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LIŠEJNÍK NA SKÁLE LOMU
Žízeň krajiny se vzepře
dobyvatelským snahám dne
jako pár tažných volů jhu
a biči svého pána a
prosadí svoji vůli.
Nenechej žíznit zemi na
které žiješ svůj jediný
život. Jí podej sklenici
živé vody, ať nezemře,
nebo zůstaneš na poušti,
odkud již není návratu.
Budeš se živit pískem a
suchým vzduchem, až vyschneš jak
lišejník na skále lomu
v Babích dolech. Mráz a slunce
tě vysuší na troud a pak

vítr tě smísí s pískem po
kterém nyní šlapeš a jímž
pohrdáš až do morku svých
kostí. Leč palčivá bolest
bezdůvodné nenávisti
proniká hluboko k srdci
jako šíp do kopy jílu
na hrázi rybníka v Babích
dolech. Tak pulzuje život
na této zemi, střídání
lásky a nenávisti, nic
trvalého v toku času.
Milujeme špatně tuto
zemi a na ní všechno, co
žije, a země vysychá
neláskou. Krajina kolem
srdce žízní den co den víc
a více, pozor na obě

strany mince, ta nemá jen
avers s lící panovníka
co Božího je pak dávej
těm, co po spravedlnosti
žízní, ti nikdy nemohou
mít té živé vody dosti.
Karel Stránský

Gratulujeme
V prosinci oslavily své narozeniny
paní Marie Šichová, pan Vít Kludák,
paní Miluška Skoupá, paní Květoslava
Dvořáčková, paní Jiřina Kludáková a pan
Štefan Dekan.
Jménem celé obce srděčně blahopřejeme
k životním jubileům a přejeme hodně stěstí
a zdraví do dalších let.
Redakce

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 28.11.2012 proběhlo 161. zasedání
zastupitelstva
- Ing. Pekař seznámil zastupitelstvo
s požadavkem některých občanů
bydlících na ul. Lelekovická, aby byl
upraven nájezd na ul. Lelekovickou
z ul. Blanenská (u kapličky). Je zde
vysoký nájezd a dochází k poškození
vozidel. Zastupitelstvo pověřilo tajemníka, aby vyvolal jednání se společností
BKOM, a.s. o úpravě tohoto nájezdu.
- Ing. Pekař seznámil zastupitelstvo
se stížností občanů na pálení
v kamnech na tuhá paliva, kdy někteří
obyvatelé neúnosně zamořují své okolí
splodinami. Zastupitelstvo pověřilo
Ing. Pekaře, aby sestavil článek do
nejbližšího vydání Jehnických listů
a pověřil tajemníka, aby zajistil vyhlášení tohoto článku ve zkrácené verzi
v místním rozhlase.
- Jednání zastupitelstva se zúčastnila
paní Ivana Doleželová, pojišťovací
makléř společnosti DAS, která seznámila zastupitele s nabídkou pojišťovny
na právní ochranu zaměstnanců
úřadu a zastupitelstva. Po diskusi
zastupitelstvo rozhodlo, že tento bod
bude posunut na příští jednání zastupitelstva, kdy starosta prověří nabízené
služby na MMB a u jiných pojišťoven.
- Starosta seznámil zastupitele
s návrhem nového nařízení města
Brna o maximálních cenách za nucené
odtahy vozidel.
- Zastupitelstvu byly předloženy
zprávy z finančního a kontrolního
výboru za měsíce 1-5/2012 a kontrola
všech dokladů a smluv týkající se vyúčtování Oslav 720. let první písemné
zmínky o obci Jehnice. Zastupitelstvo
vzalo tyto zprávy na vědomí.
- Zastupitelstvo projednalo na základě zpráv z kontrolního a finančního

výboru ekonomické vyhodnocení Oslav
720. let první písemné zmínky o obci
Jehnice a toto vyhodnocení schvaluje.
- Zastupitelstvo projednalo návrh,
zda se v k.ú. Jehnice nevyskytuje
plocha zeleně, kterou by bylo vhodné
zařadit do „Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně“. Zastupitelstvo nenavrhuje
žádnou významnou plochu zeleně.
- Zastupitelstvo v souladu s § 139
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
sděluje, že městská část Brno – Jehnice
souhlasí s tím, aby Magistrát města
Brna vydával vyjádření k řízení podle
§ 11 odst. 2, písm. b) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
tj. k umístění stacionárního zdroje
uvedeného v příloze č. 2 tohoto
zákona.
- Zastupitelstvo projednalo a souhlasí
s návrhem Rozpočtového výhledu na
období 2014-2019.
- Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č. 8/12 ze dne 20.11.2012.
- Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Dohodu o podmínkách výkonu
státní správy, uzavřenou v návaznosti
na ustanovení článku 15 vyhlášky
Statutárního města Brna č. 15/2010,
kterou se vydává Statut města Brna, ve
znění pozdějších předpisů.
- Zastupitelstvo projednalo
a schvaluje Návrh příjmů, které město
Brno postoupí v roce 2013 do rozpočtu
městské části Brno – Jehnice a to ve
výši 5.508.000,-Kč.
- Zastupitelstvo projednalo nabídku
od společností Atelier 2007 na zpracování projektové dokumentace pro
stavbu prodloužení vodovodu v ulici
Meziboří Brno-Jehnice za celkovou
částku 252.000,-Kč. Zastupitelstvo
nepřijímá tuto nabídku z důvodu
nedostatku finančních prostředků
na realizaci vodovodního řadu na ul.
Meziboří.

