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Vážení občané,
chci Vám touto cestou sdělit, co
mě nejen v poslední době velmi
trápí a mrzí. Za posledních 8-10 let
se Jehnice změnily v mnohém
k lepšímu. Zvelebilo se máměstí,
vysadila se nová zeleň, vydláždily
se komunikace a chodníky,
vybudovaly se nové přístřešky
zastávek MHD, parkoviště před
školou, dětské hřiště atd. atd.
Myslím si, že Jehnice jsou nyní
jednou z nejkrásnějších městských
částí v Brně. O to víc mě mrzí, že
se stále setkávám (a setkáváte se
určitě i Vy) s jevy, které vyloženě
hyzdí a otravují pěkné životní
prostředí v naší městské části.
Mám na mysli vandalství,
sprejerství, zakládání nelegálních
(černých) skládek, pohazování
různých druhů odpadků mimo
místa k tomu určená, stání
autovraků na místech určených
k parkování atd. atd.
Uvedu pár čísel:
-odstraňování nelegálních
skládek za posledních 5 let stálo
200 tis. Kč
-oprava a výměna rozbitých
skleněných výplní přístřešků MHD
za poslední 2 roky 50 tis. Kč
-oprava poškozeného mobiliáře
(lavičky, odpadkové koše na
zastávkách MHD a jiná drobná
poškození) 10 tis. Kč
-úklid nepořádku a odpadků na
veřejném prostranství za poslední
2 roky 20 tis. Kč
-odstraňování autovraků (i když
tuto činnost neplatí MČ, ale město
Brno) za poslední 2 roky 30 tis. Kč
Suma sumárum tedy celkem
suma 310 tis. Kč !!!, která je zcela
zbytečně “vyhozena” jak
z pokladny města Brna, tak i
z pokladny naší městské části a
která by se dala využít
smysluplněji, jako např:
-založit nové zelené plochy
-zvelebit trávník na náměstí a
přilehlém okolí nebo kdekoliv
jinde
-odstranit plevel z veřejné
zeleně
-vysadit okrasné dřeviny a nové
stromy
-vybudovat sportoviště a další
hřiště pro děti
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-a jiné, sloužící ke zvelebení
městské části
Apeluji proto na Vás:
-všímejte si víc životního
prostředí
-zvažujme, zda není jednodušší
zajet 1x – 2x za měsíc do našeho
Ekodvora
-vkládejme drobný nepořádek a
odpadky (i když to není na našem
pozemku) do nádob k tomu
určených
-udržujme celkový pořádek a
čistotu v naší městské části
-odstraňujme nepojízdná vozidla
a autovraky
a to vše by bylo skoro zadarmo
bez vynakládání značných
finančních prostředků.
No nestojí to za to se nad tím
zamyslet a něco málo pro to
udělat?
Myslím si, že určitě ano.
Ivan Štěpánek
tajemník ÚMČ

Žádáme občany
V současné době zpracováváme
téma “rozvoj obce” ve smyslu
rozvoje osídlení obce, vývoje cest
a ulic. Chtěli bychom tímto
požádat občany o zapůjčení
historických materiálů jako jsou
mapy a plány obce, fotografie
zástavby a ulic.
Dále žádáme občany o
spolupráci na tvorbě Jehnických
listů. Dodávejte nám vaše
příspěvky, které byste chtěli
uveřejnit, nebo dotazy, jejichž
odpovědi by bylo vhodné dát
veřejně ve známost.
Všechny materiály a příspěvky
předávejte na úřadě naší městské
části, kde budou poskytnuty
redakční radě ke zpracování.
Redakce

