
Gratulujeme

V březnu oslavily své naroze-
niny paní Marta Kovářová a paní 
Hedvika Dejmková.

Jménem celé obce oběma srdečně 
blahopřejeme k životnímu jubileu 
a přejeme hodně stěstí a zdraví do 
dalších let.

Redakce

OBLAKA BÍLÁ

Ztemnělou ulicí jsem hnán 
famózním úprkem času 
a svými povinnostmi štván 
proudícím jekotem hlasů.

Znovu a znovu klopýtám 
na cestě zdánlivě rovné, 
proč tolik překážek se ptám, 
kdy má loď k předu se pohne?

Na struně visí můj osud, 
na struně stříbrné barvy, 
po cestách padal jsem dosud 
bez pocty slavnostní salvy.

Život svůj žiju jen v noci 
na márách vzpomínek z dětství, 
pozbyl jsem genia loci 
a dohrál poslední dějství.

Vysát jsem do morku kostí, 
až do té poslední kapky, 
kdo dál se úkolu zhostí 
máme-li na očích klapky?

Na deset západů zámek 
před světem uzavřít toužím, 
nabídek jeho jsem dalek, 
bolestmi jeho se soužím.

Nemohu pomoci v ničem, 
snad jenom modlitbou trochu, 
je to hra s kulatým míčem, 
na ni jsi starý už hochu.

Oblaka v blankytu bílá 
a vítr v korunách stromů, 
nikdy se neztratí síla, 
která nás zavolá domů!

Karel Stránský

Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice

Dne 13. 3. 2013 proběhlo 164. 
zasedání zastupitelstva
- Ing. Hudec přednesl následující 

připomínky občanů:
a) zimní posyp se dostal do trávníků 

a zeleně sousedícími s chodníky, 
dle názoru občanů neprováděli 
tento posyp správně a tak aby se 
do trávníků nedostal. Tajemník 
úřadu sdělil, že tato otázka již byla 
řešena přímo s majitelem firmy 
zajišťující zimní údržbu, který 
přislíbil, že jakmile dojde k úklidu 
zimního posypu, tak pracovníci 
provedou vyhrabání trávníků.

b) na ulici Lelekovická chybí kaná-
lová mříž, zastupitelstvo pověřilo 
tajemníka, aby sjednal nápravu.

c) studna na vodu nacházející se za 
budovou úřadu není dostatečně 
zajištěna a je prasklý horní poklop, 
zastupitelstvo pověřilo tajemníka, 
aby zajistil nový poklop a zajištění 
tohoto poklopu proti posunutí.

- Ing. Cech přednesl následující 
připomínky:
a) na ulici Meziboří u dětského 

hřiště by bylo namístě instalovat 

retardér ke zpomalení aut sjíždě-
jících z horní části ulice. Starosta 
na to odpověděl, že je tam pouze 
jedna možnost a to stavebně tento 
retardér vybudovat zásahem do 
stavební konstrukce komunikace, 
protože zde není možné vzhledem 
k položené zámkové dlažbě insta-
lovat retardér, který se připevní do 
vozovky. 

b) na dětském hřišti, nacházejícím se 
mezi volejbalovými a tenisovými 
kurty, se nachází rozpadlé obed-
nění pískoviště. Zastupitelstvo 
pověřilo tajemníka, aby nechal 
odstranit toto rozpadlé obednění.

c) u tohoto dětského hřiště se nachá-
zí na stromech suché větve a ně-
které stromy jsou vykotlané a bylo 
by vhodné je nechat odstranit. Co 
se týká vykotlaných dutin stromů, 
tak v nich hnízdí ptáci a ochránci 
přírody nepovolili v minulosti 
jejich pokácení. Zastupitelstvo 
pověřilo tajemníka, aby tuto věc 
projednal s odborem životního 
prostředí Královo Pole.

- starosta informoval zastupitelstvo, 
že do MŠ se přihlásilo 100 dětí, 
ovšem kapacita stačí pouze pro 75 
dětí.
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Ostatkový průvod masek

- starosta informoval, že naše městská 
část obdrží od města Brna částku 
733 000,- Kč a to jako podíl z prode-
je nemovitého majetku města Brna.

- zastupitelstvo opětovně projednalo 
vypsání veřejné zakázky malého 
rozsahu, výzvy k předložení nabídky 
na „poskytování právních služeb 
v oblasti trestního a občanského 
práva“ a nesouhlasí s vypsáním této 
zakázky. 

- zastupitelstvo projednalo a bere na 
vědomí analytickou část Strategie 
parkování ve městě Brně.

- zastupitelstvo MČ Jehnice doda-
tečně schvaluje částku 10 000,- Kč 
jako příspěvek mladým hasičům, 
která byla poukázána na základě 
rozpočtového opatření č. 5 ze dne 
22. 8. 2012.

