Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 15. 3. 2006 proběhlo
91. zasedání zastupitelstva
- zastupitelstvo pověřuje
a) komisi životního prostředí úkolem
navrhnout řešení úpravy zeleně
před ZŠ a okolo parkoviště před
ZŠ a navržením firmy, která tuto
úpravu provede. Záležitost se bude
řešit bezprostředně po odeznění
zimního období.
b) starostu MČ, aby průběžne dohlížel na efektivní využívání telefonních linek pracovníků ÚMČ a služebních jízd tajemníka ÚMČ.
- zastupitelstvo vzalo na vědomí
a) připomínku klubu důchodců s tím,
že záležitost trasování a jízdního
řádu linky č. 70 je průběžně řešena
s firmou KORDIS v rámci pokračujících jednání.
b) zprávu tajemníka ÚMČ o provedení veřejnosprávních kontrol
dle příslušných ustanovení zákona
č.320/2001 Sb a prováděcí vyhlášky č.416/2004 Sb. o finanční
kontrole v následujících organizacích: ZŠ Blanenská 1, TJ Sokol
Jehnice, Vlčí stopa, SDH Jehnice,
Myslivecké sdružení JehnicePaseky ČSCH Jehnice, Sdružení
pěstounských rodin.
- zastupitelstvo schvaluje
a) nákup 3 ks rehabilitačních míčů
a 1 ks CD přehrávače pro cvičení
žen. Tato záležitost bude řešena
až po písemném podání žádosti
a upřesnění předmětného požadavku.
b) rozpočtové opatření č.1/2006 ze
dne 13. 3. 2006.
c) organizační opatření, které se týká
předkládání materiálů pro jednání
zastupitelstva s tím, že budou vzájemně předávány jak na úřad tak
i jednotlivým zastupitelům

v dostatečném předstihu před každým jednáním ZMČ.
d) rozdělení finanční dotace z EU na
částečnou úhradu cestovného pro
účastníky zájezdu do Rennes v roce
2004.
e) pořádání plesu SRPŠ a tomboly na
tomto plesu dne 25. 3. 2006 v tělocvičně ZŠ Blanenská.
- zastupitelstvem nebylo přijato usnesení k prodeji pozemků p. č. 663/7,
663/6, 663/8, 664/2 vše k. ú.
Jehnice panu K. Kulíškovi, bytem
Slunečná 8, Brno pro stavbu vodní
nádrže.
- zastupitelstvo nemá připomínky
k obsahu návrhu nové vyhlášky
města Brna o pravidlech venčení
psů a provozování veřejné produkce
hudby v restauračních zařízeních.
Pro MČ Brno-Jehnice se pravidla,
která byla uvedena v původně platných vyhláškách nemění.
- koncepce rozvoje MČ: na tomto zasedání měli členové ZMČ předložit
návrhy koncepce rozvoje městské
části. Jelikož se tak nestalo, odkládá se
řešení tohoto bodu na příští jednání.
- k předloženému projektu
„Likvidace veřejných studní“ (Nám.
3. května, Lelekovická, Sousední,
Plástky) zaujalo ZMČ toto stanovisko: nezasypávat výše uvedené
studny dle předloženého projektu,
ale provést jejich zaslepení a v případě potřeby vodu ve studních užívat jako vodu užitkovou.
- provedení finanční kontroly v ZŠ
Blanenská 1 není v časových možnostech finančního výboru.
- připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovení
podmímek pro pořádání akcí typu
„Technopárty“. Projednání tohoto
bodu se odkládá na příště.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
19. 4. 2006 v18:30 hodin.

Sraz rodáků
Další sraz rodáků a přátel Jehnic
se uskuteční v sobotu 8. 4. 2006 ve
13:00 v salonku restaurace „Obecní
dům“.

Linka č. 70 – trvající problém
Na základě výsledků ankety o vaší
spokojenosti se změnou trasy vedení
linky autobusu č. 70 jsme jednali se
zpracovatelem jízdních řádů MHD
(Městské hromadné dopravy) firmou
KORDIS, spol. s r. o. (koordinátor
Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje) o vrácení autobusové linky obsluhující naši MČ
do původní trasy. Dne 10. 2. 2006
jsme na naše vyžádání obdrželi písemnou nic neříkající odpověď na
náš požadavek. Dne 13. 2. přijel
na besedu s našimi občany primátor Statutárního města Brna pan
Richard Svoboda. Na schůzce zastupitelstva naší MČ, která se konala
před setkáním primátora s vámi,
jsme tento problém, mimo jiných
(šatny pro školu, školní hřiště, DPS)
projednali. Pan primátor byl překvapen masivní účastí našich občanů na
anketě a jejím jednoznačným výsledkem a přislíbil nám při řešení tohoto
problému pomoc. Jednáme dále.
Václav Šicha
starosta

ZŠ Sirotkova

opět otevírá příští rok páté třídy se
zaměřením na matematiku a informatiku. Přijímací řízení se koná 26.
dubna 2006 v 8:00 hod. Přijďte se
podívat do školy v Den otevřených
dveří 19. 4. Přihlášky a další informace jsou k dispozici na www.zssirotkova.cz. Informace podáme také
na tel. čísle 541 211 945.