Další zasedání zastupitelstva se
konalo dne 19.12.2012 v 18:00 hod.
prostorách ZŠ Blanenská 1 v Jehnicích.
SDH Brno-Jehnice pořádá v neděli
6.1.2013 od 13:00

Tříkrálovou sbírku

pro Oblastní charitu Brno.

Vážení spoluobčané
I když letošní velice pozvolný nástup
zimy oddaloval potřebu vytápění
domů, projevuje se opět problém se
znečišťováním ovzduší. Vyzýváme
všechny občany, kteří vytápí své
příbytky kotly na pevná paliva, aby
k topení používali pouze paliva k tomu
určená. Spalování domovního odpadu
a materiálů k tomuto účelu nevhodných
je zakázáno. Nejen že toto chování
neprospívá životnímu prostředí, ale ani
sousedským vztahům. Berte ohled na
své spoluobčany a k likvidaci odpadů
používejte nádoby na komunální odpad
(za jehož svoz platíme každý nemalou
částku), dále pak kontejnery na tříděný
odpad, které jsou pro každého dostupné, a pro větší množství či rozměry
odpadu sběrný eko dvůr. Nepřispívejte
ke znečišťování životního prostředí,
na to nám stačí „velcí“ znečišťovatelé,
a myslete na své okolí, ať si může každý
z nás i v zimním období vyvětrat a vyjít
na „čistý vzduch“.

Redakční rada Jehnických listů

by ráda přijala do svých řad nového
člena. Pokud se zajímáte o historii
a současnost Jehnic a chtěli byste pracovat v redakci, přihlaste se na úřadě
naší městské části.
Sdružení rodičů a přátel školy při
Mateřské a základní škole Blanenská 1
pořádá v sobotu 9.3.2013 Školní ples
a v neděli 10.3.2013 Dětský karneval. Prodej lístků začne v lednu 2013,
kdy se dozvíte i podrobnější informace.

Ostatky

SDH Brno-Jehnice pořádá v sobotu
2.2.2013 od 14:00 tradiční
průvod masek po naší městské části
a poté od 20:00 v restauraci “Na staré”
Ostatkovou zábavu. K tanci hraje
country skupina TŘI PSI.

BĚH O POHÁR JEHNIC BĚH 17. LISTOPADU

Kristýna Bláhová vítězka kategorie přípravka nejmladší dívky
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17.11.2012 se tradičně konal další
ročník tohoto běhu. Letos byl opět
součástí Brněnského běžeckého
poháru a Přeboru studentů a pedagogů
Vysokých škol města Brna. Počasí přálo

běžcům daleko více než loni, i proto
se jich na startu sešlo rekordních 943.
Je možné, že příští rok překoná počet
startujících počet obyvatel Jehnic.

Vánoční strom
V úterý 4.12. v podvečer proběhlo na
Náměstí 3. května, dnes již tradiční,
slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
s kulturním programem žáků naší
základní školy. Poletující sníh přispěl ke
správné atmosféře této akce.

Jehnický klub důchodců
Také v letošním roce se Klub
důchodců snažil o zpříjemnění chvilek
v životě našich důchodců. Jak se to dařilo, mohou posoudit hlavně ti občané,
kteří se našich akcí zúčastňovali.
Programový výběr aktivit klubu však
není, vzhledem k jeho možnostem,
příliš široký, ale snažili jsme se tohoto
prostoru využít co možná nejvíce.