- zastupitelstvo MČ Jehnice 
projednalo a nemá námitek 
k obecně závazné vyhlášce, kterou 
se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška 17/2011, Požární řád 
města Brna a doporučuje ji schválit 
Zastupitelstvem města Brna v podo-
bě, v jaké byla předložena.

- zastupitelstvo MČ Jehnice pro-
jednalo a nemá námitek k příloze, 
kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška statutárního města 
Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné 
produkce hudby v pohostinských za-
řízeních a restauračních zahrádkách, 
za účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku a do-
poručuje ji schválit Zastupitelstvem 
města Brna v podobě, v jaké byla 
předložena.

- zastupitelstvo MČ Jehnice 
projednalo a nemá námitek 
k návrhu přílohy č. 1, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 5/2010, 
o zákazu požívání alkoholu na 
veřejných prostranstvích, za účelem 
zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku a doporučuje ji 
schválit Zastupitelstvem města Brna 
v podobě, v jaké byla předložena.

- zastupitelstvo MČ Jehnice 
projednalo a nemá námitek 
k novele Obecně závazné vyhlášky 
č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb 
psů na veřejných prostranstvích, 
za účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, včet-

UPOZORNĚNÍ
Po velikonočních svátcích budou zapo-
čaty na našem hřbitově práce na opravě 
chodníků. Žádáme proto občany, kteří 

navštěvují tento hřbitov, aby dbali 
zvýšené opatrnosti při pohybu na tom-

to místě, aby nedošlo k e zbytečným 
úrazům, či jiným nepříjemnostem.

ve výši 200 000,- Kč na vypracování 
dokumentace ke stavebnímu po-
volení na výstavbu Mateřské školy 
Jehnice, Blanenská 1 bez nároku 
na finanční prostředky z rozpočtu 
statutárního města Brna.

Zastupitelstvo MČ Jehnice souhlasí 
se spolufinancováním dokumentace 
ke stavebnímu povolení na výstavbu 
Mateřské školy Jehnice, Blanenská 1.

Zastupitelstvo MČ Jehnice bere 
na vědomí, že městská část plně 
odpovídá za závazky, vyplývající 
z případného nedodržení podmínek 
stanovených poskytovatelem účelo-
vých finančních prostředků.

Zastupitelstvo MČ Jehnice pověřuje 
starostu městské části Brno-Jehnice 
k podpisu žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK na rok 2013 a k pod-
pisu všech souvisejících dokumentů 
(např. smlouvy o poskytnutí dotace 
apod.)

Příští zasedání zastupitelstva se koná 
dne 17. 4. 2013 v 18.30 hod. na ÚMČ.

ně přílohy č. 1 Vymezení prostorů 
pro volný pohyb psů a přílohy č. 2 
Vymezení prostorů, kam je vstup 
se psy zakázán a doporučuje ji 
schválit Zastupitelstvem města Brna 
v podobě, v jaké byla předložena.

- zastupitelstvo MČ Jehnice projed-
nalo a souhlasí se smlouvou o dílo se 
společností MARSTON – CZ s.r.o. 
na opravu křížku v Brně-Jehnicích 
za podmínky, že termín dokončení 
díla bude nejpozději 31. 8. 2013, 
a pověřuje starostu k podpisu této 
smlouvy.

- zastupitelstvo MČ Jehnice projed-
nalo zakoupení a instalace domácího 
videotelefonu a Elektrické zabezpe-
čovací signalizace a přesunulo tento 
bod na příští jednání zastupitelstva.

- zastupitelstvo MČ Jehnice 
projednalo nabídku ořezu a kácení 
stromů a keřů Jehnice – Meziboří 
od sdružení FO ŠARAPATKA 
a přesunulo tento bod na příští 
jednání zastupitelstva.

- zastupitelstvo MČ Jehnice schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2 ze dne 
5. 3. 2013, kdy neschvaluje položku 
6122 Zabezpečovací zařízení MČ 
v celkové výši 75 000,- Kč. Ostatní 
položky tohoto rozpočtového 
opatření zůstávají bez změny. 

- zastupitelstvo MČ Jehnice souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí 
dotace z rozpočtu JMK na rok 2013 
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POPLATEK ZA 
KOMUNÁLNÍ ODPAD 
V ROCE 2013 
za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Novela zákona o místních 
poplatcích a v návaznosti na něj 
i obecně závazná vyhláška města Brna 
č. 12/2012 přináší s účinností od 
1. 1. 2013 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) podle zákona upravujícího pobyt 

cizinců na území České republiky 
cizinci:
- kterým byl povolen přechodný 

pobyt v obci na dobu delší než 
90 dnů;

- kterým byla udělena meziná-
rodní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravují-
cího dočasnou ochranu cizinců

- kteří pobývají v obci přechodně 
po dobu delší 3 měsíců

b) 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/ změna výše poplatku 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 skuteč-
ných nákladů obce předchozího 
roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu rozpočí-
taných 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 po-
platku pro tyto skupiny poplatníků:
a) vlastníci staveb určených k indi-

viduální 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 poplat-
ku 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 vyžadu-
jící okamžitou pomoc či v jiném 
obdobném zařízení.
Dále zůstávají osvobozeny fyzické 

osoby hlášené k trvalému pobytu na 
adrese ohlašovny a ve vícečlenných 
rodinách třetí a další dítě za splnění 
daných podmínek.