Vážení občané,
také letos je každá fyzická osoba,
která je hlášena k trvalému pobytu na
území města Brna povinna zaplatit
místní poplatek za provoz systému
nakládání s komunálním odpadem.
Výše poplatku na jednoho poplatníka je 500 Kč za rok a splatnost
k 31. 5. 2006.

Platit poplatek lze

1. Pokladnou
Šumavská 33 - při úhradě v hotovosti na pokladně musíte znát jméno,
příjmení, bydliště a datum narození
všech poplatníků, za které odvádíte
poplatek. Pokladní hodiny:
Po 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Út 8.00 - 12.00 13.00 - 14.30
St 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čt 8.00 - 12.00 13.00 - 14.00
Pá 8.00 - 12.00
Od 1. března do 31. května jsou
vám k dispozici otevřeny pokladny
v přízemí budovy magistrátu na
Malinovského níměstí 3.
2. Bezhotovostním převodem
Účet správce poplatku je 56304/
5400 Variabilní symbol je rodné číslo
poplatníka
Konstantní symbol 1318 (v případě, že jej banka nemůže použít,
zadejte konst. symbol 0308).
Pokud budete platit za více osob
jedním příkazem k úhradě, oznamte
nám jména, data narození a adresu
těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze použít formulářů dostupných na všech kontaktních místech
Magistrátu, na úřadech městských
částí, nebo v elektronické podobě
na této stránce. Adresa je nepovinný
údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit
vyhledávání a přiřazování platby.
3. Poštovní poukázkou
Poštovní poukázky s předtištěným
číslem účtu jsou spolu s formuláři
oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech
Magistrátu, na úřadech městských
částí a samozřejmě na pracovišti
správce poplatku. Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní

symbol (rodné číslo poplatníka).
Osvobozeny od místního poplatku
v roce 2006 jsou:
• fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci v Brně,
a to od poplatku vztahujícímu se
k této stavbě,
fyzické
osoby přihlášené k trvalé•
mu pobytu na adrese Husova 3,
Husova 5 a Dominikánská 2,
třetí
• a další sourozenec pod 15 let,
pokud nejméně tři jsou nezaopatřeni a žijí ve společné domácnosti.
Zákonný zástupce těchto sourozenců musí správci poplatku doložit
podepsané čestné prohlášení o nezaopatřenosti k 31. 05. 2006, popřípadě do 1 měsíce od vzniku skutečnosti, která zakládá nárok na osvobození
(např. narození dítěte, přistěhování
se apod.). Pokud tak neučiní, mohl
by být pokutován za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.
Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za více osob, oznamte
nám jejich jména, data narození
a adresu. Lze tak učinit písemně na
adresu správce poplatku: Magistrát
města Brna, Odbor životního
prostředí, Oddělení správy poplatku, Kounicova 67, 601 67 Brno.
Oznámení je možno také vyplnit na
webové stránce www.brno.cz/odpady
a odeslat e-mailem: odpady@brno.cz.
Oznámení společného zástupce
a uplatnění osvobození od povinnosti
pro děti je nutno podávat každý rok.
Další informace získáte:
• osobně na Oddělení správy poplatku za komunální odpad
v 9. poschodí výškové budovy A,
Šumavská 33,
• telefonicky 549 133 040,
549 133 312, 549 133 309,
549 133 322, fax 549 133 500,
• na oficiálních stránkách Magistrátu
města Brna www.brno.cz/odpady.
Magistrát města Brna,
Odbor životního prostředí

S nastupujícím jarem Vám
připomínáme:
ZÁKON ze dne 14. února 2002
o ochraně ovzduší a o změně někte-
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rých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
§ 3 Povinnosti právnických a fyzických osob
odstavec (5) V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být
kontaminovány chemickými látkami.
Orgán obce v přenesené působnosti
(dále jen „orgán obce“) může nařízením obce stanovit podmínky pro
spalování rostlinných materiálů podle
§ 50 odst. 1 písm. h) nebo jejich
spalování zakázat, pokud zajistí jiný
způsob pro jejich odstranění podle
zvláštního právního předpisu.

Aktuální informace k ptačí
chřipce (aviární influenza)
Detailní informace o aktuální
situaci ve výskytu ptačí chřipky
v Evropě, ochranných opatřeních
přijímaných v ČR i v rámci ostatních
zemí EU, nejčastější otázky a odpovědi na ně, doporučení chovatelům
drůbeže, zásady zpracování drůbeže
a vajec, apod. je uveden na adrese
www.svscr.cz/files/pt.html
Doporučení postupu odstranění
jednotlivě nalezených uhynulých
ptáků na území města Brna.
V případě nálezu jednotlivých
kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo
na místech, kde není znám majitel
ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez
obav z nejhoršího.

