVXMGMTEXMZR¸LSVS^TSÜXY
2]'VęER³XEOőIMZ]2«XIITSGL«PR¸R«TEH]$
>EÜRëXIRE

HEQIREZEWFVRSG^
:«ĴR«ZVLQłőIXITSHEXHS

Spolu navrhujeme

TSPYTSHTSVYNIQI

*QEMPHEQIREZEW%FVRSG^`8IPIJSR`2SFMP
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TSPYVS^LSHYNIQI

Před samotným vyplňováním
formuláře si prostudujte Zásady
participativního rozpočtu nebo
alespoň krátké „devatero“
a seznamte se podrobněji s Výzvou.
Se svými dotazy se můžete obracet
na Kancelář participace.
Vše najdete na webových stránkách
www.damenavas.brno.cz.
Veřejné setkání
Inspiraci můžete najít na výstavě
Dáme na vás, která bude k vidění
od 18. dubna do 31. května 2019
v Urban centru na Mečové 5.
Ve středu 17. dubna od 18.00 hodin
proběhne v prostorách výstavy
veřejné setkání, kde budou moci
návštěvníci tvořit projekty společně,
zeptat se na cokoliv, co je na
participativním rozpočtu zajímá,
nebo diskutovat nad svými návrhy
pro letošní rok a nad vítěznými
projekty z loňských ročníků.
Těšíme se na vaše nápady, nenechte je
ležet v šuplíku!
Tým Dáme na vás

Lipka vítá jaro!
Ačkoliv nás známá březnová
pranostika nabádá zůstat ještě doma
za kamny, my už vás voláme k nám
na Rozmarýnek, Lipovou a Jezírko,
kde jsou přípravy na jaro v plném
proudu. Přidejte se k nim.
Rozmarýnek láká všechny
příznivce zahradničení
a permakultury na praktický
workshop, na kterém si každý
účastník navrhne proměnu
vlastního pozemku podle principů
permakulturního designu.
K začátku jara už neodmyslitelně
patří Otvírání studánek
na Jezírku u Soběšic.
Nenechejte si studánkovou slavnost
ujít ani letos, připravujeme ji na
sobotu 6. dubna.
Na Velikonoce se připravíte na
pracovišti Lipová, v pátek 5. dubna
vám pomůžeme vytvořit originální
dárky pro koledníky – drátovaná
vajíčka. Před špenátem nebo po
něm, nezapomeňte dojít oslavit
Zelený čtvrtek. Pro menší i větší
děti bude připravena spousta tvoření,
hraní a tradic v přírodní zahradě.

WORKSHOP 2019
„Policistou na zkoušku“

21.06., 20.09., 11.10.
areál SKP Kometa,
Bauerova 5, Brno

Chceš se stát naším kolegou na
jeden den? Vyzkoušíš si pod
dohledem policistů vybrané
policejní činnosti a nahlédneš
do tajů jednotlivých služeb. Pokud
Tě policejní práce osloví, staň
se jím napořád.
Zkus, jestli máš fyzičku pro přijetí do
služebního poměru a vyhraj exkurzi
na speciální policejní útvary.
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ODBOR PERSONÁLNÍ

+420 725 687 622
+420 974 622 621 - 4
krpb.nabor@pcr.cz

Podrobné informace a přihlášky na
chystané akce najdete na stránce
www.lipka.cz/kalendar-akci.
Prožijte začátek jara s Lipkou!
Amálka Čípková, Lipka

Babičko, kde jsi?
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
následující příspěvek se bude věnovat
právu rodinnému. Zaměřím se na
popis a možné řešení situace, kdy je
dítěti upíráno právo na rodinný život.
Nejednou jsem si v praxi vyslechl
stížnost na rodinné poměry, kdy
například rodiče vyčítali svým dětem,
že se nevidí s vnoučaty, že vnoučata
ani neví, že nějaká babička a dědeček
existují, že by vnoučata měla trávit
s prarodiči více času. S hlubokým
8

pochopením jsem vždy tyto smutné
příběhy vyslechl a snažil jsem se
apelovat na to, aby se účastníci nevyvážených rodinných vztahů dohodli
a pokusili se o nápravu v rámci rodiny,
bez ingerence třetích osob v podobě
sociálních pracovníků či soudů.
Ne vždy se však podaří věc
vyřešit smírně. To je pak nutné
obrátit pozornost k zákonu. Ve
výše uvedených a jim podobných
případech konkrétně k ustanovení
§ 927 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
Uvedené ustanovení říká, že právo
stýkat se s dítětem mají osoby
příbuzné s dítětem, ať blízce či
vzdáleně, jakož i osoby dítěti
společensky blízké, pokud k nim
dítě má citový vztah, který není jen

Autocentrum K.E.I. radí…

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

HLEDÁME PRÁVĚ TEBE!
POLICISTA

ROZŠIŘUJEME
NÁŠ TÝM

POVOLÁNÍ PRO TOHO,
KOMU NA OSTATNÍCH ZÁLEŽÍ
PO ZAPRACOVÁNÍ
NÁSTUPNÍ PLAT AŽ 30.440 Kč,
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
OD 75.000 Kč,
STÁTEM GARANTOVANÉ
POVOLÁNÍ, KARIÉRNÍ RŮST,
NADSTANDARDNÍ BENEFITY

STŮJ
NA SPRÁVNÉ
STRANĚ!