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 vlast-
níkům 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 odpověd-
nost poplatníka a jeho zákonného 
zástupce za zaplacení poplatku 
v případě, že je poplatník v době 
vzniku poplatkové povinnosti nezle-
tilý. 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 poplat-
cích lze tuto společnou odpovědnost 
aplikovat až na poplatkové povinnosti 
vzniklé v roce 2013 a následující.

S účinností od 1. 1. 2013 v oblasti 
správy poplatku zůstává stejné:

1/ poplatková povinnost pro všechny 
fyzické osoby mající na území 
města Brna trvalý pobyt zůstává 
zachována (tzn. tyto osoby zůstáva-
jí 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 po-
platkové 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 spo-
lečné 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. 

Stejně jako předchozí roky jsou 
od 1. 3. 2013 do 31. 5. 2013 otevřeny 
pokladny na Malinovského náměstí 3 
a nadále zůstávají v provozu celoroční 
pokladny na ulici Šumavská 33. 

Poplatek můžete uhradit
1. v hotovosti na pokladnách v přízemí 

na Malinovského náměstí 3 a na 
Šumavské 33, 9. patro, budova A; 
dodržujte - prosíme - pokladní 
hodiny! (po, st: 8.00 –12.00 
a 13.00 –17.00; út: 8.00 –12.00 
a 13.00 –14.30, čt: 8.00 –12.00 
a 13.00 –14.00, pá: 8.00 –12.00)

2. poštovní poukázkou (variabilní 
symbol je rodné číslo poplatníka), 
která je k dispozici na všech úřadech 
městských částí, jakož i na kontakt-
ních místech magistrátu města Brna

3. bezhotovostně na č. účtu: 
156304/5400, variabilní symbol je 
rodné číslo poplatníka, v případě 
úhrady poplatku za nemovitost 
uveďte také specifický symbol 123.
Další informace najdete na www.

brno.cz/odpady, nebo na tel. 542 174 
301-26.

Odbor životního prostředí Magistrátu 
města Brna, odd. správy poplatku 
za komunální odpad, Šumavská 33, 
budova A, 9. patro
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Ples

Ples Základní školy  
v Jehnicích

Několika fotografiemi si připo-
mínáme tradiční školní ples, který 
se uskutečnil v tělocvičně naší školy 
v sobotu 9. 3. 2013. V neděli pak 
následoval dětský maškarní karneval. 

Poděkování od výboru SRPŠ 
patří sponzorům, Úřadu městské 
části, kulturní komisi, řediteli školy, 
zaměstnancům školy, účinkujícím, 
hostům a všem, kdo jakýmkoliv 
způsobem přispěli ke zdaru akcí.

Ruští a ukrajinští emigranti 
v naší obci

Rusofilství se v našich zemích 
objevilo v 19. století jako ideologie 
národního obrození zejména 
pod vlivem představ o ruské říši 
jako slovanské velmoci, která 
ochrání ostatní Slovany před jejich 
nepřáteli. Za první světové války, 
po vstupu Rakouska-Uherska do 
války, se zejména na počátku zvedla 
další vlna rusofilství, projevující se 
nadšením nad počátečními úspěchy 
ruských vojsk na frontě. Později se 
však začala hledat nová politická 
orientace směrem k Západu. Tento 

Karneval

Pálení čarodějnic
Všechny Vás srdečně zveme  

na pálení čarodějnic, které se bude 
konat v úterý 30. dubna v areálu 

ZŠ Jehnice. Můžete se těšit  
na opékání špekáčků, občerstvení 

a zábavné odpoledne pro děti. 
Zapálení ohně bude v 18.00 hod.
Při nepřízni počasí se akce ruší.
Výbor Sdružení rodičů při ZŠ Jehnice

odklon způsobil kontakt s ruskou 
realitou, zvláště pak s bolševickým 
Ruskem, protože statisíce Čechů 
se ocitly v Rusku jako vojáci 
rakousko-uherské armády, 
někteří jako ruští zajatci, případně 
i příslušníci československých legií 
v Rusku. Lapidárně to vyjádřil 
T. G. Masaryk: „Milovali jsme, čeho 
jsme neznali.“ 