Po třiceti létech
Také letos, 14. května 2005, se
sešla skupina osmi bývalých
Junáků-skautů, členů poslední
oddílové rady Junáka v Jehnicích
před jeho zrušením po roce 1948.
Tentokrát se společně vydali na
cestu z Bílovic u Brna a jejich
první návštěva patřila památníku v
lese nedaleko Bílovic, kde
spisovatel Rudolf Těsnohlídek a
jeho přátelé našli začátkem
dvacátých let 19. století,
v předvečer Štědrého dne,

odložené dítě – Lidušku a založili
tradici Vánočních stromů
republiky.
Hlavním cílem skupinového
výletu byla návštěva 10. ročníku
závodu ECCE TERRA, dnes
pořádaného jako III. mistrovství
Československa, za účasti
závodníků z Českých zemí a
Slovenska. Závod organizuje
asociace Ecce Terra I.A.E.T.
Spočívá v tom, že závodník jede
s malým zemědělským traktůrkem,
zvaným Terra, silničkou mezi
domy do prudkého kopce ze
severozápadní periférie Bílovic na
Polanku, ve směru k hospodě
Chaloupka u komína, nad kterou je
cíl. Jede se na čas, v několika
kategoriích, muži i ženy, a v
jednom případě je třeba projet
celou trať také v přesně
stanoveném čase a vítězí ten, kdo
se k tomuto času nejvíce přiblíží.
Přitažlivost závodu pro skupinu
bývalých skautů spočívala kromě
jiného v tom, že zakládajícím
členem tohoto dnes již
mezinárodního závodu i asociace
je první čestný president ECCE
TERRA pan Josef Kovář. A Jožka
Kovář, který byl v minulosti
prvním vítězem závodu, je také
jedním z členů skupiny bývalých
jehnických Junáků-skautů, a jeho
přátelé mu přišli poblahopřát k této
čestné funkci.
Letošní výlet a vzájemné setkání
mělo také své jubileum, neboť od
roku 1975, od kterého se bývalí
skauti pravidelně setkávají a
pořádají výlety, bylo toto
každoroční setkání po třech
desítkách let bez přerušení.
Karel Stránský

Svratka – bude opět
čistá?
Většina z nás, co se v létě
dostane k Brněnské přehradě,
Novomlýnským nádržím či
různým rybníkům, si povzdechne
nad nevábností vody připomínající
spíše hrachovou polévku než
průzračnou vodu zvoucí ke
koupání. Za zelené zbarvení
našich povrchových vod může
především masový rozvoj vodního
květu sinic. Co je však příčinou
tohoto stavu? Vždyť si ještě

pamatujeme na doby, kdy jsme se
v těchto nádržích koupali celé léto!
Odpověď na tuto otázku se
nehledá jednoduše. Viníkem je
částečně každý z nás. Pro rozvoj
vodního květu sinic má význam
především zvýšené množství
fosforu v povrchových vodách,
kam se dostává z odpadních vod a
splachem z polí. Například do
Brněnské přehrady takto přiteče asi
50 tun fosforu ročně. Pro sinice je
tento fosfor vítanou potravou,
která umožňuje jejich přemnožení.
V odpadních vodách pochází
fosfor kromě lidských exkrementů
především z pracích prášků. I po
vyčištění odpadní vody v čistírně
ve vodě fosfor zůstává a způsobuje
pak problémy. Vypouštění takto
vysokého množství fosforu však
není nezbytné. Dnes už je na trhu
spousta pracích prostředků, ve
kterých je fosfor (na obalech
uváděný jako fosfáty) nahrazen
nejčastěji zeolity, což je v podstatě
neškodný písek. Výběr některých
bezfosfátových pracích prášků na
trhu, které byly laboratorně
otestovány, můžete najít na

