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OTEVŘÍT SE VÁNOČNÍMU ČASU
Poslední uvadlé listy spadly na zem.
krajina prohlédla jako nahé ptáče.
Javory zůstaly holé, ztuhlé mrazem,
a kdesi daleko zazněly tóny pláče.
Odcházel podzim,
s ním poslední dny v roce.
V nich jen déšť a mlhy, zmizela slunce zář
a rostly předlouhé, depresivní noce,
zahrady hřbitovů svou otevřely tvář.
A listí javorů, mlhou skryté krásy,
po cestách, po polích čekalo na slunce,
že jeho zjevením své se dočká spásy

a pak rozzáří se jako zlata unce.
Vyšlo chladné slunce, s ním vítr jeho druh
a listí javorů zářilo po kraji.
Leč vítr roznes je (jak mnohý dobrodruh,
z nichž mnozí těch svých cest už vůbec
neznají),

ležet uviděti. Jen myšlenka pouhá,
že čas ten se blíží, pro zralé – nezralé
bránu otevírá: za ní strom vánoční
a planoucí svíce. Jasné tóny zvonů
zní akordem d – dur už dědinou noční,
jedinou velebnou tóninou – už domů,

vzápětí severák přivál k nám oblaky
a s nimi první sníh snášel se krajinou,
smířenou, utichlou, schovanou pod mraky
s polními cestami i s celou dědinou.

je čas jít už domů, jediná cesta všech
dokud stačí nám dech a oči pro krásu,
a pro dobro duše zapomenout na spěch
a pak otevřít se vánočnímu času!

Čas adventní přišel, s ním opět i touha
v duších nás i dětí – v jeslích dítě malé

V Brně - Jehnicích 11. listopadu 2007
Karel Stránský

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 21.11.2007 proběhlo 109. zasedání
zastupitelstva

- zastupitelstvo schvaluje
a) vyčlenění částky 4000,-Kč z rozpočtu MČ
r.2007 na zakoupení věcného daru pro
p. Josefa Kousala.
b) vyčlenění částky 16500,-Kč z rozpočtu MČ na odměny pro redakční radu
Jehnických listů v roce 2007.
c) celkovou částku 4 972 tis.Kč, kterou město
Brno postupuje do rozpočtů městské části
Brno-Jehnice na rok 2008.
d) rozpočtové opatření č.5/2007 ze dne
21.11.2007.

- zastupitelstvo bere na vědomí
a) zprávu starosty o obsahu jednání ze sněmu
starostů a návrhem příjmů, které město
Brno postupuje do rozpočtů městským
částem na rok 2008.
b) informaci předsedy redakční rady o práci
redakční rady v roce 2007.
c) zprávu předsedy kulturní komise o akci
„slavnostní rozsvícení vánočního stromu“
a kulturní vložce žáků ZŠ před slavnostním rozsvícením.

Děti naší školy
621 00 Brno-Jehnice“ mezi městskou částí
Brno-Jehnice a Ing.arch Ivo Brandštetrem.
d) s návrhem rozpočtu MČ Brno-Jehnice na
rok 2008 tak jak byl předložen na tomto
zasedání s tím, že předmětný návrh bude
v zákonné lhůtě zveřejněn na úřední desce
městské části Brno-Jehnice a projednán
na veřejném shromáždění občanů dne
12.12.2007.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
12. 12. 2007 po ukončení veřejného shromáždění s občany.

Vánoční strom
V úterý 4.12. v podvečer proběhlo na
Náměstí 3. května slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu s kulturním programem
žáků naší základní školy a malým ohňostrojem. Pro přítomné bylo připraveno malé očerstvení. Podle účasti mnoha občanů, zvláště
rodičů a prarodičů s malými dětmi, z Jehnic
i okolí lze říct, že vznikla nová tradice v naší
městské části.

A teď něco o volejbalu
v TJ Sokol Jehnice
Letošní sezónu (2007/2008) jsme začali
soustředěním většiny hráček zařazených do
mládežnických družstev, které se konalo
v srpnu 2007 v nádherném sportovním areálu
v Bystřici nad Pernštejnem. Poté jsme pokračovali společnou přípravou s družstvem
Sportovního gymnázia v Kaunasu (Litva)
v Jehnicích. Do letošních mládežnických soutěží máme přihlášeno pouze jedno družstvo
juniorek sestavené z děvčat různých věkových
kategorií. Po kvalitní přípravě v měsíci září
hrajeme krajský přebor juniorek a vedeme si
v něm velmi úspěšně. Jsme zatím na 1. místě
v naší skupině (v Jihomoravském kraji jsou
celkem tři) a pokud ji vyhrajeme, budeme od
ledna 2008 bojovat ve finálové skupině o postup do kvalifikace na 1. ligu. Většina těchto
děvčat je z Jehnic a prošla přípravou již od
přípravek přes žákyně.