Uprchlíci se ocitli na území 
pozdější Československé republiky 
ještě dříve, než v Rusku v roce 1917 
zvítězili bolševici. Byli to především 
vojáci, kteří padli do zajetí; koncem 
války se jich zde nacházelo asi osm 

tisíc. Po roce 1918 přišlo kolem 
pěti tisíc Ukrajinců, převážně 
z řad Západoukrajinské národní 
republiky, ustupujících před Rudou 
armádou. Protože se u nás účastnili 
bojů proti Maďarské republice rad 
na Slovensku a Podkarpatské Rusi, 
získali si sympatie prvorepublikové 
politické reprezentace. Později sice 
začala repatriace zajatců do Ruska, 
ale část jich zůstala se svolením 
československých úřadů v republice. 
Další vlna ruských emigrantů 
spadala do roku 1920 a byla spjata 
s evakuací československých legií 
z Ruska. Spolu s legionáři přijížděly 
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i jejich ruské manželky, ale připojili 
se i ruští důstojníci, kteří působili 
v československém vojsku atp. Do 
Československa však přicházeli 
i běženci z evropských okrajových 
částí Ruska, kteří prchali před bol-
ševickým terorem. Jejich příchod na 
československé území vyvolal řadu 
problémů, protože lidé se nacházeli 
ve velmi špatném zdravotním stavu, 
často postrádali nejzákladnější 
osobní věci. Bylo třeba je ubytovat, 
zajistit jim stravování, vybavení 
atd. Otázka ruských běženců se 
stala problémem mezinárodním, 
který měla řešit pomoc tehdejší 
Společnosti národů. Tzv. Ruská 
pomocná akce měla zmírnit emi-
graci a pomoci hladovějícímu Rusku 
a připojila se k ní i Československá 
republika. Ve druhé polovině 
roku 1921 vyzvala naše vláda ke 
sbírce pro Rusko, která začala 
v září. V celé ČSR sbírka vynesla 
37 milionů Kč, z toho vládní 
subvence činila 10 milionů korun 
a naše republika se tak výsledkem 
sbírky umístila na druhém místě 
v Evropě, za Německem. Do Ruska 
bylo odesláno z republiky od ledna 
do července 1922 šest transportů 
s pomocí.

Československá vláda dohodla se 
sovětským státem, že umožní po-
kračování ve studiu asi 800 ruských 
studentů, ale přijme i zemědělce. 
Kromě nich však přicházeli další 
nelegální běženci. Když ministr 
zahraničí Edvard Beneš v prosinci 
1921 referoval v zahraničním 
výboru našeho parlamentu o stavu 
pomocné akce, uvedl, že se 
Československý červený kříž posta-
rá o malé děti, ženy, práceschopné 
lidi a invalidy. Ruští studenti byli 
již v té době zapsáni na vysokých 
školách, práci pro zemědělce měla 
zajistit Československá zemědělská 
jednota. Problematickým se 
stalo především právní postavení 
příchozích. Až do konce roku 1921 
k nám emigranti z Ruska přicházeli 
jako občané ruské říše. Dekretem 
sovětské vlády z 15. prosince 1921 
s platností od 5. ledna 1922 však 
emigranti z Ruska ztratili občanství 
a stali se běženci bez právní ochra-

ny. Dekret jim sice nabízel návrat 
zpět (do 1. června 1922), ale to pro 
většinu nebylo přijatelné. Mnozí 
se rozhodli zažádat o občanství 
nového státu, protože jen tak mohli 
začít legálně budovat svou další 
existenci.

Obraťme nyní pozornost k obci 
Jehnice-Mokrá Hora a problematice 
ruských emigrantů, jak se objevila 
v zápisech obecního výboru (později 
obecní rady) a zastupitelstva. Již 
12. února 1919 projednával obecní 
výbor záležitost Mikuláše Pavluka, 
který v žádosti o československé 
občanství uvedl, že mu obec Jehnice 
přislíbila domovské právo. To obec 
odmítla a definitivně zamítla zřejmě 
opakovanou žádost o domovské 
právo na svém zasedání 20. prosince 
1919. Bližší údaje o žadateli však 
bohužel zapisovatel neuvedl. Při 
sčítání obyvatel v roce 1921 byl 
uveden ve statistice občanů podle 
náboženství jeden občan pravoslav-
ného vyznání.