Občan má tyto možnosti:

1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska
ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí),
2. oznámení nálezu Městské policii
Brno, která zabezpečuje pro statutární město Brno mimo jiné sběr
a svoz uhynulých zvířat na veřejném prostranství, resp. pozemcích
obce - telefon: 156 (dispečink)
3. kontaktovat soukromého veteri-

nárního lékaře, který má v rámci
své veterinární ordinace kafilerní
box,
4. při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků
vždy kontaktujte Krajskou veterinární správu pro Jihomoravský
kraj, Inspektorát Brno, Palackého
174, 612 38 Brno, telefon:
541 594 459, fax: 541 21 13 74,
mobil 724 186138.
V případě nálezu jednotlivých kusů
uhynulých volně žijících ptáků na
vlastním pozemku postupovat podle
bodu a), c) nebo hlásit neprodleně
výskyt uhynulých ptáků nejbližší
osobě, která provádí jejich sběr a svoz
- Agris spol. s r. o., Medlov - telefon:
546421585. V tomto případě hradí
náklady neškodného odstranění kadáveru obec. Současně platí bod d).

Doporučená ochrana obyvatel
přicházejících do styku s uhynulými
ptáky
- k manipulaci s uhynulými ptáky
použít přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici
zakrývající vlasy,
- po provedené likvidaci si důkladně
umýt ruce mýdlem.

Zpracování drůbežího masa a vajec
z hlediska ochrany zdraví člověka
před možností nakažení virem
H5N1

• pokud by byl virus H5N1 přítomen
v drůbežím mase, není inaktivován
chlazením nebo mrazením
běžnou
tepelnou úpravou (vaření,
•
pečení) je virus spolehlivě zničen
při dosažení 70° C v jádře potraviny, a to již za pouhou jednu
sekundu
• v případě vajec platí v podstatě
totéž, tedy používat vejce pouze do
potravin, které jsou následně tepelně opracovány (vařeny, pečeny)
• určité riziko představuje manipulace s infikovanou živou nebo uhynulou drůbeží při likvidaci ohniska
nákazy
obecně
jako prevence je důležité
•
dodržovat základní hygienické
návyky při manipulaci se syrovým
masem (používat jiné nástroje -

nože, na syrové maso a jiné nástroje na práci s ostatními potravinami
tak, aby se zabránilo případné zkřížené kontaminaci).
V dalším textu se pokusíme zodpovědět některé otázky:

Co je chřipka ptáků?

Influenza drůbeže, známá také jako
ptačí chřipka je virové onemocnění
postihující ptáky. Postihuje jak volně
žijící ptáky, tak drůbež jako slepice,
krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou
chuti a masivně hynou v průběhu
1 – 2 dnů.

Je chřipka ptáků nebezpečná pro
člověka?

U lidí je možná infekce úzkým
kontaktem s infikovanými ptáky
nebo drůbeží. Ačkoliv současná forma viru je schopná infikovat člověka
pouze ve výjimečných případech,
může mít pro infikované osoby fatální průběh. Nejpravděpodobnější
druh kontaktu, který je rizikový pro
člověka z hlediska infekce, je v chovu
drůbeže a v ptačích útulcích (záchranných centrech, stanicích). Lidé
by se měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen s podezřelými
zvířaty, ale i s jejich exkrety (trus,
kontaminovaný vzduch ve stájích
a pod.).

Jak lze vyslovit podezření na
nákazu u drůbeže?

Infikovaná zvířata jsou otupělá
a mají načepýřené peří, jsou netečná,
odmítají se pohybovat, jsou apatická.
Příjem krmiva je velmi omezen nebo
se objeví úplné nechutenství. Rovněž
snůška se výrazně snižuje nebo se
úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá
zvířata vykazují příznaky nachlazení
(výtok z nosu, kýchání). Zjišťovány
jsou krváceniny a nekrotické změny
na hřebínku a lalůčcích, edém hlavy.
Mohou se objevit otoky a krváceniny
na končetinách.

Jaké jsou příznaky chřipky ptáků
u lidí?

Vyslovit podezření na chřipku ptáků u lidí můžeme, jestliže
- jsou podezření na výskyt chřipky
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ptáků v okolí cca 10 km od jejich
pracoviště
- onemocní s příznaky vysoké teploty, bolestí hlavy, kašle, obtíží při
dýchání přibližně po 7 dnech od
kontaktu a podezřelým potenciálně
nemocným zvířetem
Upozornění: pravděpodobnost
onemocnění chřipkou ptáků je extrémně malá. Přesto: konzultujte
s lékařem a žádejte vyšetření na
chřipku ptáků

Proč je chřipka ptáků nebezpečná?