ODBOR PERSONÁLNÍ

WWW

+420 725 687 622
+420 974 622 621 - 4
krpb.nabor@pcr.cz
www.policie.cz/nabor

přechodný, a pokud je zřejmé, že by
nedostatek styku s těmito osobami
pro dítě znamenal újmu. Také dítě
má právo se stýkat s těmito osobami,
pokud tyto osoby se stykem souhlasí.
U výše uvedeného ustanovení zákona
stojí za povšimnutí, že přiznává
právo na styk s dítětem jak osobám
příbuzným, tedy osobám spojeným
pokrevním poutem, nebo osvojením,
tak i osobám, které s dítětem navázaly
pouze sociální vztah, např. bývalý
druh matky, který nezletilého po
určitou dobu vychovával ve společné
domácnosti. Tento posun se v našem
právním řádu projevuje od účinnosti
nového občanského zákoníku, tedy od
1. 1. 2014.
Obrátí-li se dotčená osoba se svým
právem na styk s nezletilým dítětem

na soud, nemusí nutně žádat pouze
styk v podobě návštěvy, či vycházky,
ale může se domáhat rovněž styku
ve formě pravidelné komunikace,
ať už telefonické, e-mailové, nebo
i prostřednictvím Skype.
Příslušný soud bude muset vzít do
úvahy mimo jiné i to, zda přisouzení
styku dítěte s osobou, která se o toto
své právo ubírá, je v nejlepším zájmu
dítěte, zda dítě má k této osobě
pozitivní vztah, zda tato osoba bude
mít na dítě pozitivní vliv a například
i to, zda tato osoba v minulosti o dítě,
byť částečně, pečovala.
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Jak zbavit motor karbonu?
Stále přísnější emisní normy nutí
výrobce, aby se u motorů uchylovali
k přímému vstřikování.
To je sice účinnější
a v některých ohledech lepší,
jenže přináší s sebou problém
v podobě˝zakarbonovaných motorů,
tedy nadměrné usazování karbonu
především na sacích ventilech, ale
v pokročilé fázi i přímo ve spalovací
komoře na dně pístu, což zhoršuje
hoření směsi a přispívá ke klepání
motoru.
Proč dochází k zakarbonování?
Pokud by motor nasával pouze
vzduch, nemusel by být problém
tak veliký, ale moderní motory
musejí mít systém zpětného vedení
zplodin zpět do sání, aby došlo
k jejich dočištění.
Nasátý vzduch tedy obsahuje zbytky
nespáleného i spáleného paliva a také
částečky oleje, které se nestačí setřít
z povrchu válce a dohoří na jeho
stěnách.
Tato směs se pak vrací do sání,
a když jí dáte do cesty překážku,
začne se na ní usazovat. A největší
překážkou je samozřejmě sací ventil.
Dochází tak k opotřebení a zhoršení
funkce pístních kroužků, klesá
výkon, kolísá volnoběh, vynechává
chod jednotlivých válců (zanášejí
se i svíčky) a v konečném důsledku
se může motor úplně zničit, pokud
problém včas neřešíte.
Karbon působí také jako brusná
pasta, která opotřebovává povrch
pístu a válce, takže se nejen odlamují
částečky kovu (které celý problém
ještě prohlubují), ale dochází
k nadměrné spotřebě oleje.
Jak tomu předejít?
Zakarbonování přímovstřikových
motorů zcela předejít nelze, ovšem
existují způsoby, jak jej zmírnit.
V první řadě je dobré často měnit
olej, ideálně ještě častěji, než
doporučuje výrobce.
Právě starý olej vytváří nejvíce úsad,
takže jeho čerstvost je v boji proti
karbonu zásadní.

U turbomotorů se navíc
nedoporučuje přidávat plný plyn
v nízkých otáčkách, ale naopak
by se měly jednou za čas pořádně
protáhnout a dopřát jim i vysoké
otáčky. Právě zvýšená zátěž spojená
s vyšší teplotou totiž přispěje tomu,
aby se ještě neusazený karbon spálil.
V souvislosti s tím vyplývá, že
naopak krátké jízdy se studeným
motorem škodí.
Motor má totiž při studeném chodu
zvýšené emise a tedy si samozřejmě
přisává víc nečistot, které se potom
usazují.
Jak se toho zbavit?
Mnoho aditiv slibuje, že karbonové
usazeniny chemicky rozloží, ovšem
aditiva do paliva jsou v případě
přímovstřikových motorů poněkud
na nic, protože nepřijdou do
kontaktu se sacími kanály a ventily.
Nakonec tedy nezbývá než sání
rozebrat a usazeniny rozpouštět
speciálními přípravky přímo.
Na ty odolné se potom musí
s kartáčkem, což je samozřejmě
poněkud otrava.
Příště poskytneme více informací
o náhradních klíčích od
automobilu.
Autocentrum K.E.I.
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