V obci Jehnice-Mokrá Hora se 
ustavil 3. srpna 1921 Místní výbor 
pro československou pomoc Rusku. 
Členství ve výboru bylo skutečně 
reprezentativní: obec zastupoval 
radní František Černohlávek, 
učitelský sbor Karel Hudec, za 
sociální demokracii zde byli Josef 
Drápal z Jehnic a Miroslav Šimonek 
z Mokré Hory, za hasiče Ladislav 
Pochop, lidovou stranu reprezen-
toval pan Kovář, tělocvičnou orga-
nizaci Sokol Josef Kučera, Národní 
jednotu Vilém Kmuníček, Školský 
spolek Julius Svoboda. Ze schůze 
výboru se omluvili Skupina invalidů 
v Mokré Hoře, tamní sportovní 
klub „Sparta“ a Okrašlovací spolek. 
Na návrh pánů Šimonka a Hudce 
bylo usneseno konat dne 11. září 
1921 v obci sbírku u všech obyvatel, 
s výjimkou těch, kteří pracovali 
v továrnách a přispěli už na svém 
pracovišti. V Jehnicích prováděly 
sbírku dvě organizace, Sokol a Sbor 
dobrovolných hasičů, sběrné listiny 
vypracoval pan Prušvic. V Mokré 
Hoře vykonali sbírku pánové 
Ullman a Kolařík se sběrnými 
listinami, sestavenými panem 
Šimonkem. Současně se týž den 

odevzdávaly věcné dary: v Jehnicích 
v obecní kanceláři dary přebírali 
v době od 10 do 12 hodin pánové 
Kučera a Kovář, v Mokré Hoře 
dary přijímali v hostinci u pana 
Beera od 10 do 11 hodin pánové 
Hudec a Šimonek. Oznámení 
o konání sbírky zajistil starosta 
vybubnováním. Bohužel není 
v zápisech uvedeno, jaký výsledek 
sbírka přinesla.

Zdá se, že nejvíce naše obec 
pomáhala emigrantům udělováním 
domovského práva. Zajímavým byl 
případ Ivana Kranczuka (psáno 
též Krantschuk, Kraučuk). Ten za 
udělení domovského práva složil 
u obecního úřadu částku 2 500 Kč. 
Kdy právo získal, nevíme přesně, ale 
z dalších materiálů je získání zcela 
nezpochybnitelné. Nový jehnický 
občan však dne 16. ledna 1921 
v odpoledních hodinách zemřel 
v zemské nemocnici. Protože 
k úmrtí došlo v Brně, byl o dva dny 
později zapsán do úmrtního proto-
kolu města. Ze záznamu jsme zjis-
tili, že Ivan Kranczuk byl katolík, 
svobodný, a pracoval jako čeledín ve 
dvoře v Jehnicích, kde i bydlel. Snad 
se jednalo o válečného zajatce. Věk 
zemřelého se tehdy zapisoval jen 
počtem roků, takže uvedených 25 
let by odkazovalo na rok narození 
1896. Příčinou úmrtí se stala sepse, 
způsobená vleklým zánětem kosti. 
Ostatky zemřelého převzal anato-
mický ústav a do šachtového hrobu 
brněnského ústředního hřbitova je 
uložili 4. února 1921. Částka, slo-
žená u obecního úřadu v Jehnicích 
za udělení domovského práva, byla 
věnována chudinskému fondu. To 
ostatně dosvědčil i jehnický občan 
Antonín Cebák. Okresní soud pro 
Brno-okolí vyzval obec, aby se 
přihlásila o dědictví po zemřelém. 
Opatrovníkem pozůstalosti po 
Ivanu Kranczukovi ustanovil 
obecní výbor 19. listopadu 1921 
učitele Julia Svobodu. Dne 27. září 
1922 obec řešila, jak naložit s nově 
získanou částkou, protože podle 
sdělení okresního soudu ze jmění 
po zemřelém Ivanu Kranczukovi 
obci připadl obnos 480 korun 
a 78 haléřů, který „dle právního 
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pořízení jmenovaného /…/ chudým 
obce Jehnické připadne“. Na návrh 
starosty obce bylo usneseno obnos 
doplnit na 500 korun a uložit pod 
jménem „Fond Ivana Kranczuka“ 
u Spořitelního a záloženského 
spolku v Jehnicích. Úroky z tohoto 
fondu měly připadnout v budoucnu 
chudinskému fondu. Např. 
v roce 1932 bylo při projednávání 
obecního hospodaření za rok 1931 
uvedeno, že v Kranczukově fondu je 
754 korun a 19 haléřů. Obecní úřad 
rovněž požádal Moravský zemský 
výbor, aby dvě třetiny ošetřovacích 
útrat, které Jehnice za Ivana 
Kranczuka zaplatily nemocnici 
v celkové výši 1 495 Kč, byly obci 
vráceny pro chudinský fond, ale 
výbor přípisem ze 17. ledna 1922 
žádosti nevyhověl.

