
PŘÍLET DIVOKÝCH HUS

Nebe se rozjasnilo ránem.
Nad námi přelétá šedý mrak,
krajina zavoněla jarem,
kmity křídel upoutaly zrak.

Nad tebou spořádaně v šiku
divoké husy v hejnu letí,
nespočítáš je v okamžiku,
jsou spolu rodiče i děti.

Poselství nesou z jižní země,
od břehů jezer, slunných strání,
o kráse která žije ve mně
a rozezní se znenadání.

S poselstvím letí z jižních krajů,
a to je plné jinotajů,
křídla vibrují v rychlém letu –
jen postihnout tu hlavní větu …

… letíme domů, jenom domů,
od břehů jezer, ostrých stínů,
až tam, kde rodná je naše vlast,
kompas je v nás, nemůžem´ se zmást …

A kolem tůní poklidných řek,
kde spolu s břízou roste i břek,
na kmenech dutých letitých vrb
divoké husy svůj zřídí krb.

A písně rozezní se znova
s poselstvím léta i domova
rok co rok mohutným chorálem
ptačího sboru hned nad ránem.

Život náš – kapka vody v moři,
v ní krása, radost a píseň zní,
snad dnešní svět nás neumoří,
snad také on zasnoubí se s ní.!

V Brně – Jehnicích, dne 24. února 2008
Karel Stránský

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

Dne 10.2.2009 proběhlo 
122. zasedání zastupitelstva
- projednána připomínka občanů 

bydlících na ulici Lelekovické 
ohledně zimní údržby a posypu 
– zabezpečí tajemník.

- zastupitelstvo bere na vědomí

a) informaci starosty o obsahu jednání 
o financování výstavby hřiště, šaten 
a klubovny.

b) zprávu předsedy finančního výboru 
Dr. Rinchenbacha o kontrole čer-
pání rozpočtu MČ Brno-Jehnice za 
rok 2008. Finanční výbor neshledal 
žádné rozpory v tomto čerpání.

c) zprávu ředitele ZŠ Blanenská 
o zvýšení kapacity MŠ Blanenská 
a zřízení tzv. „Školičky“ dle 
metodického materiálu OŠMT 
MMB a pověřuje starostu p.Václava 
Šichu jednáními se starosty Ořešína 
a Řečkovic o finanční příspěvek pro 
děti z těchto MČ, které se zapsali 
do MŠ Blanenská
v MČ Brno-Jehnice.

- zastupitelstvo schvaluje

a) hospodaření a čerpání rozpočtu 
MČ Brno-Jehnice za rok 2008. 
Zpráva o hospodaření a čerpání 

rozpočtu ZŠ Blanenská 1 bude 
předmětem jednání na příštím zase-
dání zastupitelstva.

b) obsah dohody o výkonu státní 
správy na rok 2009 mezi MČ Brno-
Jehnice a MČ Brno-Královo Pole.

- zastupitelstvo projednalo žádost 
p. Bohumila Kafky o odprodej 
pozemku p.č.502/2 o ploše 19 m2 
k.ú. Jehnice v majetku města Brna 
a schválilo toto usnesení: MČ Brno-
Jehnice se vyjádří k odprodeji před-
mětného pozemku až po schválení 
změny územního plánu zóny.

- zastupitelstvo doporučuje požádat 
OŠMT MMB o finanční dotaci 
z rozpočtu města Brna na financo-
vání oprav a investic v roce 2009 pro 
ZŠ a MŠ Blanenská 1, tak jak byly 
předloženy Mgr. Petrem Kotyzou, 
ředitelem školy na tomto zasedání.

- Ing. Krinčev navrhl, aby ZMČ 
Brno-Jehnice vypovědělo nájemní 
smlouvu uzavřenou dne 20.6.1994 
mezi MČ Brno-Jehnice a společ-
ností VSJS spol.s.r.o. Důvodem 
vypovězení smlouvy je porušení této 
smlouvy v části VIII.čl.6. Výpověď 
se podává podle §9, čl.2 písm.g) 
zákona č.116/1990 Sb. K tomuto 
bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Příští zasedání zastupitelstva se 
koná 25.3.2009 v 18:30 hodin.

Gratulujeme
V březnu oslavil své narozeniny pan 

Josef Kousal.
Jménem celé obce srdečně blaho-

přejeme k životnímu jubileu a přejeme 
hodně štěstí a zdraví do dalších let.