O tom, jak se nákaza přenáší na
člověka je málo informací a v současné době neexistuje žádná vakcína
a proto je nutno pro bezpečnost lidí
zaměstnaných v zemědělství, na jatkách a závodech na zpracování masa
přijmout protinákazová opatření.
Jaká je současná situace v Evropě?
Chřipka ptáků postihuje zejména
domácí drůbež. Do současné doby
bylo potvrzeno několik ohnisek
u domácí drůbeže v Rumunsku,
Turecku, Rusku, Ukrajině a turecké
části Kypru. Dosud nejsou definitivní
znalosti týkající se způsobu, jakým
byla nákaza zavlečena z Asie do
Evropy, avšak za nejpravděpodobnější způsob se považují migrující volně
žijící ptáci. Velmi významné je riziko
zavlečení nákazy ilegálními importy
a neúmyslnými dovozy infikovaných
materiálů, např. „prázdninovými
suvenýry“. Virus by se mohl dále šířit
jednak prostřednictvím obchodních
aktivit, cestováním lidí a přesuny
zvířat a rovněž prostřednictvím volně
žijících ptáků přilétajících v jarním
období. Všechny země nacházející se
podél migračních cest volně žijícího
ptactva připravují opatření k omezení dalšího šíření nákazy u drůbeže.
Lidé, kteří navštěvují postižené oblasti, by se měli vyhnout kontaktům
s volně žijícími ptáky i domácí drůbeží. Po návratu ze země, kde je podezření, že se zde influenza vyskytuje, by se lidé měli vyvarovat kontaktu
s domácí drůbeží po dobu 8 dnů.
Šatstvo by mělo být vypráno a boty
vyčištěny a desinfikovány a obojí by
nemělo být nošeno 8 dní.

Jak se nákaza přenáší?

Ptáci infikovaní influenzou hynou
v průběhu krátké doby. Je-li příčinou
úhynu influenza lze potvrdit pouze
ve specializované laboratoři. Lidé se
mohou infikovat úzkým kontaktem
s infikovanými živočichy nebo jejich
exkrety (trus, moč, peří, uhynulá zvířata apod.).
Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.

Inkubační doba

Inkubační doba je časový úsek
mezi kontaktem s původcem nákazy
a vzplanutím klinických příznaků.
V případě influenzy je to pouze několik dní. První příznaky se obvykle
objeví do jednoho týdne.

Léčba

Úspěšnost léčby je závislá na jejím
včasném zahájení. Ćím dříve po
kontaktu s virem jsou podány vhodné léky, tím je pravděpodobnější, že
léčba bude úspěšná.

Jaká je možnost osobní ochrany?

Nejvýznamnější je dodržování zásad dobré osobní hygieny. Významné
je mytí rukou a desinfekce po každém kontaktu se zvířaty nebo jejich
exkrementy. V případě podezření
z nákazy v chovu, by exponovaní lidé
měli neustále nosit tyto ochranné
pomůcky:
- pracovní oděv pokrývající i hlavu
- pokrývku hlavy, která zcela ukryje
vlasy
- obuv, kterou lze desinfikovat
- omyvatelné ochranné rukavice, které lze desinfikovat
- při práci ve stájích, kde je riziko
kontaktu s drůbežími exkrety,
peřím a podobnými materiály je
nutno nosit vhodný typ respirátoru
(TH2P, TH3P)
- ochranné brýle zabraňující pronikání prachu
Chráněnost může zajistit pouze
plná vybavenost výše uvedenými
ochrannými pomůckami.

Jak chránit zvířata?

Drůbež je třeba držet uzavřenou
ve stájích a chránit ji před kontakty
s volně žijícím ptactvem. Slepice,
kohouty a krůty nedržet společně

s vodní drůbeží. Dodržovat nejpřísnější pravidla hygieny. Při podezření
z nákazy desinfikovat veškeré materiály, které jsou vyneseny ze stájí nebo
je ve stájích nechat.
Co by měli zaměstnanci podniku
dělat v případě, že mají podezření na
chřipku ptáků?
Informujte ihned svého zaměstnavatele, který je povinen zavolat
neprodleně veterinárního lékaře.
Nedovolte vstup cizím osobám a dalším zaměstnancům do postižené
stáje. Řiďte se přesně podle instrukcí
soukromého nebo úředního veterinárního lékaře. Jakýkoliv pokus
zatajit podezření je pod sankcí podle
veterinárního zákona.
Informace z webových stránek
Magistrátu města Brna a Státní
veterinární správy