- ZMČ Brno-Jehnice projednalo
a souhlasí
a) s textem nájemní smlouvy mezi
- Statutárním městem Brnem městskou
částí Brno-Jehnice
- Vysokoškolským sportovním klubem TJ
Univerzita Brno
- TJ Sokol Jehnice
o pronájmu části pozemku p. č. 7/1 k. ú.
Jehnice o ploše 1848 m 2 za účelem rekonstrukce a provozování víceúčelového venkovního sportoviště.
b) s textem dodatku č.1 k výše uvedené
nájemní smlouvě mezi výše uvedenými
subjekty o pronájmu části pozemku p.č.7/1
k.ú.Jehnice o ploše 1848 m2.
c) s textem dodatku č.1 ke smlouvě na zhotovení projektu stavby a obstarání dokladů
a povolení na výstavbu „Domu s pečovatelskou službou, zřízení domovinky a rekonstrukce nebytových prostor Blanenská 7,

Družstvo juniorek TJ Sokol Jehnice
2

Autor: Veronika Škarecká 1. třída
Další nastupující generace trénuje v přípravce, aby mohla ty úspěšné nahradit. Jsou
to děvčata ročníků 1993-96 a pravidelně
trénujeme úterý a čtvrtek od 16:00 hodin
v tělocvičně místní základní školy. Velmi rádi
tam další děvčata přivítáme.¨
Z družstev dospělých nás reprezentují dvě
družstva žen, a to v krajském přeboru II.
třídy a v městském přeboru. Již několik let
netrpělivě čekají na doplnění svých počtů
z našich mládežnických družstev.
Václav Šicha
trenér

Sto let silnice z Jehnic
na Ořešín.
V letošním roce uplynulo sto let od zahájení stavby okresní silnice z Jehnic na Ořešín.
Bylo to v době, kdy všechny okolní obce byly
již vzájemně propojeny okresními silnicemi.
Jen na Ořešin vedly jen cesty polní, případně
lesní, málo udržované, které chůzi i jízdu
povozy značně ztěžovaly.
Představitelé obce Ořešín po řadu let psali
spoustu žádostí a ponížených suplik, v nichž
byla barvitě a dramaticky vylíčena situace
v dopravě po tehdejší cestě z Ořešína do
Brna. Původní cesta vedla kopcovitým terénem přes Rakovce, jehnickou Horku, kolem
nynějšího hřbitova do Jehnic na náves a dále
k Brnu.
Až v prosinci 1906 byla výstavba silnice
schválena a v roce 1907 došlo k realizaci
stavby. Stavba byla ukončena v září 1908

v délce silnice 1601 m. Nebylo schváleno
prodloužení cesty na Útěchov, byla přislíbena
druhá etapa, ke které ale nedošlo.
Na Útěchov se tedy používá původní,
zčásti polní a zčásti lesní vozové cesty.
V současné době je cesta přes lesní úsek pro
dopravu uzavřena a slouží Lesnímu školnímu
podniku Křtiny.
Na základě materiálu poskytnutého
Dr. Františkem Tonarem z Ořešína
vypsal Jan Černohlávek