Redakce

Poupě
Autor: Leixnerová – Křivánková

Pro zájemce o kreslení 
a malování bude otevřen kurz 
kreslení – jednou týdně – salonek 
Obecního domu. Mohou se 
přihlásit občané různého věku – na 
obecní úřad – písemně. (Finanční 
zajištění jen na malířské potřeby.)
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Ples Základní školy v Jehnicích
Několika fotografiemi, na kterých 

jsou průvodce večerem Karel Heger, 
Marek Vávra s Terezou Večerkovou, 
kteří předvedli standardní i latinsko-
-americké tance, a taneční skupina 
Dance Tappers, si připomínáme tra-
diční školní ples, který se uskutečnil 
v zaplněné tělocvičně naší školy v so-
botu 7. 3. 2009. V neděli pak následo-
val dětský maškarní karneval.

Chtěl bych tímto poděkovat všem 
sponzorům, podílejícím se, ať už 
finančně nebo dary do tomboly, na 
úspěšném průběhu těchto akcí. Dále 
pak patří velký dík za organizaci 
a přípravu celé akce výboru SRPŠ při 
naší škole. Ivo Pekař

Základní škola Sirotkova
opět otevírá 5. a doplňuje 6. třídy 

se zaměřením na matematiku a in-
formatiku. Přijímací řízení se koná 
29. dubna v 8:00 hod. Přijďte se po-
dívat do školy v Den otevřených dveří 
15. 4. Informace jsou k dispozici na 
www.zssirotkova.cz

Mgr. Dan Jedlička
stat. zástupce řed. školy

Cestovní doklady (e-pas) 
s otisky prstů již od 1. dubna 2009

Dnem 1. dubna 2009 začíná 
Magistrát města Brna (Odbor správních 
činností, Husova 3, 5, Brno) vydávat 
cestovní doklady s nosičem dat obsahu-
jícím biometrické údaje. Kromě běžné 
fotografie obličeje, budou nově snímány 
i otisky prstů. Je tomu tak proto, že 
Česká republika je jako členský stát 
Evropské unie povinna podle nařízení 
Rady EU č. 2252/2004 vydávat cestov-
ní doklady s biometrickými údaji, tzv. 
e-pas. Podle čl. VII odst. 1 zákona č. 
140/2008 Sb. bude možné podat žádost 
o vydání e-pasu bez údajů o otiscích 
prstů nejpozději do 24. března 2009.

Jak bude vypadat příjem žádosti 
v praxi

Občan žádající o vydání cestovního 
dokladu s biometrickými údaji od 

1. dubna 2009 prokáže na oddělení 
cestovních dokladů Odboru správ-
ních činností MMB svoji totožnost 
platným dokladem (občanský průkaz, 
cestovní pas). Úřednice si v infor-
mačním systému cestovních dokladů 
zobrazí formulář žádosti, zkontroluje 
osobní údaje občana v ní zobrazené 
s údaji v předloženém dokladu a po 
pořízení obrazu obličeje žadatele sej-
me prostřednictvím snímače otisků 
prstu z prstu pravé ruky tři pracovní 
otisky. Z nich je pak automaticky 
vybrán otisk s nejlepšími parametry. 
Proces se opakuje pro získání otisku 
prstu levé ruky.

V druhé části procesu je provedena 
kontrola kvality otisků, je sejmut tzv. 
kontrolní otisk, který je porovnán 
s otiskem pořízeným v první části 
procesu. Možné problémy při snímání 
otisků prstů mohou způsobit např. 
špína na prstu (šmouha od propisky 

KarelHegner

DanceTappers

MarekTereza 1 MarekTereza 2

POZVÁNKA

na Setkání rodáků, pamětníků
a přátel Jehnic

v sobotu 18.4.2009 ve 13 hodin
v salonku restaurace Obecní dům

v Jehnicích.
Za organizátory: Honza Černohlávek.
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či fixu, zbytky jídla). Proto je nutné, 
aby si žadatel před vstupem do kabiny 
očistil prsty na rukou. Dalším krokem 
při příjmu žádosti je pořízení digita-
lizovaného podpisu občana. Celý pro-
ces je ukončen kontrolou správnosti 
údajů na žádosti ze strany občana.