Klub důchodců
v Jehnicích působí
již osmým rokem
a jeho počet členů
se mění. Našich
akcí se zúčastňují
noví členové, ale
také, bohužel, nás
nenávratně opouštějí ti, kteří s námi
dlouho prožívali
společné chvíle.
Popsaná činnost
bez
podpory
Nejpočetnější startovní pole mužů a veteránů
našeho zastupitelstva
a zvláště to, že v rozpočtech na
moci a bohatství“ i výstava japonských
jednotlivá léta je pamatováno i na nás,
skládanek „Origami“ byla přijata velmi
důchodce, by se nemohla uskutečnit.
pozitivně.
Za svou činnost bylo Klubu důchodců
Občasné vycházky s následovným
při příležitosti oslav 720 let Jehnic
posezením u ohně a opékáním špekáčuděleno „Čestné uznání“, kterého si
ků se nám líbily a cvičení některých
velmi vážíme.
seniorek v tělocvičně místní školy jsou
Za Klub důchodců: Miroslav Polák
přijímány velmi příznivě.

Vánoční strom s ohňostrojem

Na pravidelná setkání byla volena
zajímavá a poučná témata a také výběr
přednášejících, event. besedujících, byl
volen z pohledu přítomnosti a zajímavosti pro nás.
Z této volby můžeme připomenout
„Besedu o historii Brna a Jehnic“,
besedu o rozhledně „Babí Lom“,
které oslovili nejen rodáky z Jehnic,
ale i občany, kteří se k nám do obce
přistěhovali později.
Také beseda s ukázkami na téma
„Trénování paměti“, přednáška cykloturisty z jeho cesty na Kubu, i beseda
se členem místního mysliveckého
sdružení o zvěři a ukázky zvuků ze
zvukového záznamu, které zvěř vydává
v různých životních situacích, byly se
zájmem přijaty.
Mimo akcí na společných setkáních
býval velký zájem o společné návštěvy
zajímavých výstav, divadelních
a filmových představení. Např. návštěva
výstav „Moravská vesnička“, „Historie
brněnských cukráren“, „Zlato, symbol

Děti z naší základní školy

Pěkná vycházka se nám vydařila
projížďkou lodí po brněnské přehradě
a návštěva hradu Veveří.
Zdařilý výběr cílů zájezdů v letošním
roce charakterizovalo téměř vždy úplné
obsazení autobusů.
Například jarní zájezd na Floru
Olomouc a návštěvu muzea tvarůžků
v Lošticích ocenilo hlavně ženské
obsazení, které tvoří také většinu členů
našeho klubu. Následující zájezd, exkurze do jaderné elektrárny Dukovany,
prohlídka Janova Hradu v Lednici
a odpolední posezení ve vinném sklípku
s hudbou a občerstvením se velmi líbilo.
Zájezd do termálních lázní do
Mošoně patří pro svou oblíbenost do
každoročního výběru našich zájezdů.
Poslední výlet letos byl do rukodělné
sklárny p. Svobody v Karlově na
Žďársku, skanzenu „Betlém“ v Hlinsku
a japonské zahrady ve Sněžném. Krásné
podzimní počasí i zastávky na Zelené
Hoře a u soch při pomezním kameni
Čech a Moravy okořenily tento výlet.
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Chovatelé v roce 2012
Rád bych prostřednictvím
Jehnických listů poděkoval všem
našim členům Základní organizace
svazu chovatelů v Jehnicích za jejich
úspěšnou chovatelskou činnost v letošním roce.
Jedná se o činnost v rámci výstav
i práci mimo ně. Naše úsilí jsme
zúročili jak na výstavách okresních
tak i národních a v zahraniční. Zvláště
bych ocenil znamenité výsledky přítele
Milana Pernici, I. Pospíchala a pana
Brodeckého.
Velkou pomocí pro nás byla podpora
zastupitelstva ÚMČ. Dále bych chtěl
poděkovat všem sponzorům, bez nichž
bychom takových výsledků jen těžko
mohli dosáhnout.
Na závěr bych Vám všem chtěl
popřát krásné Vánoce a do roku 2013
hodně zdraví, osobních úspěchů
a životní pohody.
Pavel Malášek, předseda

Autor: Filip Řezník 1.třída

Počátky automobilismu
v naší obci
V 19. století nastal rychlý rozvoj
automobilového průmyslu a ještě do
konce století vznikla potřeba stanovit
jistá pravidla provozu na cestách. Již na
počátku 20. století se objevila potřeba
sjednotit úpravu silničního provozu
na mezinárodní úrovni, což se stalo
11. října 1909, kdy byla v Paříži přijata
„Mezinárodní úmluva o jízdě automobily“. Pařížská smlouva obsahovala
základní zásady pro řidiče motorových
vozidel i pro samotná vozidla. Řidič
byl charakterizován jako osoba, která
má vlastnosti, skýtající dostatečnou
záruku pro veřejnou bezpečnost. Jeho
automobil musí být proveden tak, aby
se zamezilo nebezpečí ohně a výbuch,
vůz nesmí plašit svým hlukem zvířata
jízdná nebo tažná, nesmí způsobovat
jiné nebezpečí pro „silniční vozbu“,
nesmí obtěžovat příliš dýmem nebo
parou mimojdoucí. Smlouva zavedla
i první dopravní značky podle jednotného vzoru, nazývané „výstražnými
tabulkami“. Smluvní stranou bylo
i Rakousko-Uhersko, proto úmluva
platila i na českém území. Na Moravě
a ve Slezsku vznikla v Brně první
organizace, která sdružovala německé