Obrazový seriál Jehnice
kdysi a dnes 4 - hasička.
V tomto příspěvku do seriálu Jehnice kdysi
a dnes je ústředním motivem hasička. Ale
to je jen hmotné vyjádření stavbou - sloužící
záchraně před požáry. Požáry nás doprovázejí
v celé historii a Jehnice poznamenaly již dávno
v minulosti.
K roku 1468 se v pramenech uvádí: „Uherský
král Matyáš obléhá Brno a uherská vojska ničí
širé okolí. Jehnice vypáleny, vyvražděny a ves se
stala na více než sto let pustinou. Jen na dvoře
žil svobodník. Po více než 100 letech se kolem
dvora usídlilo 15 rodin. Ještě roku 1562 patří
k Novému Hradu mimo jiné „pustá ves Jehnice
a dvořák v Jehnicích“.
Proti nebezpečí požárů byly vydávány již
koncem 15. století požární řády, v roce 1751 císařovna Marie Teresie vyhlašuje „ohňový patent“
a v roce 1787 císař Josef II. řád k hašení požárů.
To vedlo k zakládání zvoniček pro ohlašování
požárů a posléze i k zakládání nádrží na vodu.
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Tak tomu bylo asi i se stavbou zvoničky
na návsi a založením rybníka. Došlo k tomu
až v průběhu 19. století. V době stabilního
katastru (1826) ještě není zakreslena ani
zvonička, ani rybník. Až na přelomu století
máme fotografie zvoničky a rybníka. Rybník
nebyl vytvořen pro chov ryb, byl asi hlavně
požární nádrží, byl mělký a charakterizovala
ho hejna hus. Občas rolníci projížděli rybníkem s povozem, aby opláchli kola a kopyta
koní od hlíny.
Hasičský sbor, nejstarší společenská organizace v Jehnicích byl založen v roce 1898,
ustavující valná hromada proběhla 9. dubna
1899. A již v roce 1904 dala obec příslib
k příspěvku pro postavení hasičské zbrojnice.
Ale trvalo téměř třicet let do jejího postavení. Obec zadala stavbu „Hasičky“ staviteli
Františku Matějů a ten ji dokončil na jaře
1931 za necelých 25 000,- Kčs a veřejnosti
a sboru byla budova slavnostně předána
7.června 1931.
Tuto budovu, foto asi brzy po dostavění,
ukazuje obrázek č. 1. Jednoduchá budova
s rovnou střechou a s vraty v průčelí. Stojí
přímo na hrázi rybníka a potok je sveden
kanálem přímo pod středem stavby. Před
hasičkou je široké přemostění, v zadní částí
byl asi metrový chodníček, uprostřed se stavidlem. Ucpání tohoto stavidla zapříčinilo
v minulosti několikrát zaplavení návsi přívalovou vodou.
Jehnický potok, protékající návsí byl
upraven již dříve a to v roce 1928 regulací

ku a původní
byla zazděna.
Jen poznámka
- v roce 1980 do
zdi původních
vrat vrazilo auto
uhelných skladů.
Změny ve
stavbě hasičky
máme zachycenu
až na fotografii
č. 2, pocházející
asi z roku 1966.
Je to pohled,
z nedávno před
Původní hasička - brzy po dostavění v roce 1931
tím (1963) založeného parku
na návsi. Je
tam nový vjezd
z boku a sedlová
střecha.
V rámci protipožárních opatření byla v roce
1968 vybudována
na Příhoně protipožární nádrž zakopaná v zemi,
která asi nikdy
nebyla použita,
ale skryta zrakům stále ještě
existuje.
Další foto
č. 3 zobrazuje
hasičku zezadu
Hasička po úpravách střechy a vchodu - asi z roku 1966
přes rybník.
- pohled z nově založeného parku
Dle vzrostlých
stromů v parku
a dosud stojícího
obchůdku („Včela“), který vidíme vpravo, jde
asi o stav kolem roku 1980. Rybník je ve značně dezolátním stavu s narušenými břehy, ale
dosud funkčním stavidlem, proti původnímu
dřevěnému modernizovaným.
Zcela odlišný vzhled návsi byl vytvořen
zrušením rybníka, které se uskutečnilo při
výstavbě samoobsluhy v roce 1986 (kolaudace
1988), kdy výkopová zemina byla využita
k zavezení. Podoba návsi se výrazně změnila
výstavbou obecního domu (1994), do něhož
byla začleněna i hasička, provedením obchvatu
potoka kolem obecního domu, novým přemostěním a úpravou koryta potoka k mostu.
Střecha hasičky byla navýšena a vybudováno
Pohled na hasičku zezadu, přes rybník
podkroví se sídlem úřadu městské části. Tento
- asi počátkem 80.let 20. století
stav zachycují fotografie č. 4 a 5.. Za pozornost
potoka s betonovým dnem i stěnami, možností
stojí, že v nezměněné podobě jsou obě okna
překrytí a jednoduchým oplocením. Také
hasičky - z původní stavby z roku 1931.
usneseno vysázeti na jaře 1929 podél upravenéIng. Jan Černohlávek
ho potoka ovocné stromy a případně živý plot
(z jehnické kroniky).
Jehnice 1962 – 1972.
Za fronty v roce 1945 došlo k poškození
Zajímavosti z jehnické obecní
hasičky a v roce 1949 k větší opravě, při níž
asi byla nahrazena rovná střecha střechou
kroniky. 4. část.
sedlovou s pálenými taškami. V roce 1956 se
V těchto letech následují v kronice opět
uvažovalo a stavbě nové hasičky, ale k realizaci
málo čtivé zápisy. Snad se podařilo vybrat
nedošlo. Zabahněný rybník - požární nádrž
momenty, které vás zaujmou.
v roce 1961 hasiči vyčistili, zejména na tom
pracovali Bohuš Tišnovský a Sláva Hudec.
1962
Další stavební změnu zaznamenala hasička
Byl postaven veřejný telefonní automat,
v roce 1964, když pro možnost garážování
který slouží občanům ve dne i v noci, zvlášť
většího auta byla postavena nová vrata z bopři náhlém onemocnění apod.
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Sbor pro občanské záležitosti zavedl
v místním rozhlase gratulace občanům,
kteří dovršili příslušnou věkovou hranici od
60 roků nahoru. Také bylo rozhlasem oznamováno úmrtí občanů. Rozhlasové okénko
seznamovalo občany s nejnovějšími událostmi v obci, ve státě a ve světě.