Ochrana osobních údajů
Všechny osobní údaje žadatelů 

o cestovní doklady jsou po celou dobu 
uchovávání v informačním systému 
cestovních dokladů chráněny před 
zneužitím nebo jiným neoprávněným 
zpracováním. Pro tuto ochranu jsou 
stanoveny podmínky technologické, 
organizační a personální bezpečnosti.

Biometrické údaje žadatelů jsou 
ihned po jejich pořízení, tzn. ještě na 
počítači na obecním úřadě obce s roz-
šířenou působností před odesláním do 
centrálního systému, zašifrovány tak, 
že dešifrovat je mohou pouze opráv-
něné subjekty. Pomocí elektronických 
podpisů úředníků zpracovávajících 
žádosti o vydání cestovních dokladů 
je zajištěna autenticita a integrita pře-
nášených dat. Po vydání (vyrobení) 
nového cestovního pasu se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s bio-
metrickými údaji jsou údaje o e-pasu 
a jeho držiteli zavedeny do informač-
ního systému evidence cestovních 
dokladů, avšak bez biometrických 

údajů, které jsou po 60 dnech od pře-
dání dokladu výrobcem Ministerstvu 
vnitra ze zpracovatelské části systému 
zlikvidovány (60 denní lhůta uchová-
ní biometrických údajů je stanovena 
pro případy reklamace dokladu). 
Biometrické údaje tak zůstanou pouze 
v nosiči dat cestovního pasu se strojo-
vě čitelnými údaji.

Přerušení provozu
od 24. 3. do 31. 3. 2009

Vzhledem k chystané změně 
ve vydávání cestovních dokladů 
s nosičem dat obsahujícím 
biometrické údaje o otiscích prstů 
a s tím související úpravy technického 
zařízení, lze před datem 1. dubna 
2009, resp. od 25. března do 31. 
března 2009, očekávat na oddělení 
cestovních dokladů Odboru správních 
činností případné omezení provozu. 
Nebude tedy možné v tomto období 
podávat žádosti o vydání e-pasu, 
provádět kontroly e-pasu a předávat 
vyhotovené e-pasy občanům.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
v Jehnicích slaví 110 let trvání

Požáry představovaly vždy velké 
nebezpečí pro lidské životy i majetek 
občanů. Proto již v daleké minulosti 
byla přijímána různá opatření, jak se 

požárům bránit, i jak se chovat, když 
přece jen oheň vznikne. V roce 1867 
došlo v Rakousku-Uhersku k zásad-
nímu obratu, protože hasičská činnost 
byla podpořena zákonem a došlo 
k zakládání dobrovolných hasičských 
sborů, které se podrobovaly zvláštní-
mu výcviku a ke zdolání ohně měly 
k dispozici patřičné vybavení. Požární 
zákon z roku 1873 pak dále dopo-
ručoval, aby se dobrovolné hasičské 
sbory zřizovaly v obcích čítajících více 
než sto domovních čísel. V blízkém 
okolí Jehnic již vznikly hasičské sbory 
v Medlánkách (1879), Lelekovicích 
(1884), Řečkovicích (1889) a Sobě-
šicích (1896), když z podnětu teh-
dejšího řídícího učitele Julia Svobody 
se v létě 1898 ustavil v Jehnicích 
přípravný výbor, který vypracoval 
stanovy a požádal v březnu 1899 
o jejich schválení na místodržitelství 
v Brně. Dne 9. dubna 1899 se konala 
ustavující valná hromada: starostou 
Sboru dobrovolných hasičů v Jehni-
cích byl zvolen Julius Svoboda, náčel-
níkem rolník Josef Kolařík. Zaškolení 
obou funkcionářů v technickém 
a administrativním vedení poskytl 
sbor v Rosicích a zde získali i zdej-
šího podnáčelníka Václava Pavlíka 
k vedení výcviku. Nově vzniklý sbor 
měl 23 mužů a 9 přispívajících členů 
a další členové se hlásili. Potřebné 