automobilisty, „Mährisch Schlesischer
Automobil - Club“, založená v roce
1908. Protože po první světové válce
nedošlo k dohodě o přistoupení českých
majitelů motorových vozidel do tohoto
klubu, založili si 4. února 1923 čeští
řidiči „Československý automobilový klub
pro Moravu a Slezsko“. Jeho cílem
bylo rozvíjet automobilismus, ale také
hájit zájmy členů. Bylo potřeba upravit
silnice, zajistit jejich značení, označení
nebezpečných míst, úpravu jízdních
řádů, členům se mělo dostat odborných
rad při nákupu vozidel, automobilových
potřeb, pohonných hmot, pojištění
proti zničení či poškození automobilu
ohněm atd. Členové klubu se snažili
také zlepšit pohled veřejnosti na používání automobilu, který se stále ještě
považoval za luxus. Proti tomu stavěli
názor, že „automobil není dnes přepychem, ale nutným dopravním prostředkem
všech těch, jimž čas jsou peníze, ať jsou to
obchodníci, průmyslníci, živnostníci, novináři, zemědělci, dělníci či kdokoliv jiný.“
Právě rozvoj automobilismu v nově
vzniklé Československé republice dokládal ekonomický růst a životní úroveň
obyvatelstva. Pro srovnání uveďme, že
v roce 1922 bylo v ČSR registrováno
9 929 motorových vozidel. Ale již na
konci prvního čtvrtletí roku 1925 bylo
v celé republice provozováno celkem
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21 630 soukromých vozidel, z toho
9 833 osobních automobilů, 3 623 nákladních vozů, 7 833 motocyklů a 341
tříkolek. K tomu je třeba připočíst
vozidla vojenská a vozy ministerstva
pošt, takže souhrn všech vozidel v ČSR
činil 22 025 dopravních prostředků.
Z tohoto počtu ve městě Brně vlastnili
soukromníci 302 osobních aut,

Brno Náměstí Svobody rok 1938

Mokrá Hora hlavní cesta

101 vozů nákladních a 190 motocyklů,
celkem tedy 593, v okrese Brno-venkov
bylo přihlášeno 33 osobních automobilů, 23 nákladních aut a 32 motocyklů,
dohromady 88 dopravních prostředků.
Velký problém působila skutečnost,
že neexistovala pravidla provozu na
ulicích a silnicích. Ve městě Brně automobilový klub pořádal přednášky pro
brněnské strážníky o automobilismu,
ve spolupráci s policejním ředitelstvím
na společných projížďkách řešili,
které ulice jsou či nejsou vhodné pro
provoz automobilů atp. Největším
nešvarem zvláště na venkově se stalo
házení kamením školáky či výrostky po
automobilech, věšení se na automobily,
přebíhání cesty atd. Zemská školní
rada v Brně vydala v tomto smyslu
výnos, aby znovu bylo žactvo poučeno
o nepřístojnosti, nebezpečí i trestnosti takového počínání. Dokonce
se zvažovalo, že by nějaký spisovatel
mohl napsat článek, který by mohl být
zařazen do čítanek, „v němž by formou
zábavnou a dětské duši přístupnou se
vylíčilo nebezpečí, jež dětem i dospělým
hrozí z různých nepředložených činů proti
automobilu“. Klub také apeloval na své
členy, aby sami přispívali k bezpečnosti
provozu. V noci mají např. při vyhýbání
se protijedoucímu automobilu zhasnout
intenzivní světla, „protijedoucí automobil
možno upozorniti krátkým zhasnutím
a opětným rozsvěcením, aby učinil totéž“.
„Jeďte osadami volně. /…/ Obecenstvo pořád vidí, že rychle jedoucí automobil víří
prach a ohrožuje bezpečnost obyvatelstva.
Proto jsou automobilisté a motocyklisté
tak nenáviděni. Zmírněte proto rychlost
v osadě a hleďte tak /…/ obyvatelstvo
s automobilem smířiti“. Členové klubu
měli jít příkladem ohleduplnou a pozornou jízdou. Příklad, jak nepříznivý
pohled veřejnost k automobilismu měla,
najdeme i v krásné literatuře. Karel
Poláček v knize „Michelup a motocykl“,
která poprvé vyšla v roce 1935, píše:
„V této době rozdělil se svět na tábor

