
BABÍ DOLY

Nade mnou jiný svět se klene,
z něj chvění přechází až ke mně,
ten svět mi často připomene,
ač vzdálen je, přec blízko u mne.

Dávno tomu, co dozněl Tvůj hlas
v melodiích mollových písní,
ozvěnu jejich ponechalas‘
trvale znít i v časech tísní.

Tónina h moll, Babí doly,
k ní rejstřík večerního léta;
svezena sena do stodoly,
blíží se noc, dřímota světa.

Dvě duše, tam u Hrubé jedle
jedinou touhou stejně znějí
a z pramene, nablízku, vedle
do moře vlny odcházejí.

Jak daleká je cesta jejich,
však delší pouť duší životem,
na různých vlnách teď už znějí,
jinou písní, jiným bonmotem.

Vlny už dávno mořem plynou,
snad vznesly se vzhůru do oblak,
leč duše, každá s písní jinou, 
doposud čekají na svůj vlak.

Z Babích dolů, z rokle hluboké,
tam co kdys Hrubá jedla stála,
tam rok co rok vlny divoké
do moře odplouvají zjara.

Tam také Hrubé jedle duše
až dole, v rokli hluboko zní;
jen tuším, snad to nezní hluše,
že v rytmu stejném duše má s ní.

Karel Stránský

Informace Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice

Dne 7. 9. 2016 proběhlo 206. zasedání 
zastupitelstva
– na jednání zastupitelstva se 
dostavili zástupci stárků, kteří chtěli 
prodiskutovat financování hodů. Po 
diskusi byl pověřen předseda kulturní 
komise, aby jako každoročně předlo-
žil na příštím jednání zastupitelstva 
finanční vyúčtování hodů a podal 
návrh na organizaci financování hodů 
v Jehnicích v příštích letech.
– zastupitelstvo pověřuje starostu 
vedením zájezdu jehnických občanů 
do Litvy ve dnech 14. – 20. 9. 2016.
– zastupitelstvo souhlasí s účastí MČ 
Brno-Jehnice na zapracování analýzy 

na pojištění majetku a odpovědnosti 
Statutárního města Brna.
– předseda kulturní komise poděko-
val všem za pomoc při slavnostním 
otevření nové MŠ v Jehnicích, 
konstatoval, že se akce nad očekávání 
povedla, a jménem kulturní komise 
pozval všechny zastupitele na hody.
– zastupitelstvo schvaluje žádost 
společnosti EMBRA Correct, a.s. 
a uděluje souhlas s realizací stavby 
chodníku v ulici Kleštínek pro účely 
územního a stavebního řízení.
– zastupitelstvo projednalo žádost 
společnosti EMBRA Correct, a.s. 
o udělení souhlasu s uzavřením ve-
řejnoprávních smluv o změně stavby 
před dokončením „Rekonstrukce 
a dostavba areálu pivovaru Jehnice“ 
a přesouvá tento bod na příští jednání 
zastupitelstva. Společnost EMBRA 
Correct, a.s. doloží dokumentaci 
s jednotlivými pohledy na areál jako 
celku s řezy jednotlivých objektů, ze 
kterých budou patrny výšky jednotli-
vých objektů v původním provedení 
i s požadovanými změnami.
– zastupitelstvo souhlasí s žádostí 
stavebníka, paní Nešetřilové, k zá-
měru odstranění stavby stávajícího 
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domu Plástky 179/21, p. č. 515, k. ú. 
Jehnice, záměru realizace novostavby 
RD na o. č. 515 a 517, oba k. ú. 
Jehnice, a záměru přesunutí stávající-
ho sjezdu na pozemek p. č. 515, k. ú. 
Jehnice.
– zastupitelstvo projednalo žádost 
paní Nešetřilové o prodej pozemku 
p. č. 516, k. ú. Jehnice, a vyjádření 
k případnému nabídkovému řízení na 
prodej p. č. 516, k.ú. Jehnice, a odklá-
dá tento bod na jednání zastupitel-
stva, kdy bude projednána koncepce 
parkování na ul. Lelekovická.
– zastupitelstvo schvaluje smlouvu 
o nájmu části budov Ing. Pavlu 
Tišnovskému – tělocvična na 
nohejbal.
– zastupitelstvo dodatečně schvaluje 
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 
č. 0019151071 k dopojištění nové 
přístavby MŠ v Jehnicích.
– zastupitelstvo schvaluje rozpočtový 
výhled od roku 2018 do roku 2022.
– zastupitelstvo projednalo žádost 
pana Jeřábka a souhlasí se stavbou 
krytého přístřešku pro auto na ul. 
Rozhledová p. č. 468, k. ú. Jehnice.
– zastupitelstvo projednalo žádost 
OŠMT o spolupráci při navrhování 
odměn řediteli školy a souhlasí 
s udělením odměny řediteli ZŠ a MŠ 
Blanenská 1, Jehnice.
– zastupitelstvo projednalo informaci 
o sesuvu půdy z navezené zeminy 
z p. č. 499/1, 489/6 a 499/2, k. ú. 
Jehnice, majitelky pozemků 
Mgr. Štikové na p. č. 489/1 
a 489/2 k. ú. Jehnice v majetku 
Statutárního města Brna, na kte-
rých je stavba sběrného střediska. 
Na jednání ZMČ se dostavil otec 
majitelky pozemku a předložil za-
stupitelstvu písemné vyjádření, ze 
kterého vyplynulo, že je v jednání 
se společností SAKO, a.s., a zavázal 
se opravit a nahradit veškeré škody.
Příští zasedání zastupitelstva se 
koná dne 19. 10. 2016 v 18.30 hod. 
na ÚMČ.