Dobová reklama
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finance se podařilo zajistit sbírkou 
v obci, přispěl i obecní výbor v Jehni-
cích. Hasičské 7stejnokroje ušil místní 
krejčí, kovář vyrobil hasičské sekyrky, 
takže se podařilo vystrojit a vyzbrojit 
25 mužů. Po celý rok obětavě dochá-
zel do Jehnic z Rosic Václav Pavlík 
a vedl výcvik: cvičení probíhalo skoro 
každou sobotu, v případě špatného 
počasí se mužstvo seznamovalo se 
stanovami, signály a s cvičebním řá-
dem. Jistě nás i dnes zaujme, že sbor 
„nacvičil postup hájení školní budovy 
a záchrany žáků v případě požáru 
školní budovy“. V počátcích si hasiči 
půjčovali stříkačku od velkostatku, ale 
hned v roce 1900 jim obec zakoupila 
za 1 200 zlatých silnou stříkačku br-
něnské firmy „A. Hillera vdova“. Sbor 
dobrovolných hasičů v roce svého 
založení zasáhl při požárech v Řečko-
vicích a Kuřimi a v prvním desetiletí 
svou činnost úspěšně rozvíjel: kromě 
hlavní náplně, výcviku a zásahu v pří-
padě požáru, se účastnil veřejných 
i církevních oslav, pořádal taneční 
a hodové zábavy. Vyskytly se i problé-
my způsobené zvláště nevšímavostí 
a netečností ostatních obyvatel Jehnic. 
V roce 1913 vyvrcholily osobní ne-
shody mezi dobrovolnými hasiči, 
z nichž někteří měli problémy s kázní. 
Starosta sboru musel opětovně vy-
světlovat pojem dobrovolnosti hasičů: 
„Dobrovolný jest po velmi bedlivém 
uvážení pouze vstup a vystoupení, jinak 
musí býti ve sboru kázeň a poslušnost.“ 
Obecní výbor Sbor dobrovolných ha-
sičů plně podporoval, proto také rázně 
zakročil: sbor rozpustil a vyzval obča-
ny, aby znovu do sboru vstoupili s tím, 

že obecní výbor o každém přijatém 
jednotlivci hlasoval. První světová 
válka však slibně nastoupenou cestu 
obnovy zcela ochromila: doma zůstalo 
jen 7 členů, na válečné fronty odešlo 
19 mužů, z nichž se nevrátili Ignác 
Kotoul a František Němec, kteří ve 
válce padli.

V nové Československé republice 
sdružovala „Moravská zemská jed-
nota hasičská“ celkem 49 hasičských 
žup s 1 457 sbory dobrovolných ha-
sičů a 38 703 činnými členy (stav ke 
30.9.1920) a jejím sídlem bylo Brno. 
Tiskovým orgánem byl čtrnáctideník 
„Ochrana hasičská“, kde vycházely 
odborné články k hasičské proble-
matice a uveřejňovaly se zprávy ze 
života hasičů. Jehnice patřily do XVI. 
župy (Brněnské), která měla 72 sborů 
a 2 190 členů, samotné Jehnice měly 

k uvedenému datu 27 členů. Činnost 
jehnického sboru začala nadějně: ve 
spolupráci s místním Sokolem se po-
řádala divadelní představení, taneční 
zábavy, každoroční oslavy státních 
svátků (7.3. narozeniny prezidenta 
Masaryka, 28.10. vznik ČSR), veřejná 
cvičení atd. Významným počinem 
se stalo založení místní pohřební 
pokladny, z níž se vyplácely podpory 
členům v době nemoci, při úmrtí 
a dávala pomoc vdovám po zemřelých 
hasičích. Pro výkon činnosti hasiče 
bylo sjednáno úrazové pojištění s Ha-
sičskou vzájemnou pojišťovnou, byly 
pořízeny slavnostní stejnokroje. Jako 
šťastné se ukázalo spojení funkce 
starosty sboru a starosty obce, což 
se stalo v roce 1923, kdy byl zvolen 
starosta SDH Jehnice Josef Kučera 
i starostou Jehnic. Zejména se zlepšila 
finanční situace, takže bylo možno 
přistoupit k léta zamýšlené stavbě 
hasičského „skladiště“, které sbor 
slavnostně převzal 7. června 1931. 
Ve všech finančních potřebách na-
cházel hasičský sbor podporu nejen 
v obecním zastupitelstvu, ale mohl se 
s důvěrou obrátit také na správu míst-
ního pivovaru. Tam existovaly některé 
provozy se zvýšeným nebezpečím 
požáru (požahovna a sklad smoly, 
čistírny ječmene, hvozdy ve sladovně, 
sklady dříví a místnosti na obrábění 
dřeva atd.) a kvalitně vybavený sbor 
dobrovolných hasičů, jehož členové 
byli současně i zaměstnanci pivovaru 
a provoz zde znali, dával naději na 
úspěšný zásah. Když 4. srpna 1932 
vypukl požár v pivovaru, zasáhli 
místní hasiči natolik úspěšně, že jim 