Loudavých a tábor
Rychlých, kteří odňali
bohům sílu a snesli ji
na zem. Rod Rychlých
zahaluje rod Loudavých
oblaky prachu a nutí je
k překotným pohybům.
Každý Rychlý má
po boku dámu, která
zbožňuje pána, jenž
se povýšil na vládce
prostoru.“
Československá
republika přistoupila   	
                           po konsolidaci hospodářství i k nové mezinárodní úmluvě,
která reagovala na bouřlivý rozvoj
automobilismu. Ta přijata opět v Paříži
dne 24. dubna 1926, a Československá
republika ji ratifikovala 22. srpna 1930
a po uložení ratifikačních listin v Paříži
nabyla v ČSR úmluva platnost dnem
21. září 1931. Smlouva obsahovala ustanovení odpovídající dnešním poměrům,
např. podmínky pro vydání osvědčení
pro motorová vozidla, popis výstroje
vozidel či označování nebezpečných
míst na veřejných silnicích. Bylo
potřeba v československých poměrech
novelizovat zákon, který by reagoval
na mezinárodní úmluvu. A jak bývalo
skoro pravidlem v naší sněmovně,
nepodařilo se zákon přijmout do data
nabytí platnosti úmluvy u nás. Vláda
proto vydala zmocnění pro politické
a okresní úřady, které by řešily otázky
bezpečnosti chodců, rychlost jízdy,
úpravu značek atd. Velkou diskusi vyvolalo stanovení pokut pro neukázněné
řidiče. Byla určena maximální částka
50 Kč, kterou přímo na místě vybíraly
orgány veřejné bezpečnosti (obecní
strážníci a četníci) při vystavení potvrzenky z propisových bloků. Pokutu
vynucovat bylo nepřípustné, veřejný
orgán upozornil provinilce na následky
nezaplacení pokuty a poté učinil trestní
oznámení úřadu. Protože v této době již
existovaly organizace profesionálních
řidičů, přicházely i ony s podněty
a požadavky. Důraz kladly zejména
na vybavení motorových vozidel,
všeobecné pojištění vozidel a jízdy
s nimi. Požadovali zvýšení věkové
hranice pro řidičské zkoušky na
21. rok věku žadatele. Právo k vyučování jízdě motorovými vozidly
měl mít jen ten, kdo povolení
získal od ministerstva veřejných
prací. Zástupci organizace
řidičů požadovali, aby společně
se zástupci zemského úřadu,
mohli kontrolovat, zda dosavadní
vyučovací podniky jsou dostatečně
5

vybaveny potřebným zařízením, pomůckami, zda učební doba, její způsob
a obsah stačí k výcviku způsobilých
a spolehlivých řidičů automobilů.
V případě nedostatků by mělo ministerstvo veřejných prací udělené povolení
odebrat. Objevily se i připomínky
k nedodržování zákonem stanovené
pracovní doby u řidičů v automobilové
dopravě: je sice stanovena na 8 hodin,
ale „téměř nikde se nedodržuje a pracovní
doba 12, 16 i více hodin denně není nijak
v tomto oboru řídkým zjevem“. Únava,
fyzické a nervové vyčerpání řidiče je
hlavní příčinou nehod a neštěstí. Řidič
tak ohrožuje nejen sebe a přepravované
osoby, ale je i nebezpečím pro chodce
na ulicích a veřejných cestách. Ze
zajímavostí uveďme, že kouření při
řízení nebylo nijak omezeno, teprve
ve třicátých letech předpisy zakázaly
kouřit nejen motocyklistům, ale zákaz
se týkal i řidičů automobilů. Naopak
řízení pod vlivem alkoholu se bralo jako
polehčující okolnost! Nový zákon byl
nakonec přijat v roce 1935 a k němu se
připojilo vládní nařízení z 1. listopadu
1935. V něm bylo zakotveno i šest
výstražných značek, stružka, zatáčka,
křižovatka, chráněný přejezd dráhy,
nechráněný přejezd dráhy, nebezpečí
jiná. Značky tvořil rovnoměrný
trojúhelník s ramenem 1000 milimetrů,
se symbolem bílé barvy na modrém
podkladě. Velkou změnu přinesl první
den okupace: dnem 15. března 1939
se začalo v celém Protektorátu Čechy
a Morava jezdit vpravo.
Obraťme nyní pozornost k naší obci.
Poprvé jsme se setkali s informací o automobilu v roce 1911, kdy nejmenovaný
občan Mokré Hory 27. srpna ironicky
v novinách vyzýval pana Bruno Bauera,
aby vysvětlil jistou místní záležitost:
„/…/ nedivili jsme se v těch volbách, že jste
neměl času, neb jste jezdil v automobilu
silno agitovat panu Dolanskému /…/“.
Z textu nelze poznat, zda Bruno
Bauer, majitel jehnického statku, jezdil
při volební agitaci do říšské rady ve
prospěch JUDr. Josefa Dolanského ve
svém vlastním voze, nebo mu kandidát