1963
Podle nového zákona o myslivosti byla
dnem 1. ledna zrušena dosavadní myslivecká společnost v Jehnicích, část revíru
připadla mysliveckému sdružení v Lelekovicích a část po pravé straně silnice Mokrá
Hora – Vranov revíru Vysoké školy lesnické.
Dne 30. června byl slavnostně předán do
užívání občanům nově vybudovaný park na
návsi. Koncertovala dechová hudba a slavnostní projev měl předseda M.N.V. Antonín
Kovář.

1964
Dne 1. července byla provedena volba
předsedy M.N.V., tajemníka a komisí. Za
předsedu byl zvolen Vladimír Cebák, tajemníkem Jaroslav Roubal.
Dne 12. července oslavil místní požární
sbor 65 leté jubileum. /…/ Při slavnosti
cvičilo 5 požárních sborů, byla provedena
také výstavka činnosti za 65 roků.
Dne 30. října konalo se v pohostinství
v Jehnicích, za velké účasti občanů, hlavní
soudní přelíčení od 16.30 do 20 hodin s 3
obžalovanými občany z Jehnic, kteří se
v Mokré Hoře dopustili veřejné výtržnosti
a v opilosti ublížili na zdraví. /…/ Veřejné
soudní přelíčení v bydlišti obžalovaných
mělo býti výstrahou ostatním mladistvým,
kteří v opilosti se dopouští různých nepravostí.

1965
Družstvo invalidů v Brně otevřelo provozovnu holičskou, pro dva dny v týdnu, a to
v úterý a v pátek. V místním hospodářství
pracuje švadlena, obuvník a opravář televisorů.
Dnem 16. srpna byla zrušena zastávka
„Jehnice“ a zastavují denně pouze 2 vlaky,
které jezdí přímo do továrny „TOS“, a to
ráno tam a odpoledne zpět.
Dnem 1. září byla otevřena samoobsluha
v bývalé prodejně Jednoty.
U školní mládeže i u starších ujal se nový
pozdrav „Ahoj“. Děti se mezi sebou zdraví
a pozdraví také rodiče při odchodu a příchodu ze školy tímto pozdravem.

1966
V akci „Z“ byla vybudována protipožární
nádrž na Příhoně a mládežníci započali
s úpravou tenisového hřiště v bývalé zámecké zahradě.
Životní úroveň obyvatel se stále zvyšuje,
pouze 5 osob přestárlých, kteří bydlí sami,
nemají rádio, jinak je rádio v každé domácnosti. Televisorů je v obci ku konci roku
163, majitelů osobních automobilů 29 a majitelů motocyklů 19. Velká většina domácností je vybavena elektrickými pračkami,
ledničkami, elektrickými a plynovými sporáky, roboty a různými přístroji k usnadnění
práce.

1967
Od května byla definitivně zrušena zastávka vlaku v Jehnicích a pro dělníky pracující v závodě „TOS“ Kuřim byl zaveden
ČSAD autobus Brno – Kuřim a v Jehnicích
byly zřízeny 2 zastávky.
Od 1. května byl zaveden celodenní provoz v mateřské školce.