Hasičský sbor v akci na návsi

Před hasičkou
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poté Hasičská vzájemná pojišťovna 
darovala 150 korun. Sami dobrovolní 
hasiči si zásah vyhodnotili kritičtěji: 
mimo jiné nedostatky uvedli, že „ani 
přihlížející obecenstvo, tím méně bra-
tři hasiči nesmějí při požáru kouřiti“. 
V roce 1935 sbor po výběrovém řízení 
rozhodl zakoupit od firmy Chotěbor 
motorovou stříkačku („silostroj“), kte-
rou převzal 14. července na slavnosti 
pořádané pod protektorátem obecního 

zastupitelstva. Nová stříhačka se vel-
mi osvědčila odpoledne 19. listopadu 
1937 při hašení požáru v jehnickém 
pivovaru. V hodnocení zásahu čte-
me i následující slova zapisovatele: 
„Samozřejmě osvědčil se nám náš si-
lostroj. Mám v živé paměti, není to tak 
dlouho při posledním ohni, kdy jsme měli 
ještě ruční stříkačku, předčily nás sbory 
povolané z Brna. Avšak při tomto ohni 

díky civilnímu obyvatelstvu jsme loka-
lizovali oheň před příjezdem motorek 
z Brna.“ V celém meziválečném obdo-
bí však stále přetrvávaly některé osob-
ní neshody, které mnohdy ohrožovaly 
práci sboru. S úsměvem dnes čteme 
v zápisech i řádky: „ /…/ aby každý 
člen, který skáče do řeči druhému, který 
má slovo, dal 50 haléřů pokuty do sboru, 
což bylo schváleno“. Vážnější výzvou 
představují zajisté slova starosty ke 
členům, „aby si vzali k srdci heslo hasičů 
„Vlasti k obraně, bližnímu k ochraně!“ 
A znepokojující je, když starosta 
vyzývá, „že se už jednou musí udělat 
něco s těmi bratry, kteří svoje povinnosti 
jako činní členi ke sboru neplní!“ Je to 
pochopitelné, protože práce dobro-
volného hasiče byla činností navíc, 

Vývoj technického vybavení sboru dobrovolných hasičů Jehnice

POŘADOVÉ 
ČÍSLO TECHNICKÉ VYBAVENÍ

1
Mezi základní výzbroj patřila zapůjčená ruční stříkačka 
tažená koňským spřežením od vlastníka jehnického 
statku, pivovaru a zámku (rok 1899). 

2 V roce 1900 zakoupila obec stříkačku od firmy Hiller 
za 200 zlatých.

3 V roce 1935 zakoupil sbor motorovou stříkačku od firmy 
Chotěbor.

4 V roce 1937 měl sbor ve skladišti dva čtyřkolové stroje, 
dodavač vody a motorovou stříkačku.

5 V roce 1949 zakoupil sbor od Fondu národní obnovy 
za 29 000 Kč automobil značky Mercedes.

6 V roce 1950 zakoupil sbor další vůz od pana Suchého 
z Líšně značky Unic.

7

V roce 1960 byl zakoupen od sboru dobrovolných hasičů 
v Řečkovicích vůz značky Horch, který byl po krátké 
době prodán sboru do Kotvrdovic. V tomtéž roce 
získal sbor od Československých státních statků Brno 
přívěsnou stříkačku PS 8. Dále koupili jehničtí hasiči 
od firmy Malba skříňové auto značky Mercedes, po jehož 
vyřazení koupil sbor od vojáků (ČSLA) skříňovou sanitku 
Tatra 805.

8 V roce 1970 zakoupil sbor od Státní traktorové stanice 
terénní auto GAZ 69.

9
V roce 1972 byla obec Jehnice přičleněna k Brnu. 
V tomtéž roce dostal sbor od hasičů z Králova Pole 
cisternu Praga RND.

10 V roce 1975 získal sbor od Civilní obrany další cisternu 
Praga RN a od vojenského útvaru agregát PPS 12.

11
V roce 1980 byla sboru v Jehnicích převedena od hasičů 
z Bohunic autocisterna AKU Škoda 706 RT, která byla 
v roce 2002 odprodána na Pilu Jehnice.