Jehnice cesta kolem kapličky

katolicko-národní strany dal k dispozici
vlastní automobil. Předpokládáme
však, že byl vlastníkem automobilu sám
Bauer, protože když se 6. července 1914
ženil, je v matrice oddaných charakterizován jako velkostatkář v Jehnicích,
„poručík v záloze c. k. kádru automobilů“.
Více zpráv nacházíme z období po
první světové válce. Přes Jehnice
projížděl k hajnému Škarohlídovi
do Ořešína autem z Brna textilní
továrník Alfréd Löw-Beer. „Vidět
auto, to byla tenkrát velká vzácnost“,
tak vzpomínal v publikaci o Ořešíně
JUDr. František Antonín, místní
rodák. Dne 15. února 1922 projednalo
obecní zastupitelstvo v Jehnicích návrh
svého člena pana Tlustoše, „aby se
koupily výstražné tabulky, by
automobily jely obcí zvolna“.
Bylo usneseno zakoupit
po dvou kusech tabulek
do Jehnic a Mokré Hory.
V tomto roce také požádal
o schválení stavby garáže
pan Josef Lídl v Mokré
Hoře. Dne 10. května 1925
uspořádal Československý
automobilový klub pro
Moravu a Slezsko druhý
ročník mezinárodního
závodu Brno – Soběšice.
Mezi 48 přihlášenými
účastníky byl i Konrád
Vichr s „převěsníkem Rudge
Whitworth“, dnešními slovy
sidecarem. Závod provázela velká nepřízeň počasí
a jméno Konráda Vichra se
mezi vítězi neobjevilo. Ale už o měsíc
později v inzerci časopisu Auto – Moto
– Zpravodaj v rubrice „Nákupní prameny“ nacházíme poprvé jako brněnského
prodejce „motocyklu Rudge-Whitwort,
anglický, čtyřrychlostní“, Konráda
Vichra, Kobližná 29. Obchodník, který
měl vilu postavenou v Mokré Hoře,
tak spojil svou zálibu s podnikáním.
Motocykly Rudge-Whitworth (Rudge)
se vyráběly od roku 1914 a po technické
stránce patřily k tomu nejlepšímu, co
v Británii vzniklo. Bohatší informace
máme k roku 1929. Dne 18. ledna
navrhl řídící učitel Havelka, aby obec
požádala město Brno, aby při zřizování
autobusových linek zavedlo alespoň třikrát spojení k Mokré Hoře. V červenci
obec požádala policejní komisařství
v Králově Poli, kam policejně spadala
Mokrá Hora, o zjištění a potrestání
majitele auta PX 683 (nebo 693) pro
„znečištění Mokré Hory“. Zápis ze schůze
obecního zastupitelstva nám bohužel
neupřesnil způsob znečištění, ani jak se

případ vyšetřil. V září toho roku obec
Jehnice rozhodla, že „V Úvozu se zakáže
jízda nákladními auty“. „Úvozem“ je
myšlena cesta procházející osadou
Mokrá Hora směrem k Jehnicím. Toto
opatření odkrylo další velký problém,
který museli automobilisté řešit. Stav
tehdejších silnic je pro dnešního
čtenáře těžko představitelný. O silnice
okresní se starali placení cestáři, jejichž
hlavní „techniku“ představovaly
ruce, používající kolečko, motyku,
lopatu. Potřebný štěrk na opravu si
připravovali sami, a jak se zpívalo
v populární písničce, „a kamení a kamení
tam roztloukal, když silnici štěrkoval“.
O obecní cesty se staral místní strážník,
který tuto práci konal mimo své povin-