1968
Byla přemístěna kaplička o 5 metrů dále
od silnice. Současně při přemístění byla
provedena na kapličce generální oprava.
Velkým překvapením občanů byl v srpnu
příchod vojsk 5 států k potlačení kontrarevoluce. Také v katastru naší obce byly
utábořeny vojenské jednotky spřátelených
armád. Občané si oddychli, že snad bylo
zabráněno i občanské válce.
Nejvíce stížností bylo na zásobování,
prodej lahvového mléka nebyl docílen,
pozdě se dovážel chleba i mléko a Jednota
vyřadila z prodeje některé druhy nedostatkového zboží a pro nemoc, vybírání
dovolené a inventury byla prodejna až 3 dny
v týdnu uzavřena a občané museli jezdit za
nákupem až do Řečkovic.
Také M.N.V. přispěl k nespokojenosti
některých občanů zavedením pouze 1
úředního dne pro styk s občany, a to v pátek
od 16 do 20 hodin, ač od roku 1928 byly 2
úřední dny pro občany, a to úterý a pátek.

Současný podhled na hasičku začleněnou do obecního domu

1969
Bylo konáno 51 filmových představení
při celkové návštěvě 4 568 osob. Obecní
knihovna obsahovala začátkem roku již
1 972 hodnotných knih a byla občany hlavně v zimních měsících hojně používána.
Ve škole se učilo pouze ve 3 třídách,
a to 1. a 2. ročník – 25 žáků, učitelka
Oulehlová, 3. a 4. ročník – 23 žáků, učitelka Cebáková, 5. ročník – 17 žáků, ředitel
Böhm.
Volné již byly všechny soboty.

1970
Dne 1. prosince bylo provedeno celostátní
sčítání všech obyvatel.
Při sčítání lidu bylo zjištěno, že počet
obyvatel v Jehnicích neustále klesá a vypravenost bytů je nízká proti sousedním obcím
a celostátnímu průměru. Bylo napočítáno
628 obyvatel, a to 319 žen a 309 mužů,
z toho 618 Čechů, 9 Slováků a 1 Ukrajinec.
V obci je 155 rodinných domů, 1 zemědělská usedlost (ve státním statku) a jeden
obytný dům na státním statku, který není
dosud obydlen.
V tomto roce byly srovnány poslední
meze a staré písečníky, na „Babě“ u silnice
byly vykáceny a zavezeny 2 lesíky a u školy
zasypána stará cihelna, čímž získal státní
statek 5 ha orné půdy.

1971
Od května byla prováděna výměna elektrické sítě, do konce roku byla provedena
výměna starých dřevěných sloupů za betonové a provedena montáž nového vedení.

Současný pohled na obecní dům s hasičkou
Plánovaná regulace potoka přes náves
nebyla provedena, potok byl vyčištěn pouze
brigádnicky.
Koncem roku byla zrušena drůbežárna a líheň a podnik převzala firma
„Moravochov“ v Brně.
Rok 1971 byl posledním rokem samostatnosti naší obce. Podle záznamů v této
kronice byla obec Jehnice založena již před
rokem 1324, tj. byla samostatná více než
650 roků.

1972
Po zrušení bývalého M.N.V. byl dne 24.
ledna na veřejné schůzi občanů zvolen občanský výbor města Brna č. 150 se sídlem
v Jehnicích.
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Předsedou občanského výboru byl zvolen Vala Antonín, tajemníkem Cebáková
Milada.
Nevyřešeným problémem zůstává stále
prodejna „Jednoty“ a místní pohostinství.
Jednání s vedením „Jednoty“ již po několik
roků nepřineslo dosud žádné zlepšení a vše
zůstává postaru. V budově pohostinství byl
upraven sál alespoň tak, že od listopadu
může se používat ke schůzím a dne 10.
prosince byl znovu zahájen provoz kina.
Tímto dnem převzali provoz místního kina
požárníci.

vybrala a sestavila
Miroslava Menšíková

Brněnský houslař a v mládí
jehnický občan - Antonín Galla.
Letos začátkem ledna ( 2. 1. 1987) uplynulo 110 let od narození známého brněnského houslaře a původně jehnického občana
Antonína Gally.
Narodil se v Lelekovicích, jako nemanželský
syn Viktorie Komárkové a otce Jana Gally, jehnického občana, pivovarského dělníka a později vařiče v pivovaru Jehnice. Viktorie sloužila
v pivovarské hospodě a tam se seznámila s Janem Gallou. Ten byl ještě před narozením dítěte povolán na vojnu - na tři roky a narukoval
do Mostaru v Hercegovině. Nejútlejší dětství
prožil Antonín u babičky v Lelekovicích. Po
návratu otce z vojny se rodiče v roce 1989 vzali
a do roku 1903 s dalšími dětmi bydleli v Brně
a poté v Jehnicích na Horce.
Malý Antonín Komárek vychodil trojtřídní
školu v Jehnicích a poté měšťanku v Králově
Poli. Ve 14 letech se začal učit houslařem
u Lídla v Brně. Teprve v roce 1924 přejal po
otci jméno Galla.
Antonín Galla napsal rukopis „ U nás na
Horce“ . Je to velice působivé čtení ze života
dítěte do nástupu do učení, v mnoha směrech
to nejsou jen dětské dojmy, ale autentické
popisy života v Brně, Jehnicích a Lelekovicích
před sto lety a mají hodnotu kronikářských
zápisů. Paní Milena Flodrová k tomu sdělila:
„Obdivuji jeho jazyk, stylistiku a formulace, je
to psáno zcela profesionálně a přiznávám, že
jsem tak krásné, drsné a atmosféru doby přibližující vzpomínky ještě nečetla.“
Mimo toto dílo napsal ještě i dvě rozsáhlejší
vzpomínkové práce, román „Osmáci“ o svých
osudech ve válce u 8. pěšího pluku v první