12 V roce 1997 byla převedena od sboru Brno-Měnínská 
požární Avie DVS A 30.

13 V roce 2002 byla zakoupena od hasičů podniku Sigma 
Olomouc cisternová stříkačka KAROSA Š 706 CAS 25.

Vozidla Mercedes a Unic

Vozidlo Horch
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a znevažovali ji lidé, kteří pro obec 
nic neudělali, jen uměli pomlouvat 
a kritizovat. Také hospodářská krize, 
která i v Jehnicích postihla mnoho 
rodin, nepřála činnosti dobrovolných 
hasičů. A přesto to byli právě hasiči, 
kteří z každé zábavy dobrovolně od-
váděli určitou částku ze vstupného 
jako příspěvek pro nezaměstnané spo-
luobčany. Začátek druhé světové války 
opětovně postihl práci hasičského 
sboru; pořádaly se hlavně akce kultur-
ní, zábavy a divadelní představení, ale 
postupně činnost ustávala. V „Knize 
zápisů z jednání sboru dobrovolných 
hasičů“ vedené od roku 1927 zápisů 
ubývá, takže v roce 1944 pouze čteme 
(je to mimochodem jediný německý 
zápis v celé knize): „Hasičstvo nepři-
praveno, vzdělání nedostatečné, vedení 
špatné.“ Následuje kulaté razítko a ne-
čitelné podpisy. 

Druhá světová válka skončila a Sbor 
dobrovolných hasičů v Jehnicích 
znovu obnovil svou činnost. Válečné 
události těžce poškodily celou obec, 
bylo potřeba opravit školu, na svou 
opravu čekala i budova hasičského 
skladiště, kterou po vzniku protekto-
rátu nařídila okupační správa nazývat 
„hasičská zbrojnice“. Místní kovář 
Arnošt Charvát upravil v roce 1948 
ze staré ruční stříkačky pohřební vůz, 
který sbor předal veřejnosti a sloužil 
při pohřbech občanů. Sbor zakoupil 
od Fondu národní obnovy automo-
bil značky Mercedes, získal i další 
vybavení. Po celou dobu se podílel 

na kulturním životě obce pořádáním 
ostatků, hodů, dožínků, tanečních 
zábav, veřejných cvičení atd. Jednou 
z nejdůležitějších činností bylo zahá-
jení práce s mládeží, které se věnovali 
členové SDH se značným úsilím. 
A jejich práci korunovaly i úspěchy, 
kterých mladí hasiči dosahovali v růz-
ných soutěžích.

Také dnešní Sbor dobrovolných 
hasičů pokračuje v tradici svých před-
chůdců, přispívá ke kulturnímu životu 
Jehnic, mladí hasiči se účastní soutěží 
atd. Dnes, kdy existují i sbory profe-
sionálních hasičů, by se mohlo nepo-
učenému člověku zdát, že dobrovolní 

hasiči snad už nejsou potřeba. Ale 
v rámci integrovaného záchranného 
systému každého kraje mají dobrovol-
ní hasiči nezastupitelné místo: profe-
sionálové zvládnou sice počáteční fázi 
požáru, ale je třeba dokončit hasební 
práce, hlídkovat na místě požáru ur-
čitou dobu i po uhašení, to všechno 
jsou úkoly pro dobrovolné hasiče. 
Nezastupitelná je jejich úloha v pre-
venci požárů, odstraňování různých 
nebezpečných předmětů, pomoci při 
dopravních nehodách, povodních, 
větrných smrštích atd.

Našim dobrovolným hasičům pře-
jeme, aby i v dalších letech naplňo-
vali heslo svých předchůdců: „Vlasti 
k obraně, bližnímu k ochraně“.

Jaroslav Hudec st.,
Miroslava Menšíková,

Karel Stránský

V současné době má Sbor dobrovol-
ných hasičů v Jehnicích třicet dospělých 
členů a deset malých začínajících dětí.

Výbor sboru pracuje ve složení:
Ing. Jiří Hudec – starosta sboru
Milan Padyšák – jednatel
Ing. Vasil Krinčev – hospodář
Jaroslav Hudec ml. – preventista
Josef Bejdák – člen revizní komise
Jaroslav Hudec st. – člen revizní

   komise
Vybavení našeho sboru tvoří cister-

nová stříkačka KAROSA Š 706 CAS 
25 z roku 1975 a dopravní automobil 
AVIA DVS 30 z roku 1979.

Jiří Hudec

Vozidlo AVIA DVS 30

Vozidlo Škoda 706 RT
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HLEDÁME 
STROMOVÉHO 
VELIKÁNA BRNA!

