
      

                           Víte, co  
                            se děje  
                           za humny  
                        v lese?      

Únor. Ne nadarmo se tento měsíc nazývá 
měsícem hladu. V únoru má zvěř spotřebo-
vanou většinu tukových zásob. Začíná paro-
žení u samčí spárkaté zvěře, u samičí zvěře 
se intenzivněji začíná vyvíjet plod. Spárkaté 
zvěři předkládáme krmiva s vysokým obsa-
hem vlákniny a tříslovin, zejména kaštany, 
letninu i větve z prořezávek stromů. Jadrná 
krmiva předkládáme v malých dávkách a po-
stupně. Dostatek sena by měl být, zejména 
při vyšší sněhové pokrývce, samozřejmostí.
Bažantům i zajícům předkládáme v omeze-
ném množství ještě i v tomto měsíci dužnatá 
krmiva. Doplníme a zkontrolujeme solníky, 
zvěř bude postupně přecházet na zelenou 
potravu a v tomto období potřebuje sůl více 
než jindy.

Myslivci pečují stále o potravu a klid zvěře. 
Redukují počet predátorů. Při pochůzkách 
honitbou si všímáme kondice zvěře, stavu 
osrstění a opeření. Pokračuje a za tvrdých 
zim začíná honcování zajíců. Honcovat se 
začínají divocí králíci. Je možné slyšet tok 
bažantů, kohouti kodrcají a ostruhují slepi-
ce. Pokračuje kaňkování lišek, které často 
tráví celé dny v norách. 
Koncem měsíce přilétají holubi hřivnáči  
a holubi doupňáci z jihu. 
 - Lovu zdar Kačírek -

Žáci ZŠ Jehnice na Olym-
pijskem festivalu 2022
V úterý 15.  2. 2022 se zúčastnili žáci jehnic-
ké základní školy Olympijského festivalu, 
který se konal v areálu brněnské Zbrojovky.
Děti si vyzkoušely olympijské sporty, např. 
biatlon a curling. Hojně využily i nabídky 
zabruslit si. Dětem se naskytla možnost 
poznat naše olympijské legendy. Jednou  
z takových byla Kateřina Neumannová, která 
vzpomínala na svoji sportovní kariéru a zlatý 
olympijský triumf v Turíně.
Žáci se vrátili plní nejen sportovních zážitků.  
Zůstala jim i vzpomínka na Olympijský  
festival v podobě suvenýrů.

Líbí se Vám obsah zpravodaje? 
Podělte se s námi o vaše myšlenky, 

postřehy, přání, tipy na články  
nebo pěkné fotografie...

info@jehnicenapohodu.cz
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Zajímá nás... 

Sobotní slunečné počasí nás vy-
lákalo na odpolední procházku. 
Jaké bylo naše překvapení, když 
jsme začali potkávat rodiče s dětmi  
v maskách. Vydali jsme se za nimi 
směrem k hasičce. To už nás vítala 
veselá muzika, kolem které zpí-
vala místní chasa. Když se člověk 
rozhlédl, uviděl šaška, černouška, 
zajíce, berušku, bábu, medvěda  
a smrtku. Všechny vedl urostlý  
turek. 

Samozřejmě jsme neodolali a přidali se  
k průvodu. Vůbec jsme nečekali, že nás  
budou vítat usměvaví spoluobčané, kteří  
nachystali sladké i slané dobroty. Vše  
se dalo zapít i malým panáčkem. 

Jak přibývalo otevřených dveří, klesalo  
i tempo postupu. Důvodem byla pěkná  
písnička, jako poděkování za pohoštění,  
spojená se zvaním na ostatkovou zábavu.
Na vlastní oči jsme viděli dokonce i oprav-
dový zázrak, když se turkovi vznesla plínka, 
kterou měl na hlavě jako nějaký šejk. Tato 
pokrývka hlavy plachtila vysoko vzduchem, 
až nakonec přistála na střeše domu. 
Musím říct, že tato chytlavá nálada nám vy-
držela celé 4 hodiny, než jsme obcí prošli. 
Samozřejmě, že maškary pozvaly na večerní 
zábavu i nás.
Večer jsme již kráčeli směrem ke škole, 
kde probíhala ostatková zábava s tím, že to 
omrkneme a za chvilku půjdeme domů. 
Zábava byla už v plném proudu a my viděli, 
že z masek se nakonec vyklubali sympatičtí 
hasiči a ten turek byl dokonce jejich velitel.

Úžasně jsme se bavili a nakonec 
šli domů až ve 3 ráno. Každému  
v Jehnicích tuto tradiční akci  
vřele doporučuji. Škoda jen, že 
bude zase až příští rok.

Představujeme zajímavé sousedy – dnes trochu jinak... 