Další emigranti snad měli 
šťastnější osud. Dne 27. července 
1929 obecní rada projednala žádost 
Štěpána Mychaskiva o udělení do-
movského práva. Do obce byl přijat 
za poplatek 400 Kč s podmínkou, 
že dostane státní občanství. O rok 
později, 24. června 1930, projed-
návala obecní rada žádosti dvou 
inženýrů, Bajko Mykoly a Justina 
Legoslava. Domovské právo jim 
přislíbila na zasedání 18. září 1930. 
Ing. Justin Legoslav se narodil 
14. června 1893 v Jelisavetgradu 
v Chersonské gubernii. Byl ženatý 
s Annou Grossovou (* 19. května 
1897 Brno) a měli syna Vladimíra 
(* 19. července 1927). Záruční list 
za něho podepsali Vilém a Jan 
Šimeckých, majitelé zahradnictví 
v Mokré Hoře, Fügnerova 22a (dnes 
Jandáskova). Zde je třeba uvést, že 
Vilém Šimecký, narozený 1. 5. 1894 
v Podolí, okr. Brno-venkov, byl za 
první světové války zajat dne 23. 6. 
1916 na ruském bojišti u Lucku. Do 
československých legií se přihlásil 
13. 3. 1918 v Oděse a 21. 5. 1918 byl 
zařazen do čs. legie v Rusku jako 
svobodník 8. střeleckého pluku. 
Činnost v legiích ukončil 19. 10. 
1920 jako četař 2. jízdního pluku 

a byl demobilizován. Měl tedy vztah 
k Rusku i jeho občanům na základě 
vlastních zkušeností a Šimeckého 
záruka za inženýra Legoslava měla 
v očích obecní rady, jejímž členem 
byl také ruský legionář Karel Hudec, 
velkou hodnotu. Anna Grossová 
byla v příbuzenském vztahu s bratry 
Šimeckými. Za příslib domovského 
práva věnoval Ing. Legoslav částku 
500 Kč místnímu chudinskému fon-
du. Také Ing. Bajko Mykola příslib 
domovského práva dostal s pod-
mínkou, že dodá stejnou záruční 
listinu. Podobně byl 25. června 1931 
vydán pod číslem 665 domovský list 
MUDr. Štěpánovi Michaskivovi, 
který za to daroval obci 400 Kč. Dne 
26. února 1932 projednávala obecní 
rada žádost Ing. Valentina Zabělina, 
narozeného 12. dubna 1895 v Krutci 
v Tverské gubernii, který tehdy 
pracoval v lihovaru v Novém Městě 
na Moravě. Obecní rada rozhodla 
postoupit žádost obecnímu zastupi-
telstvu k příznivému vyřízení, což 
se stalo na jednání zastupitelstva 
8. dubna 1932. Domovské právo 
mu bylo uděleno za poplatek 400 Kč 
ve prospěch místního chudinského 
fondu, ale především s ohledem na 
skutečnost, „jelikož má za manželku 
dceru zdejšího příslušníka Františka 
Bárty“.

Zprostředkovaně, z historie sou-
sední obce Ořešín, víme, že i u nás 
žili ruští studenti. Vzpomínal na 
to pan JUDr. František Antonín, 
ořešínský rodák, takto: „Později 
u Vyčesalů (v Ořešíně – Menš.) bydlel 
nějaký bělogvardějec, ruský student, 
který utekl z Ruska před bolševiky, 
a v Brně na stipendium studoval. 
Vím, že v Jehnicích také bydlelo 
několik ruských studentů. V neděli 
se scházeli v Rakovcích a sedávali 
společně na hrázi spodního rybníka 
a bavili se. Z Jehnic s nimi chodila 
nějaká slečna, tuším, že se jmenovala 
Gábina.“

K této skupině ruských emigrantů 
se nám nepodařilo dosud zjistit 
podrobnější údaje.

Použité prameny a literatura: 
Archiv města Brna, fond A/39, 

Archiv obce Jehnice-Mokrá Hora, 
a fond A 1/3 Sbírka rukopisů a úřed-
ních knih 1333–1958, Rukopis č. 2347, 
Úmrtní protokol města Brna pro rok 
1921.

Ořešín 1275–2005. Sborník k výročí 
730 let obce. SURSUM, Tišnov 2005.

Sborník Ruská a ukrajinská emigrace 
v ČSR v letech 1918–1945. Svazek 4. 
Praha 1996. 

Miroslava Menšíková

„ Já věřím na děti “
Hlavní motto: „Pomáhat nejen 

slovy, ale i činem“
V minulém měsíci měly základní 

školy a víceletá gymnázia v Brně 
a okolí možnost přihlásit se do 
projektu „Já věřím na děti“. Projekt 
ukazuje přirozenou cestou dětem, 
že zdraví, láska a peníze nejsou 
samozřejmostí. 

Společně dětem představíme 
organizace pečující o osoby se 
zdravotním postižením. Děti na 
základě zjištěných informací nejen 
z této přednášky tvoří slohové práce 
v rámci Literární soutěže „Píše celá 
rodina“ (která je součástí projektu). 
Současně v rámci projektu tvoří 
výtvarná dílka pro prodejní vernisá-
že, které budou probíhat na školách 
v týdnu 22. – 27. 4. 2013. Získané 
finanční prostředky z prodejních 
vernisáží poputují na zdravotní 
pomůcky vybraných organizací. 