Do 8.dubna může kdokoliv 
nominovat svůj strom do ankety 
Brněnský strom roku 2009. Pro 
nominaci stačí do Ekologické po-
radny Veronica zaslat nebo osobně 
doručit fotografii stromu, popis dře-
viny a popis místa, zajímavý příběh 
o něm a kontakt na vás. Odborná 
porota vaše návrhy posoudí a vybere 
10 finalistů v hlavní kategorii, které 
vyhlásíme v rámci oslav Brněnských 
dnů pro Zemi v sobotu 18.dubna 
2009 na Špilberku.

 Letos můžete dále nominovat 
stromy do vedlejší kategorie „strom 
u školky, školy, univerzity“ a do ka-
tegorie „strom hrdina“.

Anketa probíhá ve spolupráci 
s Veřejnou zelení města Brna a Sta-
tutárním městem Brnem pod zá-
štitou náměstka primátora Martina 
Andera a více informací o anketě 
naleznete na www.veronica.cz/br-
nenskystrom.cz.

Hana Chalupská

O VODĚ BEZ OBALU

Kupujeme si balenou vodu? Ve 
většině případů jen zbytečně zatě-
žujeme životní prostředí dopravou 
a odpadem, obtěžujeme se nošením 
těžkého nákupu a plýtváme peně-
zi. Jak potvrzují hygienici a Státní 
zdravotní ústav, voda z obchodu 
není zdravější ani bezpečnější než 

voda z drtivé většiny českých ko-
houtků. Problémem mohou být jen 
některé olověné trubky, jejichž vý-
měnu každoročně finančně podpo-
ruje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vodu jinou než z kohoutku potře-
bují pouze kojenci, kteří jsou citliví 
na dusičnany a chlór. V jejich přípa-
dě můžeme využít automat na vyté-
kající Balbínův pramen v Tuřanech 
nebo líšeňský pramen u Muchovy 
boudy. Voda z obou pramenů je 
vhodná i pro nejmenší děti. Pokud 
přece jen balenou kojeneckou vodu 
kupujeme, volme tu, která je ve 
vratných obalech a pochází z místa 
blízkého našemu bydlišti.

Rozšířeným mýtem je reklamou 
často podsouvané tvrzení, že čím 
více minerálních látek voda obsa-
huje, tím lépe pro nás. Naopak nad-
bytek minerálních látek nám může 
i uškodit. Voda z kohoutku je mírně 
mineralizovaná v kombinaci se stra-
vou poskytuje optimální množství 
minerálů.

PITNÉ RADY

• pokud s sebou nosíte láhev s vo-
dou, můžete ji místo opětovného 
kupování balené vody průběžně 
doplňovat vodou z kohoutku

• žádejte v restauracích k jídlu nebo 
ke kávě vodu z kohoutku, je to 
běžný leč trochu zapomenutý zvyk 
(na našich internetových strán-
kách se můžete dovědět, které 
restaurace tuto možnost samy na-
bízejí)

• dejte nám vědět o restauraci, kde 
Vám vodu z kohoutku nabídli

Na co si dávat při pití kohoutkové 
vody pozor:

• na konzumaci a úpravu potravin ji 
používat jen studenou

• nedávat ji kojencům

• v případě podezření na přítomnost 
olova si nechat udělat hygienický 
test a případně vyměnit vodovod-
ní potrubí (toto je však problémem 
jen u některých starších domů)

Proč pít vodu z kohoutku:

• je kvalitní, čerstvá, lehce minera-
lizovaná a proto ideální pro kaž-
dodenní pití

• nezatěžuje přírodu odpadem a do-
pravou

• je přibližně 125krát levnější než 
voda balená

• je jednou z nejkontrolovanějších 
potravin

• je okamžitě dostupná v jakémkoliv 
množství

• nemusíme se zatěžovat s jejím 
nošením

• nepodílíme se na zbytečném vy-
čerpávání hlubinných zdrojů vodu

Kde se mohu dozvědět o pitné vodě 
více:

Brněnské vodárny a kanalizace: 
www.bvk.cz - informace o kvalitě 
pitné vody v Brně

Státní zdravotní ústav: 
www.szu.cz

Další informace o vodě mů-
žete získat na www.veronica.cz/
voda nebo v Ekologické poradně 
Veronica, Panská 9 (po–čt 9–18h, 
pá 9-14h). V poradně je pro Vás 
k dispozici informační brožura 
O vodě bez obalu.

