
       Běh pro Hospic sv. Alžběty

Startuje se 18. 6. v 10,00 hod. 
Běh je určen na podporu těm, kteří už běžet nemohou. Veškerý výtěžek poputuje  
na podporu činnosti Hospice sv. Alžběty.
Benefiční běžecký happening je vhodný pro všechny výkonnostní  
a věkové kategorie.

Trasa 0,6 km je vhodná pro děti, rodiče s kočárky a vozíčkáře.
Čas neměříme, ale vy si ho změřit můžete. 

Pokud by se vám ani běžet nechtělo, můžete celou trasu klidně projít třeba s trekovými 
holemi nebo s kamarádkou, sousedem nebo vaší babičkou a organizátoři na vás v cíli 
počkají.

Jehnické taneční studio TAP-ART opět boduje! 
V sobotu 30. 4. 
se děti zúčastnily prestižní stepařské soutěže Step Cup v Říčanech  
u Prahy, ze které si přivezly jednu zlatou medaili, dvě stříbrné  
a jednu bronzovou.

V neděli 22.  5. 
byly děti a junioři na jedné z největších tanečních soutěži  
RIGHT2DANCE, kterou hostilo brněnské BOBY CENTRUM. 
A výsledek? Úplná fantazie. Děti i junioři vybojovali každý ve své  
kategorii zlatou medaili. 

Ve čtvrtek 26. 5. 
jedou stepaři z TAP-ART na Mistrovství ČR. Držme palce, ať se jim  
v těžké konkurenci opět zadaří. V příštím čísle zpravodaje vám dáme 
vědět. My už palce držíme teď! 

Nedávno mě zaujala zpráva míst-
ního občana, který nás informoval 
o malém zapomenutém pomníčku 
poblíž obecního úřadu v Jehnicích. 

Je to pomník pana Böhma, jehnického 
občana, který zahynul při pádu pumy  
2. 5. 1945. Pomníček je umístěn na sou-
kromém pozemku, ale přesto je škoda, 
že mu nebyla léta věnována prakticky 
žádná péče. 
Každá památka, umístěná v naši obci, 
vyjadřuje pietní vzpomínku na ty, kteří 
ztratili své životy ve válce. Každé jméno 
na pomníku nese lidský příběh, připo-
míná bolest nad ztrátou života a je vzpo-
mínkou na zemřelého, který tady měl 

své místo. Určitě by bylo hezké při uctění 
památky padlých navštívit i toto místo.
Náš plán pomníček zpřístupnit se ale 
změnil. Parcelu koupil nový majitel  
a ten se rozhodl na tomto místě postavit 
rodinný dům. Stavební parcelu vyčistil  
a byl připraven pomníček asi odstranit .

vhodnou variantou, jak zachránit 
tuto historickou památku, je přemís-
tit pomníček na městskou parcelu  
za naším úřadem. vedení radnice, 
ale pomníček přemístit nechce. Tvrdí, 
že stačí uvedení jména pana Böhma 
na pomníku v parku na náměstí.

Poslední příznivá informace je, že 
pomníček nezmizí navždy, ale ma-
jitel stavební parcely ho přemístí 
na hranici svého pozemku, blíž  
k potoku. 

Děkujeme, za pomoc všem, co se zajímají  
o místo, kde žijeme.

- Mgr. Stanislav Dráb - 

Co se děje okolo nás...

Zapomenutý pan Böhm a nebo jen jeho pomník? 

BĚH PRO HOSPIC

18. června 2022 v 10:00

Akci pořádá Hospic sv. Alžběty o.p.s. pod záštitou primátorky města Brna
JUDr. Markéty Vaňkové. 
Konání akce umožnil podnik Lesy ČR, s.p. a Lesy města Brna, a.s. 

start i cíl v hospici, 
Kamenná 36, Brno
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