Toho dne přijel první autobus na trati
Řečkovice – Ořešín. „Bylo tak dosaženo
rychlého spojení s městem pro dělníky
pracující v Brně, školní děti navštěvující
měšťanskou školu v Řečkovicích, ale také
děti z Mokré Hory a Ořešína se snadněji
dostaly do jehnické školy“, pochvaloval si
dobový pan kronikář.
V roce 1966 bylo v obci Jehnice 29
majitelů osobních automobilů a 19
vlastníků motocyklů. Jako zajímavost
uveďme, že ještě v 80. letech 20. století
předpokládali architekti při projektování sídlišť v Brně, že osobní automobil
bude připadat na dvě rodiny.
Při sčítání obyvatel z 2. na 3. březen
1991 mělo v Jehnicích osobní auto 87
rodin. Obec v té době měla 528 obyvatel, bylo zde 191 domů,
z nich trvale obydlených
167. Z „luxusních“ předmětů dále vlastnilo barevný
televizor 115 rodin, telefon
mělo 50 rodin, 8 rodin si
pořídilo chatu. Výsledky
z nejnovějšího sčítání
v roce 2011 zatím nemáme
k dispozici, ale představu si
určitě naši čtenáři mohou
udělat sami z vlastního
poznání.
Miroslava Menšíková – Ivo Pekař

Prameny a literatura:

Inzerát 1925

nosti a dostával za ni odměnu. Byla to
činnost nekončící, protože po každém
větším dešti se obecní cesty změnily
ve strouhy a výmoly, které bylo nutno
srovnat. Pouze hlavní tahy se čas od
času opravovaly válcováním povrchu.
V jehnických poměrech zůstával automobil luxusním prostředkem, tradiční
vesnici stále dostačovaly povozy tažené
dobytkem. Sbor dobrovolných hasičů
využíval za úplatu dlouho tento dopravní prostředek. I místnímu pivovaru
k dopravě piva sloužily povozy tažené
volskými spřeženími. Teprve z roku
1938 máme informaci o stavbě velkých
garáží v pivovaru. Předpokládáme
však, že automobily se zde objevily
alespoň pro vedoucí pracovníky již
dříve. Také osazenstvo místní četnické
stanice využívalo motorové dopravní
prostředky, pravděpodobně motocykly.
Prvního soukromého majitele osobního
automobilu se nám zatím nepodařilo
jmenovitě vypátrat. Za velký svátek
v obci označil kronikář 16. říjen 1949.
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7)

1) Archiv města Brna,
Fond A 39, Archiv obce
Jehnice-Mokrá Hora.
2) Časopis Auto –
Moto – Zpravodaj, ročník III,
1925.
Československý automobilový
klub pro Moravu a Slezsko v roce
1923. Brno 1924.
Jan Králík: Lída Horská: Deník
motocyklistky 1926. Grada
Publishing, a. s., Praha 2012.
Ořešín 1275–2005. Sborník
k výročí 730 let obce. SURSUM
Tišnov 2005.
Z Mokré Hory do Jehnic. In:
Rovnost, r. XXVII, č. 194, 27. 8.
1911, s. 9.
http://is.muni.cz/th/200826/
pedf_b/bakalarska_prace.
pdf. Jakubcová, Věra: Výuka
a výcvik v autoškole, nehodovost.
Bakalářská práce. Masarykova
univerzita, Pedagogická
fakulta, Katedra didaktických
technologií, Brno 2009.
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INFORMACE K OBECNĚ
ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE
O MÍSTNÍM POPLATKU
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Následující informace čtěte pozorně, týkají se změn v oblasti placení
místního poplatku za provoz systému
nakládání s komunálním odpadem
v roce 2013.
Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti
zákon č. 174/2012 Sb., kterým se
mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, který přináší zásadní
změny při správě místního poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“), zejména
v rozšíření okruhu poplatníků
poplatku a zvýšení horní hranice
části poplatku, která je stanovena na
základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu.
Z důvodu uvedené změny
legislativy bylo nezbytné, aby město
Brno vydalo novou obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za

provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
v opačném případě by se současná
obecně závazná vyhláška č. 18/2012
stala neaplikovatelnou a město Brno
by nemohlo podle této vyhlášky od 1.
1. 2013 poplatek vybírat. Návrh nové
obecně závazné vyhlášky (s následně
popsanými změnami) projednala
a schválila dne 31.10.2012 Rada
města Brna a dne 6.11.2012 schválilo
Zastupitelstvo města Brna.
S účinností od 1.1.2013 přinese
obecně závazná vyhláška následující
změny v oblasti správy poplatku:
1/ nové skupiny poplatníků; kromě
fyzických osob, které mají na území
města Brna evidován trvalý pobyt,
jsou poplatníky nově:
a) fyzické osoby, kterým byl podle
zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen
přechodný pobyt v obci na dobu delší
než 90 dnů,
b) fyzické osoby, které podle
zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky pobývají
v obci přechodně po dobu delší 3
měsíců,
c) fyzické osoby, kterým byla
udělena mezinárodní ochrana podle
7

zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců,
d) fyzické osoby, které mají na území
města ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.
2/ zvýšení horní hranice sazby
poplatku na základě obligatorního
výpočtu stanoveného zákonem
o místních poplatcích na částku
675,- Kč za poplatníka a kalendářní
rok 2013; sazba poplatku se skládá ze
dvou částek:
a) z částky s horní zákonnou hranicí
až 250,- Kč za poplatníka a kalendářní
rok (stejně jako v uplynulých letech) a
b) z částky stanovené podle skutečných nákladů obce předchozího roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu rozpočítaných na jednoho
poplatníka; při celkových nákladech
města Brna na sběr a svoz v předchozím roce ve výši 180 598 000,- Kč
a počtu poplatníků 424 894, činí horní
hranice této části poplatku pro rok
2013 částku 425,- Kč na poplatníka.
3/ změny v osvobození od placení
poplatku pro tyto skupiny poplatníků:

Autor: Sabina Hochmutová 2.třída

a) vlastníci staveb určených
k individuální rekreaci, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
z důvodu vlastnictví takové stavby,
a kteří současně mají trvalý pobyt na
území města (doposud byli osvobozeni
od placení poplatku vážícího se ke
stavbě všichni vlastníci staveb určených
nebo sloužících k individuální rekreaci
bez rozdílu),
b) nezletilé fyzické osoby, které jsou
na základě rozhodnutí soudu umístěny
v zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy anebo v zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc či
v jiném obdobném zařízení.
4/ ohlašovací povinnost, neboli povinnost poplatníků ohlásit správci poplatku
existenci skutečností mající za následek
vznik, změnu nebo zánik poplatkové
povinnosti či nárok na osvobození od
placení poplatku, je nově stanovena
skupině cizinců, kteří pobývají v městě
Brně přechodně po dobu delší 3
měsíců, všem vlastníkům zpoplatněných
nemovitostí a nezletilým poplatníkům,
resp. jejich zákonným zástupcům, kteří
jsou osvobozeni od placení poplatku
z důvodu jejich umístění v zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy či
obdobném zařízení.

5/ nově zavedená společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného
zástupce za zaplacení poplatku v případě, že je poplatník v době vzniku poplatkové povinnosti nezletilý. Zákonný
zástupce má v takovém případě
stejné procesní postavení jako nezletilý
poplatník a správce poplatku může
v případě, že není poplatek zaplacen,
vyměřit poplatek jednomu z nich. Dle
zákona o místních poplatcích lze tuto
společnou odpovědnost aplikovat až na
poplatkové povinnosti vzniklé v roce
2013 a následující.
S účinností od 1. 1. 2013 se v oblasti
správy poplatku nemění:
1/ poplatková povinnost pro všechny
fyzické osoby mající na území města
Brna trvalý pobyt zůstává zachována
(tzn. tyto osoby zůstávají i nadále
poplatníky),
2/ splatnost poplatku je stanovena
pro rok 2013 opětovně na nejzazší
datum 31. 5. 2013 pro poplatkové
povinnosti vzniklé v období od 1. 5.
do 31. 12. je poměrná část poplatku
splatná do posledního dne v měsíci
následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti,
3/ osvobození těchto skupin
poplatníků:

a) fyzické
osoby, které mají
místo trvalého
pobytu na úředních adresách,
b) třetí a další
dítě, které žije ve
společné domácnosti s nejméně
dvěma svými
nezaopatřenými
sourozenci a které
v příslušném
kalendářním roce
nedosáhlo věku
15 let,
4/ zvýšení
poplatku, které
může činit až
trojnásobek včas
nezaplaceného
poplatku nebo
jeho části, a které
je příslušenstvím
poplatku.
5/ číslo účtu
156304/5400,
variabilní symbol
je rodné číslo poplatníka; úhradu převodem z účtu rozhodně doporučujeme
při platbě poplatku v roce 2013.
Kde najdete podrobné informace?
Osobně přímo na Oddělení správy
poplatku za komunální odpad,
9. poschodí výškové budovy A,
Šumavská 33, telefonicky na
542174304, 542174308-10,54217431820,542174322, prostřednictvím e-mail
pošty: odpady@brno.cz; stránky
www.brno.cz/odpady budou průběžně
aktualizovány.
Máte-li zájem o podávání informací
prostřednictvím e-mailu, můžete se na
našich webových stránkách zaregistrovat.
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí
Oddělení správy poplatků za komunální odpad

MALBY 14 Kč/m 2,
nátěry dveří 350 Kč/kus,
radiátorů, oken, fasád aj.
Tel.: 606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz
Brno-JEHNICE a okolí.
Platba hotově = SLEVA 250 Kč !
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