Jehnice - cíl turistů, výletníků
a literátů
Na přelomu 19. a 20. století byly
Jehnice předměstskou obcí a z Brna
dostupné vlakem do jehnické železniční zastávky a odtud pěšky přes
nebo kolem tehdejšího pivovaru,
anebo pěšky z Králova Pole od konečné zastávky tramvaje, zpravidla
udržovanou polní cestou, podél
sousoší Svaté Anny, říkalo se Svatou
Annou, a přes Mokrou Horu.
Ta už byla součástí Jehnic. Později,
když byla tramvaj prodloužena až
do Řečkovic, se chodilo do Jehnic
kolem řečkovického kostela přes
Zápaď, kolonii Úlehle a Mokrou
Horu. Tehdy už byly Jehnice a jejich
blízké okolí oblíbeným místem brněnských výletníků.
Avšak písemné doklady o tom,
že Jehnice se už tehdy staly častým
a oblíbeným místem turistických
výletů jsou nejméně o dvacet let
starší. Prvé zprávy o Jehnicích, jako
cílovém místě turistických výletů, se
objevují téměř vzápětí po ustavení
turistických – tehdy rakouských, organizací v Brně. Uvádí se rok 1881,
kdy byla v Brně ustavena místní sekce Rakouského turistického klubu
– Österreichischer Touristen – Club
– ve zkratce ÖTC, jako sekce ra4

kouského turistického klubu založeného ve Vídni již roku 1869.
Rudolf Štancl píše v roce 1994
v článku Sto let organizované české
turistiky v městě Brně, že na podzim
roku 1881 začal ÖTC – sekce
Brünn se značením turistických cest.
Tehdy se začaly objevovat první
turistické značky na území, které
dnes patří po mnoho let k městu
Brnu. Byly to Řečkovice, Jehnice,
Ořešín, Útěchov, Pisárky, Žebětín
a také na území severně od brna
i jinde. Již tehdy zřídil ÖTC na
tehdejších železničních stanicích
a zastávkách, například v Bílovicích,
Adamově, Blansku, Rájci a v České
orientační turistické tabule.
Podobné orientační tabule zřídil
také v místech, kde se mohli turisté
a výletníci občerstvit, například
v Jehnicích – v pivovaru, na Vranově
– v hostinci Křivánek a také ve
Křtinách, kde byl v provozu hostinec
Uher. Turistické trasy značil ÖTC
tvarovými značkami. Byly to
obdélníky – nazvané Rechteckform.
Značku tvořil obdélník složený ze
dvou pravoúhlých trojúhelníků,
z nichž jeden byl bílý, druhý barevný
a kde vrchol trojúhelníků zároveň
určoval směr trasy; popřípadě byl
značkou bílý otevřený obdélník
s malým barevným obdélníkem,
v němž otevřená strana obdélníku
určovala směr.
Ve zprávách o turistickém značení
v časopise Österreichische Touristen
Zeitung se dočteme, že Jehnic se
v roce 1883 přímo týkaly tyto značené cesty vytýčené a trasované klubem ÖTC sekce Brno:
- Bílovice – Jehnice: barva žlutá;
- Bílovice – Útěchov – Jehnice: barva
modrozelená;
- Adamov – Útěchov – Jehnice: barva modrá a
- Jehnice – Vranov: barva žlutočervená.
Je pozoruhodné, že takto značené turistické cesty uvádí ještě
Bělohlav ve svém průvodci vydaném
po dvacetišesti letech v roce 1909.
Významným východiskem značených turistických cest po výstavbě

Údolí Ponávky od zastávky Jehnice k Vránovu mlýnu – r. 1960
železniční trati Brno – Tišnov, tak
zvané Tišnovky v roce 1885, se stala
zastávka železniční trati v Jehnicích.
Bývalá železniční zastávka v Jehnicích si jako východisko turistické
cesty udržela svoje postavení až do
dnešní doby. V současnosti odtud
vychází podle značení Klubu českých turistů – KČT žlutá značka,
která vede údolím Jehnického potoka přes jehnickou náves a Horku do
Rakovců a do Bílovic. Uvedené žluté
značení má tedy nejstarší a doposud
trvající tradici.
Kromě zmíněné žluté značky,
která prochází Jehnicemi, se ostatní
značené turistické trasy dotýkají jen
okrajů jehnického katastru. Jsou to:
- červená, která vede z Mokré Hory
údolím Ponávky kolem bývalé
železniční zastávky do Lelekovic,
odtud na Babí lom, Vranov a Nový
hrad;
- modrá, která směřuje z Mokré
Hory údolím potoka Rakovce
podél hranice jehnického a soběšického katastru do Rakovců
k bývalému hostinci u Potomských
a odtud přes Ořešín na Útěchov
a do Adamova;
- zelená, která vychází ze Soběšic,
vede do Rakovců, přechází přes
Ořešín do Babích dolů, kde se
dotýká hranic jehnického katastru,
přechází Ponávku a po západní
straně Babího lomu směřuje do
Svinošic;