Cílem a přáním obce je zapojit 
do prací na projektu celou rodinu 
a podpořit spolupráci mezi školou 
a rodinou.

Slavnostní zakončení projektu 
a vyhlášení vítězů Literární soutěže 
proběhne 8. 5. 2013 (místo bude 
upřesněno).

Záštitu nad projektem převzal 
hejtman jihomoravského kraje 
JUDr. Michal Hašek. Pořadatelem 
projektu je občanské sdružení 
Arpitha, hlavními partnery jsou 
informační portál KamvBrne.cz 
a Truhlářství Václav Voda. Dále 
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Konkurz Brněnského Dětského Divadla 
(Prosíme, oznámit ve všech třídách, vyvěsit na nástěnky.) 

Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční dne 5.5.2013 v Divadle Bolka Polívky, Jakubské 
náměstí č. 5, Brno, od 9 do 17 hod. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 16 let, resp. 
mládež do 18 let. BDD v současnosti pravidelně uvádí, převážně v prostorách sklepní scény divadla Husa na provázku, 
tyto inscenace:  

Baron Trenck      - starobrněnská pověst, režie: Pavel Gejguš.   
Lesní láska           - scénář Milan Uhde, hudba Miloš Štědroň, režie: Simona Nyitrayová.   
Sachsiáda             - středověké frašky, Hans Sachs, režie: Vítězslav Větrovec.  
Dvojí skutečnost  - žijeme ve virtuálním světě nebo ve skutečnosti? Scénář a režie: Domkář Martin. 

BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně-umělecké a výchovně-dramatické 
činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní 
inscenace. Děti, které konkurzem úspěšně projdou se mohou již zúčastnit letního soustředění BDD 2013, které se koná  
v termínu od 6.7.2013 do 20.7.2013 v Hodoníně u Kunštátu. 

BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes již 
zesnulý, režisér Zdeněk Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální, víceletou uměleckou přípravu a získané znalosti či 
dovednosti budou dětmi dále využívány v dalším běžném životě. Z této činnosti mohou v budoucnu také vzejít i další 
výrazné umělecké osobnosti, čímž BDD svým dílem přispívá ke znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy 
hovořilo jako o „líhni hereckých talentů“. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni 
s perspektivou dalšího četného reprízování. 

Přihlásit se k účasti na konkurzu a další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese: 
detskedivadlo-brno@seznam.cz

V případě, že tento způsob komunikace není možný i telefonicky na čísle: +420 603 584 610. 
Informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz

    

Projekt BDD se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna a za finanční podpory města Brna. 

nás podporují Divadlo Bolka 
Polívky, Akon Česká republika, 
portál BrnoProDěti.cz, OÚ Podolí, 
Centrum zabezpečení a ozvučení 
vozidel Michal Neužil, De Heus 
a.s - výroba krmiv pro zvířata, 
Sklizeno.cz - opravdové jídlo.

Nyní je projekt v plném proudu 
a průběžné informace naleznete 
na webových stránkách projektu 
javerimnadeti.cz a na webových 
stránkách sdružení arpitha.cz. 

VZP varuje před nekalými 
praktikami konkurence 

Oslovili vás na ulici či doma milí 
a vstřícní lidé a přesvědčovali vás 
ke změně zdravotní pojišťovny? 
Pomlouvali vaši dosavadní 
pojišťovnu a nabízeli nadstandardní 
výhody a příspěvky pro vás a vaše 
děti? Slibovali vám jistotu zajištění 
zdravotní péče? Přemýšlejte, než 
podepíšete jakýkoli dokument. 
Neuvážený podpis Vám může 
velice zkomplikovat život.

V minulém roce řada médií zve-
řejnila zavádějící informace o tom, 
že VZP vyčerpala všechny rezervy 
a nemá prostředky na úhradu 
zdravotní péče. Toho využívají 
obchodní zástupci konkurenčních 
zdravotních pojišťoven a prostřed-
nictvím najatých prodejců se snaží 
klienty VZP přeregistrovat k jiné 
zdravotní pojišťovně. Jedná se 
o ne etický způsob chování a zne-
užívání nekorektního mediálního 
tlaku. Navíc i „nezávazný“ podpis 
je podle nového zákona závazný, 
nelze ho odvolat a vy k 1. 1. 2014 
změníte svou dosavadní zdravotní 
pojišťovnu.

VZP jako první nasmlouvala 
v roce 2013 zdravotní péči ve všech 
zdravotnických zařízeních a tím 
zajistila dostupnou a komplexní 
zdravotní péči obyvatelům jednotli-
vých krajů ČR. 

Zdravotní péči budeme hradit 
i nadále bez ohledu na zavádějící 

informace médií či neseriózní 
aktivity konkurence.