světové válce a grotesku „Moravský Švejk“.
Byl mimořádnou osobností, vynikajícím
a uznávaným mistrem houslařem, vedeným
v mezinárodních katalozích. Za svůj život
postavil 1375 houslí, 90 violoncell a 40 kontrabasů.
Rádi bychom práci „ U nás na Horce, případně s „Osmáky“ (výpisy) vydali knižně a navázali jsme jednání s vydavatelstvím. Gallovo
dílo vzbudilo u všech a to zdůrazňuji u všech,
kteří se sním seznámili velký zájem.
/Potřebovali bychom zjistit případný zájem
o publikaci pro velikost nákladu a také hledáme pochopení sponzorů, kteří by byli ochotni
vydání podpořit a zveřejnit svoje jméno, firmu
a podnikání. Jako první se ke sponzorství
přihlásili vnukové Antonína Gally.
Dejte najevo svůj zájem a to na adresu
„Jehnických listů“ anebo na mne, jako zástupce skupiny, usilující o vydání díla. Děkuji za
porozumění.

Radar
Jistě jste si všimli, alespoň řidiči, že byl
v prostoru pod školou ve směru od Mokré
Hory instalován informační radarový měřič
rychlosti. Všichni, co jezdíte kolem, dodržujte předepsanou rychlost a nesnažte se
lámat rekordy. Toto zařízení by mělo snížit
možnost dopravní nehody před naší základní
školou.

Badminton

V uplynulém víkendu hostilo družstvo
TJ Sokol Jehnice na domácí půdě družstva
Sokol Dobruška a SKB Český Krumlov.
V obou zápasech domácí hráči přesvědčivě
zvítězili shodně 6:2. Těmito vítězstvími
se výrazně posunuli k postupu do play-off.
Po sobotním zápase se sešli všichni členové
oddílu TJ Sokol Jehnice k oslavě 10-ti letého
výročí založení oddílu. Za uplynulých 10
let se jehnický oddíl svými výsledky hlavně
v mládežnických kategoriích posunul mezi
Kontakt: Ing. Jan Černohlávek, Jílová 37, 639 00
3 nejlepší oddíly v České republice. Loňské
Brno. Telefon 543213002 mobil 605526448.
3. místo v I. lize dospělých, titul mistrů ČR
v kategorii juniorů
Pořadí I. Celostátní Compo ligy v badmintonu
smíšených družstev
jsou ty nejúspěšnější
výsledky v krátké
1. BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou 4 4 0 0 28:4 12
historii jehnického
2. Sokol Radotín Meteor OTEC Praha 4 4 0 0 27:5 12
badmintonu.
3. Sokol Brno - Jehnice
4 3 0 1 20:12 10
V současné
době je největším
4. Astra ZM Praha
3 1 1 1 10:14 6
želízkem v ohni
5. SKB Český Krumlov
4 0 1 3 11:21 5
hráčka našeho klubu
Kristína Ludíková,
6. Sokol Dobruška
3 0 1 2 8:16
4
která úspěšně star7. SK Prosek Praha
3 0 1 2 5:19
4
tuje na turnajích
8. Slavia TU Liberec
3 0 0 3 3:21
3
zařazených do

Autor: Maruška Kislingerová 1. třída
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Běh o pohár Jehnic – běželi nejmenší

olympijské kvalifikace a k dnešnímu dni ji 61.
příčka na světovém žebříčku zaručuje postup
na Olympijské hry v Pekingu, které se konají
v srpnu 2008.
Ladislav Vorel

Vážení spoluobčané.