- druhé žluté značení vychází z České přes Lelekovice do Babích
dolů, kde se dotkne hranic jehnického katastru, pokračuje údolím
Babídolského potoka na Útěchov
a po Dlouhých vrších směřuje
kolem zříceniny hradu Ronova do
Adamova.
O Jehnicích jako cíli výletníků
z Brna píše ve svých vzpomínkách
U nás na Horce také Antonín
Galla. Uveďme část kapitoly První
prodloužené prázdniny na panském a nedělní zábavy ve výletních
Jehnicích z jeho knihy. Zmíněná
kapitola výstižně charakterizuje
nedělní život v Jehnicích v prvních
letech devatenáctého století:
Tentokráte jsem přinesl ze školy
dosti pěkné výroční vysvědčení,
v němž bylo víc jedniček než dvojek. Ten školní rok se letos skončil
o čtrnáct dní dříve. Předtím začínaly
prázdniny až l5. července, nyní se
zakončilo vyučování již koncem
června. Poněvadž jsme se to dozvěděli až v poslední chvíli, bylo mezi
kluky mnoho radosti, zvláště mezi
těmi, kteří užívali prázdnin skutečně
jako odpočinku.
Pro mne to však znamenalo o čtrnáct dní déle pracovat na panském.
Začali jsme tam zase se sušením
sena, potom jsme šli do žní a nakonec k mlátičce. Teď už jsem byl silnější, musel jsem proto ven na stoh
odbírat slámu od elevátoru, podávat
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ji dřevěnými vidlemi dalšímu, až
došla k poslednímu muži na okraji,
který tam umělecky stoh zakládal.
Byla to namáhavá práce, zvláště
když do nás pražilo slunce. Jej, to
byl pak dlouhanánský den! Neustále
jsem pohlížel k silnici, kdy pojede
Jozífek ze dvora se svým vozíkem
taženým párem koní z Brna, kam
denně vozil mléko z velkostatku.
Když se objevil v našem zorném
poli, usuzovali jsme, že už je jedenáct, a to ovšem zbývala ještě celá
hodina do polední přestávky!
Večer jsme se chodili upocení
a umounění vykoupat do Rakovců
v rybníku. Po koupeli, často již za
tmy, jsme chytali raky. To jsme si
lehli v potoce a hledali v nízkém
jeho břehu díru. Do ní jsme vstrčili
ruku často až po rameno a byl-li
v ní rak, sevřel svými klepety dotěrné naše prsty a pak bylo snadné
ho vytáhnout. Jednou se mně však
v takové díře zakousl do ruky potkan. Vytáhl jsem jej a ruče jím mrštil
o pařez. Celý večer jsem se chvěl
ošklivostí a ani ti vaření raci z dnešní
kořisti mi nechutnali.
Teď, když jsme vydělávali v rodině
tři, připravila maminka občas něco
lepšího k snědku. Hlavně v sobotu
bývala slavnostní večeře. To koupila
v kvelbu koňské párky, dala je ohřát
a podělila nás. Já jsem jako pracující
dostal dva. Ráno v neděli byly k snídaní rohlíky, obyčejné sice, ale zato
větší než ty fajnové. Také se na mne
dostaly vždy dva.
Ty neděle teď bývaly daleko příjemnější, neboť naši se mne neptali
kam jdu a co dělám. Chodili jsme
s Viktorem dopoledne po lesích,
sbírali jsme kvítí, jahody, později
maliny a černice čili ostružiny, které
rostly ve výmolech v hustém a trnitém křoví. Vedle nějakého toho litru
úlovku jsme ovšem utržili mnohý
škrábanec.
Odpoledne jsme se chodili dívat
na jehnickou zastávku a čekali jsme
tam na příjezd zábavního vlaku.
Nikdy jsem nepochopil, proč se mu
tak říká, neboť jsem na něm neviděl
nic zábavného. Byl to obyčejný vlak

Stará železniční zastávka v Jehnicích – r. 1960
s bachratými vagóny jako každý jiný.
Jeho pojmenování opodstatňovalo
snad jen to, že jím přijížděli páni
z Brna, aby se v restauraci jehnického pivovaru dobře najedli a napili
jehnického piva.
Nad pivovarem byla velká hospoda
a v ní velká hrací skříň – ariston.
Když se dovnitř vhodil šesták, ariston hrál vídeňské valčíky a skočné
polky. Pod hospodou byly velké
dřevěné pavilóny, v nichž našlo za
deště přístřeší i několik stovek výletníků. Pod nimi se rozkládala velká,
pěkně udržovaná terasovitá zahrada
se stoly a židlemi pod vyrostlými
kaštany. Tam jsme stávali u plotu
a okukovali hosty z Brna, kteří stále
pokřikovali „Kellner!“ Z pivovaru
vedla cesta do zámecké zahrady,
která byla pýchou naší dědiny. Byla
vždy pěkně upravena. Velké záhony
s krásnými květy se krásně odrážely
od svěže zeleného trávníku. Pískem
posypaná stezka vedla podle zámku,
jehož zdi byly zakryty až do prvního
patra kvetoucími fuksiemi. Železnou
branou se vyšlo ze zámku kolem
panského dvora do vsi. Na ní visela
tabule s českým a německým textem
Soukromá cesta povolena až do odvolání.
U té brány stála v neděli židle
a na ní chvílemi posedával svátečně
ustrojený vždy mlčenlivý Matýs,