Kulturní akce 2016

4. 12. 2016 – ROZSVĚCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMKU
4. 12. 2016 – FARMÁŘSKÉ 
TRHY

Oznámení o přerušení dodávky 
elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací 
na zařízení distribuční soustavy – 
rekonstrukcí, oprav, údržbových 
a revizních prací – bude přerušena 
dodávka elektrické energie:

Dne 27. 10. 2016 od 09.00 do 13.30
na ulicích: Meziboří, Blanenská 

po číslo 19, Náměstí 3. května, 
Lelekovická, Rozhledová, Plástky, 
Aloise Havla, Cikánkova, Pod 
Vrškem, Planinka, Kleštínek, 
Havláskova, Kamelova, Pulkrábkova, 
Živánského.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. 
jako provozovatel distribuční soustavy 
je k provedení tohoto nezbytného 
kroku oprávněna na základě ustano-
vení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 
zákona č. 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (energetický 
zákon). Žádáme odběratele el. energie 
o pochopení pro toto nezbytné 
omezení.

Upozornění: 
V době přerušení dodávky elektřiny 

je nutné z důvodu bezpečnosti pova-
žovat energetické zařízení za zařízení 
pod napětím.

Případné použití vlastního 
náhradního zdroje v době přerušení 
dodávky elektřiny je nutné předem 
vždy projednat se společností E.ON 
Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte 
E.ON Poruchovou linku 800 22 55 
77 nebo navštivte www.eon.cz, kde 
v části věnované distribuci najdete 
další informace o přerušení dodávek 
elektřiny, nebo použijte přímo adresu 
http://portal.eon.cz/cs/otg/. 

Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.

STALO SE PŘED… 86 lety

Jehnice (dnes Brno-Jehnice) dokon-
čily elektrifikaci a „zazářilo poprvé 
elektrické osvětlení“. (4. 7. 1930)

Náves i ulice byly osvětleny 18 ve-
řejnými žárovkami, „většina majitelů 
domů si také dala osvětliti své příbytky 
elektřinou, rolníci a pivovar užívají 
elektřiny jako pohonné síly“.

O zavedení elektřiny do obce se 
uvažovalo již před první světovou 
válkou, nedošlo k tomu „pro 
odpor konservativní většiny obecního 
zastupitelstva“. V roce 1923 si pořídila 
osvětlení Mokrá Hora (spojená tehdy 
s Jehnicemi) zásluhou Okrašlovacího 
spolku.