Dovolte mě podělit se s vámi o potěšení
z blahopřání k mému životnímu jubileu.
Dožil jsem se v září t.r. 75 let. A jak už
to v životě chodí, vzpomínám docela přirozeně převážně toho dobrého. Bylo toho
dost. Tím nejposlednějším dobrým bylo
pro mě blahopřání členů našeho zastupitelstva M.Č., současně s předáním milého
dárku. Věřte byl jsem naměkko! Řeknete si
„Dědek – fňukna“, vem to nešť, snad máte
pravdu. Ale! Pokusme zalovit si v paměti
od mala, kolika takových příležitostí jsme
každý z nás byli přítomni? V rodině, mezi
přáteli, v zaměstnání, ale na veřejno? To
už je cosi! Já osobně jsem je vždy prožíval
s upřímnou radostí s jubilantem. Navíc
coby amatér – muzikant i jako aktér. Ojój!
Vždyť co si namlouvat? Dožít se určitého
věku bez velkých malérů, co může být
větším důvodem k menšímu pozastavení
a vzpomínce? A nejsem-li vyložený škarohlíd, co může víc potěšit než můžu-li říct:
“ Lidi! Jsem strašně rád, že jsem se spolu
s vámi dožil dneška?!“
Akorát mě trošku zamrzelo, že kvůli
jednomu názoru – jehož pisatel se pod
něj styděl podepsat – totéž zastupitelstvo
rozhodlo, že taková – s přibývajícím věkem
stále méně četná výročí z „etických“? důvodů, nebudou zveřejňována. Můj názor je
docela opačný! A na rozdíl od zmíněného
se za něj nestydím podepsat. Naopak považuji takové blahopřání za veřejnou poctu
pro jubilanta.
Promiňte dědkovi! Bude reakce zastupitelstva spravedlivě stejně pohotová i k
mému názoru?
Ještě jednou srdečný dík za osobní blahopřání mě sdělené a zdravím vás všechny
coby potenciální jubilanty.
Vladimír Flodr
Jehnice říjen, listopad 2007

Běh o pohár Jehnic – běželi velcí

Rok 2007
v Klubu důchodců – Jehnice
Opět se sešel rok s rokem a tak i Klub důchodců v Jehnicích seznamuje spoluobčany se svou
činností.
Svoji aktivitu zaměřil opět na zajišťování zajímavých besed na svých pravidelných měsíčních
setkáváních, dále pak na zorganizování dvou
zájezdů a obstarávání vstupenek do brněnských
divadel. Vedle toho se naše seniorky zúčastňovali
jednou týdně cvičení pod vedením paní Jany
Rašovské ve zdejší škole.
V oblasti přednáškové činnosti a navazujících
besed, byla probírána následující témata:
- beseda s panem J. Kousalem nad kronikou
Jehnic
- přednáška cestovatele – cyklisty pana Vlasáka
na téma „Z Moravy až na konec světa“
(Rakousko, Francie, Španělsko, Itálie)
- beseda s panem Uhrem o chovu domácího
zvířectva a zahrádkaření
- beseda s panem Fišákem o medu a medových
produktech
- beseda o proutkaření a nástrojů k němu, hledání a odstraňování geopatogenních zón (M.
Polák a paní Navrátilová.
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Navštívili jsme výstavy „Svět pod sklem v dílech z vosku“ a „Výstavu hrnků, šálků a hrníčků“.
Byly zajištěny vstupenky pro seniory na divadelní představení: „Za operetou kolem světa“,“Cikánský baron“,“Nabucco“,“Osm žen„.
Na poli zájezdů se uskutečnil jarní zájezd do
termálních lázní Dunajská Streda s následnou
prohlídkou vodního díla Gabčíkovo.
Náš podzimní zájezd v září byl na zámek
Vranov nad Dyjí, spojený s výletem lodí po vranovské přehradě a ukončený ve vinném sklípku,
kde bylo ochutnávání vín a občerstvení.
V obdobných činnostech bychom chtěli pokračovat i v roce 2008 tak, aby alespoň částečně
přispěla k obohacení života našich důchodců.
Klub není uzavřenou institucí, proto na přednášky a besedy zveme i ostatní občany, kteří mají
zájem o nabízená témata. Také na zájezdech
přivítáme i ostatní zájemce.
Tato naše činnost by nemohla být naplňována
v popisovaném rozsahu bez finanční podpory
z rozpočtu MČ.
Proto také touto cestou děkujeme zastupitelstvu, že při návrzích rozpočtů nezapomíná na
nás, seniory.
Za Klub důchodců
Miroslav Polák

DOPRAVNÍ NEHODA
Jsi-li účastníkem nebo svědkem dopravní
nehody proveď základní úkony:

• zabezpeč, aby všichni účastníci nehody,

u kterých to jde, opustili vrak i vozovku,

• zajisti provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody,

• přivolej pomoc,
• vyprošťuj postižené sám nebo s pomocní-

kem s ohledem na možné poranění páteře,

• je-li osoba zaklíněná násilím ji nevyprošťuj,
• zabezpeč vrak proti dalšímu poškození:
zejména požár, výbuch, zkrat elektroinstalace, potopení do vody,

Mikuláš v naší základní škole
Rád bych prostřednictvím Jehnických listů
poděkoval všem našim členům Základní
organizace svazu chovatelů v Jehnicích za
jejich úspěšnou chovatelskou činnost v letošním roce.
Jedná se o činnost v rámci výstav i práci
mimo ně. Naše úsilí jsme zúročili jak na
výstavách okresních tak i národních a v zahraničí. Zvláště bych ocenil znamenité
výsledky přítelkyně L.Gregorové, přítele
D. Brodeckého, I. Pospíchala a O. Stoupence.
Velkou pomocí pro nás byla podpora zastupitelstva MČ. Dále bych chtěl poděkovat
všem sponzorům, bez nichž bychom takových
výsledků jen těžko mohli dosáhnout.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát
krásné vánoce a do roku 2008 hodně zdraví,
osobních úspěchů a životní pohody.
Pavel Malášek
předseda

Tříkrálová sbírka 2008
Tato již tradiční dobročinná akce je největší dobrovolnickou akcí v České republice.

V celostátním měřítku se uskuteční v lednu
2008 již poosmé.
Také ve městě Brně můžete potkat ve
dnech 2. – 13.1.2008 skupinky tří koledníků
v převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do
Betléma novorozenému Ježíškovi. Skupinky
koledníků chodí od domu k domu, koledují
v ulicích a přináší lidem radostnou zvěst
vánočních svátků, lidé jsou obdarováváni
drobnou pozorností. Současně koledníci
požádají o finanční příspěvek, který dárci
vloží do úředně zapečetěné kasičky, opatřené
charitním logem. Vedoucím skupinky musí
být dospělá osoba, vybavená průkazem – plnou mocí koledníka.
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí. Nejméně desetina
výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Upozornění: V době konání sbírky se po
městě Brně pohybují koledníci, kteří nemají
s Charitou nic společného, a proto finanční
příspěvky jim dané nepůjdou na pomoc potřebným v charitních zařízeních a humanitární pomoc.
Veškeré informace o Oblastní charitě Brno
můžete nalézt na www.brno.caritas.cz

Michaela Koválová, asistent PR a dobrovolnictví,
Žižkova 3, 602 00 Brno,
tel.: 545 210 672, mob. 604 243 104,
e-mail: michaela.kovalova@caritas.cz

JAK SE CHOVAT
PŘI MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI X.
První sníh 11. 11. 2007 – ulice Meziboří

Poslední díl série článků o problematice
chování při různých mimořádných situacích,
které mohou v životě nastat.

• shromáždi účastníky nehody mimo rizikový prostor,

• při poskytování první pomoci se soustřeď

na základní životní funkce (vědomí, dýchání a krevní oběh),

• v bezpečné vzdálenosti pro zastavení označ
místo havárie, zajisti stopy pro vyšetření
jejich příčin,

• nezapomeň na pomoc zvířatům, zejména
k jejich uklidnění,

• zabezpeč majetek, případně náklad před
poškozením a zcizením,

• zabezpeč identifikaci účastníků a svědků
nehody.

Z materiálů Ministerstva vnitra České republiky
a Hasičského záchranného sboru České republiky

Akce v Zoo Brno
Stálá akvarijní výstava,
Radnická 6, Brno
Výstava fotografií Michala Piškuly

VRAKY RUDÉHO MOŘE

Pondělí až pátek 9,30 - 17,30 hod.
sobota, neděle 9,30 - 16,00 hod.

8. ZOOBÁL zoologické zahrady
29. 2. 2008, 19.00 hod.
restaurace Bohéma,
Rooseveltova ulice.
Předprodej vstupenek:
Zoologická zahrada města Brna
tel. 546 43 23 61

Ing. Jiřina Kubínová, e-mail:
kubinova@zoobrno.cz

INZERCE
SPRÁVA a zabezpečení počítačů
a počítačových sítí,
odvirování počítačů,
PC sestavy, zálohování dat
Tel.: 728 041 247 www.ICTservis.eu
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