jinak dělník v pivovaře, který v ten
den hlídal zámeckou zahradu. Za to
dostával od pánů z Baurů korunu.
Ve všední den, kdy jí procházeli
pouze domorodci, nebylo třeba zahradu hlídat, neboť nikdo si nedovolil ani sáhnout na nějakou květinu.
Jedině strýc Francek měl nějaký
požitek, ne z krásného kvítí sice,
ale reálný užitek z krásných jablek,
která byla každoročně jeho kořistí.
To však věděl i pán ze zámku, že
na Francka z Horky je každý hlídač
krátký.
Tato popsaná cesta přes zámek
vedla vesnicí přes Horku do lesů až
do Bílovic. Silnice, která spojovala
pivovarskou hospodu s okresní silnicí, šla nad zámkem a u školy vústila
na okresní silnici, která vedla přes
Mokrou Horu, Řečkovice, Královo
Pole do Brna.
Na této silnici od hospody až ke
škole stávaly v neděli kočáry brněnských fabrikantů, kteří považovali
tu krátkou jízdu z Brna do Jehnic,
tedy nějakých deset kilometrů, za
dostatečný výlet a osvěžení. Večer se
pak rozjařeni pivem vraceli do Brna.
Na tyto kočáry jsme s Viktorem
v neděli večer čekávali Na kovárně
u školy. Chytili jsme se vzadu čeho
toho, shrbeni pod kočárem jsme se
nechali zavézt až na Mokrou Horu,
kde jsme seskočili. Do kopce zpět
6

Na kovárnu jsme to vyběhli klusem
a znovu jsme svoji jízdu na černo
opakovali. Někdy jsme byli ovšem
nuceni opustit náhle kočár i v polovici cesty, to když jsme potkali nějakého kluka, který nám nepřál toto
laciné svezení a zakřičel na kočího:
„Za vozém!“ Švihnutí bičem naslepo
dozadu si vynutilo naše předčasné
seskočení.
V těchto prázdninách donesla
jednou tetička Pepka Viktorovi štětku na klobouk, jaké nosí Tyroláci.
Viktor se jí nezřízeně pyšnil a mně
zbývalo jen se závistivě dívat na jeho
vyparáděný klobouk. Nevím, co to
napadlo našeho tatínka, ale jednou
povídal našemu sousedu Lojzkovi,
tomu, co ho učil pít ten alaš s rumem: „Lojzku, kup v Brně našemu
klukovi takovó štětko, jako má
Vichtor, ale kóké, aby byla vo něco
věčí, ať má kluk taky radost!“
Dostal jsem tedy také štětku
a hned první neděli jsem si ji zastrčil
za klobouk. Ačkoliv se mi chodilo
rozhodně líp bez klobouku, tentokrát jsem si ho nasadil a pýšil se
před celou vsí štětkou, jež byla větší
než Viktorova.
Dlouho mi však nebylo přáno
toto potěšení. Jednou v neděli jsme
se dověděli, že v Řečkovicích pod
hřbitovem jsou cikáni. Použili jsme
s Viktorem, oba v kloboucích ozdobených štětkami, prvního lepšího
kočáru a nechali jsme se tentokrát
zavézt až do Řečkovic. Mohli jsme
nechat oči na černých cikánech
u ohňů kolem jejich tajemných
vozů, na špinavých cikánkách a jejich žebrajících děckách. Bylo již
řádně tma, když jsme se vydali pěšky
na zpáteční cestu. Doma jsme zjistili, že štětky, pyšná ozdoba našich
klobouků, jsou pryč. Jak se to mohlo
stát, nedovedu si vysvětlit. Ani to,
že jsem nedostal vůbec obvyklý
výprask, neboť tentokrát to tatínek
odbyl velmi stručnou poznámkou:
„Podruhý ti kópím h….!“
Jehnice a jehnické i okolní lesy
navštěvovali také spisovatelé Josef
Merhaut a Rudolf Těsnohlídek,
básníci Petr Bezruč, Stanislav