Roku 1929 dostaly Jehnice nabídku 
Západomoravské elektrárny na 
elektrifikaci. Po dlouhých jednáních 
a poradách obecní rady a obecního 
zastupitelstva bylo usneseno 
30. 7. 1929 třinácti hlasy (nikdo nebyl 
proti) nabídku přijmout.

Internetová encyklopedie dějin Brna

Nová budova mateřské školy Jehnice
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Otevření nové mateřské 
školy v Jehnicích

31. 8. 2016 se konal 
Den otevřených dveří 
v nové budově mateřské 
školy v Jehnicích. Podle 
opravdu velké účasti občanů 
je vidět značný zájem 
o tuto stavbu. Všichni si 
mohli prohlédnout objekt 
nejen zvenku, ale hlavně 
interiéry, které jsou opravdu 
velice vkusně navrženy i 
provedeny. Prostorné třídy, 
velká lehárna, hygienické 
zařízení v příjemných 
pastelových barvách plus 
výhled na panorama Brna 
se určitě budou dětem 
líbit. Pro nejmenší přispělo 
k příjemnému odpoledni i vystoupení 
Michala z Kouzelné školky.

Následující den, tj. 1. 9. 2016, 
byla nová mateřská škola oficiálně 
otevřena. Po krátkých projevech byla 
slavnostně přestřižena páska. Tohoto 
aktu se ujali místopředseda před-
stavenstva společnosti Komfort pan 
Přemysl Cebák, poslanec parlamentu 
a člen školského výboru Parlamentu 
ČR pan Jiří Mihola, starosta MČ 
Brno-Jehnice pan Václav Šicha, první 
náměstek primátora města Brna pan 
Petr Hladík, senátor a náměstek 
hejtmana jihomoravského kraje pan 
Stanislav Juránek a ředitel Základní 
školy a Mateřské školy Brno-Jehnice 
pan Petr Kotyza (na fotografii zleva). 
Poté byla také budova vysvěcena 
řečkovickým panem farářem Janem 
Kotíkem.

Jak se dříve starali  
naši předkové o předškolní děti

V první zářijový den letošního roku 
se slavnostně otevřela nová přístavba 
mateřské školy v Jehnicích. O den 
dříve si početní zájemci mohli budovu 
prohlédnout a domníváme se, že 
všichni odcházeli s pocitem, že je 
školka opravdu velice příjemná a dě-
tem se zde bude líbit. Mnozí si možná 
vzpomněli na svá léta, která kdysi ve 
školce, jak se tehdy říkalo, prožili. 
Ale pokud bychom položili otázku, 

kdy u nás školky vznikaly, většinou by 
odpověděli, že tomu bylo za socialis-
mu. Překvapením by pak pro ně 
představovalo zjištění, že ono datum 
musíme hledat již v první polovině 
19. století. Tehdy Evropa procházela 
obrovským průmyslovým rozvojem 
a do továren odcházely pracovat také 
ženy. Jejich děti tak většinou zůstávaly 
bez dohledu, jako „děti ulice“ se často 
živily žebrotou, krádežemi, stávaly 
se obětí různých neštěstí či dokonce 
zločinu. Právě v nejprůmyslovějších 
zemích si osvícení lidé uvědomovali 
nebezpečí, které takové poměry před-
stavují pro budoucnost. V Anglii či 
Německu začala vznikat dobročinná 
zařízení, která se snažila alespoň 
malou část takových dětí zachránit, 
proto se takovým zařízením 
říkalo „ochranovny“. Podobná situace 
nastávala i v industriálních centrech 
rakouské monarchie. K významným 
průmyslovým městům patřilo 
i Brno s textilním průmyslem, kde 
právě pracovalo hodně žen. Proto nás 
nepřekvapí, že již v roce 1833 vzniklo 
zařízení, jehož název uvedeme v čes-
kém překladu, „První zaopatřovací 
ústav pro malé děti v Brně“. Jeho 
představeným, v dnešním slova smyslu 
ředitelem, byl zábrdovický farář Josef 
Kotulan, učitelem Jan Trávníček 
a dohlížitelkou Františka Jahlová. 
Ústav měl i svůj lékařský dohled, 
který vykonával doktor medicíny 
Antonín Klehl. O činnosti tohoto 