webových stránkách
http://www.veronica.cz/spotrebitel
stvi nebo na stránkách projektu
Čisté povodí Svratky
(www.cistasvratka.cz). Jednodušší
než hledat v tabulce je hledat na
obalu pracího prášků nápis
bezfosfátový nebo neobsahuje
fosfáty. Těm výrobkům, které
takto nejsou označeny, se raději
vyhýbáme. Hospodyňka či
hospodář se mohou také zeptat na
cenu těchto prášků. Bezfosfátové
prací prášky jsou stejně drahé jako
fosfátové. V nejlevnější kategorii,
stejně jako mezi nejdražšími, jsou
prací prostředky z obou kategorií.
Nemusíme se tedy obávat, že se
nám praní prodraží. Naopak,
budeme-li se řídit dalšími
doporučeními z obalu výrobků a
budeme používat doporučené
dávkování prášku, můžeme kromě
životního prostředí ušetřit i naši
peněženku.
Dalším zdrojem fosforu
v povrchových vodách je
zemědělství. Vyhledáváme proto
na trhu produkty ekologického
zemědělství (značka bio) .

Ekologické zemědělství mimo jiné
zakazuje používání chemických
hnojiv, ve kterých je fosfor
obsažen. Správným hospodařením,
zachováváním remízků a mezí
zadržuje vodu v krajině – ochrana
proti povodním – a přispívá
k celkovému zlepšení životního
prostředí. I naše oko ocení pohled
na rozptýlené stromy a keře
v krajině, než na obrovské lány
jedné plodiny.
Jak je vidět, nemůžeme
spoléhat jen na technologické
řešení někoho nahoře, že přehrady
někdo vyčistí, řešení záleží i na nás
samotných. Pro další informace o
bezfosfátových pracích
prostředcích a o produktech
ekologického zemědělství si
můžete dojít do Ekologické
poradny Veronica, která sídlí
v centru města Brna na Panské 9,
nebo navštívit uvedené webové
stránky na Internetu.
Mgr. Ing. Petr Ledvina, Ekologický
institut Veronica
Mgr. Dana Kalčíková, Jihomoravský
kraj, odbor životního prostředí

Prací prostředky bez fosfátů
Všechny tekuté prací prostředky jsou bez fosfátů.

Výrobek
Ariel excel color
Blancomatic
Clarax
Coop
Denkmit
Don Gemini
Don Industry
Dosia Colon color
Epex color
Epex total
Flora
Forsil efekt
Forsil ultra
Kuko
Max 2000
Max-enzymatic
Milis
Mince
Mimino color
Palmex
Palmex color - Síla perly

Výrobce (dovozce)
Procter & Gamble
QALT Rakovník
Setuza
Coop
DM
Jako
Jako
Benckiser
EPK Trade
EPK Trade
Chemiko
Efekt
Efekt
Tatrachema
Valtech Tors
Valtech Tors
Valtech Tors
QALT Rakovník
Dúbrava
Henkel
Henkel

Zdroj
3)
*
2,3)
3)
2)
3)
3)
3)
2,3)
2,3)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
2)
*
2,3)
2,3)

Výrobek
Palmex modrá síla
Persam
Persil color power
Persil color perls
Persil green power
Persil power perls
Perwool balsam
Perwol balzam magic
Perwol color magic
Pierre
Rex automat
Rex blue power
Rex color
Robeta
Sen
Senza klubíčko
TESCO - univerzální
Tide aqua 2 in 1
Texy
Tornádo aktiv
Torsan

Výrobce (dovozce)
Henkel
Chemiko
Henkel
Henkel
Henkel
Henkel
Henkel
Henkel
Henkel
Zinest
Henkel
Henkel
Henkel
Valtech Tors
Valtech Tors
Dedra
Qalt Rakovník
Procter & Gamble
Qalt Rakovník
Qalt Rakovník
Valtech Tors

Zdroj
1)
1)
1)
3)
1)
2,3)
3)
2)
1)
1,2)
3)
1,2)
1)
1,2)
1)
2,3)
2)
2)
*
*
2)

Údaje pochází z těchto zdrojů:
1) Agentura ROSA a sdružení Flos Aquae, 2003
2) Agentura ROSA, 2004
3) Agentura Rosa a BÚ AV ČR, 2005
* - údaje od výrobce neověřené subjekty uvedenými výše
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