AKCE V ZOO BRNO

Duben 2009

PTAČÍ DEN PRO ŠKOLY

1. 4. 2009, 9.00 - 12.00 hodin

Zoologická zahrada města Brna 
již tradičně pořádá soutěž „Ptačí 
den pro školy“. V letošním roce 
se uskuteční ve středu 1. dubna 
2009 od 9.00 do 12.00 hod. 
Soutěžní čtyřčlenná družstva 
druhého stupně základních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií s doprovodem mají vstup 
do zoo zdarma. Z každé školy 
se soutěže může zúčastnit pouze 
jedno družstvo. Sraz soutěžících 
je ve vestibulu správní budovy 
nejpozději v 9.15 hod. Pokud se 
chcete soutěže zúčastnit, přihlaste 
své družstvo nejpozději do 31. 
března 2009. Název školy, jména 
čtyř žáků a doprovázejícího 
pedagoga zašlete na adresu:

Oslavy 110 let založení 
Sboru dobrovolných hasičů 

v Jehnicích
proběhnou v sobotu
20. června 2009

na náměstí v Jehnicích.

K tanci a poslechu zahraje 
MUZIKA VALAŠSKÉHO 
KRÚŽKU a zatančí soubor 

TANEČNICA. Součástí oslav 
bude ochutnávka moravských 

vín a ukázky hasičské techniky.
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 Fresh-line
 Jezte a hubněte zdravě a bez starostí

 Fresh-line 
 Představuje nový způsob stravování 
 Ve čtyřech stravovacích programech:

LINIE  tento program je určen těm, kdo chtějí zredukovat svou váhu

JOB   program pro ty, kdo nemají čas nakupovat a připravovat si jídlo

MAMA  pro maminky, které se chtějí více věnovat svým dětem

FIT   pro ty, kteří chtějí jíst zdravě a zůstat fit

V rámci těchto programů připravujeme několik variant denního menu s možností výběru 
ze dvou snídaní, obědů a večeří.

- denní menu je přizpůsobeno každému klientovi individuálně

- používáme čerstvé a kvalitní suroviny

- klademe důraz na dostatečné množství zeleniny a ovoce

- jednotlivé porce jídla balíme do jednorázových, ekologicky odbouratelných krabiček

- rozvoz domů nebo do zaměstnání

Více informací na:  www.fresh-line.cz

Ing. Mgr. Lenka Bochníčková, 
Zoo Brno, U Zoologické zahrady 
46, 635 00 Brno, na e-mail: 
bochnickova@zoobrno.cz,

tel. 546 432 314.

PTAČÍ DEN PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY

4. 4. 2009, 13.00 - 17.00 hodin

Soutěžní stezka pro návštěvníky 
zoo. Výsledky stezky budou uve-
řejněny na webových stránkách 
Zoo Brno.[www.zoobrno.cz]. 
Návštěvníci s ptačím příjmením 
mají vstup zdarma.
Kontakt:

Mgr. Světla Vítková, 
vitkova@zoobrno.cz,

tel. 546 432 321.

VELIKONOČNÍ DÍLNA 
V ZOO

11. 4. 2009, 10.00 - 16.00 hodin

Ukázky paličkování velikonočních 
ozdob, výroba velikonočních 
kraslic a jiných ozdob. 
Kontakt: Mgr. Světla Vítková, 
vitkova@zoobrno.cz,

tel. 546 432 321.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
V ZOO

13. 4. 2009

Ukázka velikonočních 
mláďat, soutěžní stezka, 
zábavný program na pódiu. 
Kontakt: Zuzana Sommerová, 
sommerova@zoobrno.cz,

tel. 546 432 360.

JARNÍ OTVÍRÁNÍ ZOO

25. 4. 2009, OD 13.00 hodin

Oslavy Dne Země, zahájení 
ochranářské kampaně Evropské 
asociace zoologických zahrad 
a akvárií (EAZA) pro rok 2009.

Kontakt: Bc. Jana Hadová, 
hadova@zoobrno.cz,

tel. 546 432 360,

Mgr. Světla Vítková,
vitkova@zoobrno.cz,

tel. 546 432 321.
Ing. Pavel Hruška

propagačně vzdělávací úsek
e-mail: hruska@zoobrno.cz