ústavu nemáme příliš zpráv, ale z po-
volání vedoucích osobností můžeme 
usuzovat, na co se v péči kladl důraz. 
Protektorát nad tímto dobročinným 
ústavem převzal moravsko-slezský 
guvernér, hrabě Alois Ugarte. Patřilo 
v tehdejší tzv. „vyšší společnosti“ 
k dobrému tónu, že zejména man-
želky vysokých státních úředníků se 
podílely na sbírkách pro dobročinné 
účely, ať to byly peněžní částky nebo 
materiální pomoc. Bylo samozřejmé, 
že kněz i lékař zde pracovali zdarma. 
O rok později vznikl druhý takový 
ústav, tentokrát na Starém Brně; 
vrchním představeným se stal 
starobrněnský farář Michael Netopil, 
lékařský dohled vykonával dr. Karel 
Allé, učitelem byl Karel Hanáček, 
dohled zajišťovala jeho manželka. 
Ředitelství obou ústavů bylo společné 
s tehdy velice významným „Mužským 
spolkem k odstranění pouliční žebro-
ty a podpoře chudých v Brně“. Brno 
se tak zařadilo mezi evropská města, 
která se snažila řešit problémy, jež 
s sebou přinášela průmyslová revoluce. 
Na konci 19. století se mateřské školy, 
kterým se říkalo „zahrádky“ (podle 
německého Kindergarten), stávaly 
i možností, jak ovlivňovat národnostní 
otázku. V roce 1900, kdy Brno poprvé 
překročilo počet sto tisíc obyvatel 
(109 361 osob), mělo město celkem 
35 mateřských škol, 18 německých 
a 17 českých, které navštěvovalo 4 531 
dětí. Největší mateřská škola německá 
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se nacházela na Cejlu, navštěvovalo ji 
321 dětí, do největší české mateřské 
školy na Josefově (dnešní Bratislavské 
ulici) chodilo 103 dětí. Shodou 
okolností nám dojem, jaký taková 
mateřská školka u dítěte z chudých 
poměrů vyvolala, zanechal ve svých 
vzpomínkách pozdější jehnický 
občan Antonín Galla. V roce 1900, 
kdy mu byly tři roky, bydlel s rodiči 
v Brně na Přadlácké ulici číslo 5. Své 
milované babičce při jedné návštěvě 
vyprávěl: „Ve školce, tam byly veliký 
vokna a bylo tam hodně moc světla. Taky 
tam byla veliká zahrada a v ní sme si 
hráli v písku všelijaký hre. Bábi, mně 
se tam moc líbilo, tam to bylo lepčí než 
u nás v kuchyni. Voni nám tam dali ózký 
papírový pantličky a s téma sme dělali 
všelijaký věci.“ Malý Toníček Galla 
však do školky ke své lítosti chodil jen 
krátce, protože jednou se stalo, že děti 

se po skončení pobytu vyhrnuly na 
ulici a jeden chlapec vběhl nešťastnou 
náhodou pod projíždějící kočár. 
Rodiče Gallovi pak již chlapce do 
školky nepustili, protože „by mě tam 
ožebračili a naši by mě pak museli živit 
až do smrti. Pré jich stojim dost teďka. 
A pak pré někdo musí dávat pozor na 
naše děcka.“ Tak se malý chlapec vrátil 
zpět domů, kde musel hlídat v ku-
chyni své dvě malé sestry, jen někdy 
jej matka pustila do světnice, aby se 