Našim klientům doporučujeme, 
aby se v případě jakýchkoli 
pochybností obraceli na nejbližší 
pracoviště VZP, na infolinku VZP 
844 117 777 anebo se informovali 
prostřednictvím webových stránek 
pojišťovny www.vzp.cz, popř. 
www.trijednicky.cz.

Masarykova univerzita fandí 
seniorům!

Seniorské vzdělávání má své pev-
né místo na řadě veřejných vysokých 
škol. V současné době studuje na 
univerzitách třetího věku (dále jen 
U3V) přibližně 1,5 % senior ské po-
pulace České republiky (cca 36 000 
osob). Přijďte i Vy rozšířit jejich 
řady! Vzdělávání v seniorském věku 
napomáhá k udržení kvality života 
přívětivým a důstojným způsobem. 
Základním úkolem U3V je zpro-
středkovat seniorům nové poznatky, 
vědomosti, dovednosti, obory 



Vydává Městská část Brno-Jehnice. Redakční rada: Ing. Ivo Pekař (předseda), PhDr. Miroslava Menšíková, prof. Karel Stránský, Václav Šicha. Adresa: Redakce 
časopisu Jehnické listy, Náměstí 3. května 5, 621 00 Brno, tel.: 541 237 425, fax: 541 237 157. IČO 00225983. www.brno-jehnice.cz. Vychází 4x ročně. Příloha 
12x ročně. Číslo 3 vydáno dne 3. 4. 2013 v Brně. Sazba a tisk NOVPRESS s.r.o. Počet výtisků: 430. Cena: ZDARMA. Registrováno MK ČR E 14179.

MALBY 14 Kč/m2,  
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 !

a technologie. Posláním kurzů U3V 
je též stimulace k aktivitě. 

Pilířem Univerzity třetího věku na 
Masarykově univerzitě je Všeobecně 
zaměřený kurz, který trvá osm 
semestrů a je zaměřen na otázky 
zdravého a smysluplného životního 
stylu ve vyšším věku. Přednášky 
v tomto kurzu mají víceoborový 
charakter a na jejich obsahu se 
podílí všech 9 fakult MU. Tahákem 
je tříletý kurz, jehož název Dějiny 
umění hovoří za vše. Ve spolupráci 
s Moravským zemským muzeem 
organizujeme jednoletý přednáškový 
cyklus týkající se výsledků bádání 
v oboru přírodních a společenských 
věd. Pro účastníky U3V jsou nad 
tento rámec pořádány tematické 
krátkodobé kurzy zaměřené na 
informační technologie, cizí jazyky, 
pohybově-relaxační aktivity, otázky 
a problémy z oblasti humanitních 
i přírodních věd. V programu 
nechybí ani jednodenní exkurze 
vztahující se k obsahu přednášek či 
tematických kurzů. 

Vzdělávání na 
U3V na Masarykově 
univerzitě má formu 
přednášek, cvičení, 
seminářů a exkurzí, 
účastníci mohou 
využívat studovny 
a knihovny. Přednášky 
trvají 2 vyučovací 
hodiny a konají se 
jednou za čtrnáct dnů 
(od října do května). 
Účastníkem programu 
U3V může být osoba, 
která dosáhla věku 
potřebného pro 
přiznání starobního 
důchodu a má 
úplné středoškolské 
vzdělání s maturitou. 
Vzdělávání je bezplat-
né, každoročně se hra-
dí pouze zápisné, které 
bylo pro akademický 
rok 2013/2014 stanoveno na 800 Kč. 
Absolvent U3V obdrží osvědčení na 
slavnostní promoci. 

Přihlášky budeme 
přijímat osobně 
(Komenského 
nám. 2, Brno) nebo 
elektronicky od 
6. května 2013. 
Další podrobnosti 
o Univerzitě třetího 
věku Masarykovy 
univerzity včetně 
fotografií a video-
ukázek našich 
aktivit najdete na 
www.u3v.muni.cz.

Pohádkové 
krajinky ze 
sukulentních 
rostlin

Brněnská jarní 
výstava bude letos 
posunuta na duben, 
konkrétně od 5. do 
21. dubna denně 
od 10 do 18 hodin, 
v Zahradním centru 

Čtyřlístek v Brně-Bystrci, vedle 
brněnského OBI, výhodou pro 
přespolní je velké a volné parkoviště, 
jinak zastávka Kamenolom šalinek 
(tramvají) č. 1, 3 a 11.

Jaroslav Honc

UPOZORNĚNÍ ! 
 

SKUPINOVÁ SLEVA V JEHNICÍCH 
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ PROTI HMYZU, 

MARKÝZY, VENKOVNÍ ŽALUZIE 
ZAMĚŘENÍ, ODBORNÁ KONZULTACE, 

DOPRAVA A MONTÁŽ ZDARMA 
 

VOLEJTE NYNÍ NA TEL.: 723 173 150 
Montáž provádí firma APV DS s.r.o. 

 

www.ds-zaluzie.cz 

 
 
 

 