Kopie stránky z publikace „Behn Jahre im Dienste der Touristik“,
Brno 1909. Značené turistické trasy procházející Jehnicemi: 35, 40, 42
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Kostka Neuman a Jaroslav Marcha,
novinář Lev Vašíček a mnozí další.
Ze spisovatelů si připomeňme nejprve Josefa Merhauta, který měl velmi rád hluboké vranovské lesy. Josef
Merhaut se narodil 13. října 1863
ve Švabíně u Zbiroha v Čechách.
V raném dětství mu zemřela matka
a vyrůstal ve skromných poměrech
u příbuzných ve Zdicích. Poznal
tíseň odříkání a skromných poměrů
i na studiích v Praze. Nejprve studoval na malostranském gymnáziu
v Praze, poté na univerzitě, kterou
však brzy opustil, aby se samostatně živil jako novinář - žurnalista.
V roce 1885, ve svých dvaadvaceti
letech přešel do Brna a zde až do
konce svého života působil v redakci
brněnského listu Moravská orlice.
Nejprve jako divadelní referent,
později jako vedoucí kulturní rubriky a nakonec jako její šéfredaktor.
Dlouholetá činnost Josefa Merhauta
jako divadelního kritika těsně souvisí také s historií Národního divadla
v Brně.
Jeho cesty směřovaly velmi často
na Vranov, kterému věnoval jeden
ze svých románů. Zmiňuje se též
o obyvatelích Jehnic, se kterými se
při svých cestách setkával a při svém
putování na Vranov procházel přes
jehnické území, zejména údolím
Ponávky. Jako spisovatel a příležitostný básník se již v první polovině
devadesátých let 19. století Josef
Merhaut představil prozaickými
črtami Povídky (1890), Had a jiné
povídky (1892), jejichž náměty čerpal převážně z brněnského prostředí.
Brno se totiž od osmdesátých let
19. století stává velkým průmyslovým městem, v němž se začaly objevovat a později hromadit konflikty
sociální, národní i mravní, které
Josef Merhaut viděl pod zvláštním
zorným úhlem své osobnosti.
V další sbírce povídek Černá pole
(1897) vynikají motivy mravní obrody jednotlivce v obětování se druhé-

mu v lásce - povídka Bahnitá luka,
a v rozhodnutí pro nadosobní úkol
- povídka Píseň práce. Začátkem
dvacátého století se zapsal do literárních dějin Brna i české literatury
[1] svými realisticky pojatými společenskými romány, ke kterým patří
román Andělská sonáta (1900),
v němž je průvodním motivem
manželská nevěra a mravní očista.
Krátce před svou smrtí dokončil román Vranov (1907) s tématem hledání východiska z mladistvých tužeb
a snů. V obou románech pronikl už
jako vyzrálý autor do společenského
a duchovního prostředí tehdejšího
průmyslového Brna a jeho okolí,
přičemž si zachoval smysl a cit také
pro přírodní krásy, do kterých je
toto město posazeno. Spisovatel
Josef Merhaut se nedožil vysokého
věku. Ve svých nedožitých čtyřiačtyřiceti letech, ke konci léta dne 5. září
1907, v Brně zemřel.
[1] Homolová, K., Otruba, M., Pešata,
Z.: Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století
(slovníková příručka). Československý spisovatel, Praha 1982, 367 s.

Karel Stránský a Jan Černohlávek

Nabídka
Nabízíme zdarma trávu na krmení
nebo sušení sena z louky (rovina)
o výměře 232 m2. Louka se nachází pod zahradami Ořešínské ulice.
Informace na telefon 541237015.

Program ZOO duben 2006
PTAČÍ DEN PRO VEŘEJNOST
1. 4. 2006 10.00 – 16.00 hod
Soutěžní stezka pro návštěvníky
zoo. Návštěvníci s ptačím příjmením
mají vstup ZDARMA!! Výsledky
budou zavěšeny na webu a výherci
dostanou ceny poštou.
PTAČÍ DEN PRO ŠKOLY
3. 4. 2006
Soutěžní program pro čtyřčlenná
družstva ze základních škol.

VELIKONOCE V ZOO A JARNÍ
OTEVÍRÁNÍ ZOO.
Program: Ukázka velikonočních
zvířátek ve Velkém Špalíčku
12. -14. dubna 2006
12. 4. 13.00 - 17.00 hod
13. 4 10.00 - 17.00 hod
14. 4. 10.00 - 17.00 hod
Akce v zoo: sobota 15.4. 10.00
- 16.00 hod velikonoční dílna
pondělí 17. 4. 12.00 - 16.00 hod
velikonoční stezka, hledání velikonočních vajíček a od 14.00 hod
vystoupení Brněnkých písničkových
Tetin na pódiu U Velblouda, v 16.00
proběhne vylosování výherců velikonoční stezky tamtéž.
DEN ZEMĚ A JARNÍ
ZOOTROFEJ
U příležitosti Dne Země bude
zahájena kampaň
EAZA - ZACHRAŇTE
NOSOROŽCE (SAVE THE
RHINOS), prodej předmětů na
podporu kampaně v obchodě
U Tygra a u pódia.
Jarní zootrofej – soutěžní stezka,
která prověří přírodovědné znalosti
návštěvníků, vylosování správných
odpovědí v 16.30 hod na pódiu
U Velblouda.
Program:
12.00 - 16.00 hod soutěže v areálu
zahrady na 4 stanovištích
12.00 - 14.00 hod finále soutěže
MISS ŽABKA
Pódium U Velblouda:
15.00 hod - vystoupení country
kapely Noví Kaskadéři
15.20 hod - vyhlášení výsledků
soutěže Miss žabka
15.30 hod - vystoupení šermířů
16.15 - 17.00 hod - hrají Noví
Kaskadéři
ZOO Brno, Ing. Kubínová,
tel.: 546 432 361
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