díval z okna ven na ulici, kde viděl 
ze suterénního bytu na štítovou stěnu 
protějšího domu… V roce 1903 se 
rodina přestěhovala do Jehnic a my se 
společně s malým chlapcem můžeme 
podívat, jak žily děti na vesnici před 
vstupem do školy. Hned na počátku 
musíme konstatovat, že venkovské 
děti měly situaci přece jen lepší proti 
svým městským vrstevníkům. Zde 
hovoříme o dětech z chudších vrstev, 
protože už rodiny tehdejších úředníků 
měly služebnou, podle společenského 
postavení i vychovatelku. Bydleli ve 
zdravějších částech města, v lepších 
bytech, děti se dostaly na procházky 
do parků, kterým v Brně ve druhé 
polovině 19. století byla věnována 
značná péče. Dělnické děti žily 
v částech Brna, kde vysoké domy 
bránily pronikání slunce a kde komíny 
továren zhoršovaly ovzduší. Častou 

nemocí byly tuberkulóza a křivice, 
úmrtnost dětí byla tehdy v částech 
Brna, kde byly továrny, opravdu 
hrozivá.

Výhodou venkovských dětí byl 
dostatek vzduchu a slunce, pobyt 
venku jim posiloval zdraví. Pohled na 
dítě se však tehdy obecně diametrálně 
lišil: hlavní osobu v rodině byl otec 
jako živitel rodiny, on dostával 
nejlepší jídlo, matka s dětmi se už 
musela „nějak obejít“. Dětí bylo 

v rodině hodně, jejich častá úmrtí se 
považovala za přirozený běh života. 
Největší úmrtnost dětí nacházíme ve 
věku do jednoho roku, častou příčinou 
bývaly novorozenecká slabost, kašel, 
žaludeční či střevní katar, psotník. 
Psotníkem se označovaly záškuby 
a svalové křeče, které vedly nakonec 
k úmrtí, podkladem jeho vzniku 
mohly být nedonošenost dítěte, špatná 
výživa, zejména nedostatek tekutin či 
křeče v důsledku horečnatého stavu. 
Zdrojem informací jsou pro nás 
matriky úmrtí. To, co platilo obecně 
pro celé Brno, platilo i pro naši obec. 
V období let 1870 – 1910 jsme pro 
Jehnice zjistili, že ve sledovaném 
období umíralo zpočátku v průměru 
pět dětí předškolního věku ročně, ale 
počet zemřelých dětí postupně klesal. 
Důvody úmrtí byly podobné jako 
jinde, jen občas se objevily infekční 

choroby. Například v roce 
1871 zemřelo dokonce 13 
dětí, mezi nimi v měsících 
květnu až červnu to bylo 
sedm dětí na spalničky 
a jedno dítě na spálu, roku 
1877 zemřely tři děti na 
spálu a dvě na záškrt. Ve 
sledovaném období se 
několikrát narodila i dvoj-
čata, která vždy zemřela 
pro „vrozenou slabost“. Je 
však zajímavé, že pokud 
děti v Jehnicích překonaly 
kritickou hranici jeden rok, 
jejich úmrtnost radikálně 
klesala.

Děti chodily podle věku 
do nejbližšího okolí svého 
domova, takové objevitelské 
výpravy se stále prodlu-
žovaly. Na jaře se hrály 
kuličky, v létě se mohly 

koupat v rybníku na návsi, sbírat 
jahody, maliny, ostružiny. Musely 
však už v tak útlém věku pomáhat 
rodičům, protože i matky chodily 
vypomáhat na panské při polních 
pracích, aby tak přispěly do rodinného 
rozpočtu. Malý Toník Galla se stal 
chůvou stále většího počtu svých 
sestřiček, ale péče starších sourozenců 
o mladší nebyla ničím neobvyklým. 
O děti se starali i prarodiče, kteří již 
nemohli zastat práci na poli; potřebu 

Jedna ze tříd
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mít mateřskou školu tehdy na 
venkově nepociťovali.

První světová válka 
znamenala veliké zhoršení 
zdravotního stavu všech 
obyvatel, ale nejvíce postižené 
byly děti. Proto nově vzniklá 
Československá republika 
považovala za prvořadý úkol 
situaci zlepšit. Péči o mládež 
se věnovaly instituce státem 
podporované, jakými byly 
Československý Červený kříž, 
Sokol, Orel, školní rady na 
úrovních obce, okresu či kraje 
atd. Mateřské školy, jak jsme 
je poznali z doby rakouské 
monarchie, pokračovaly 
v činnosti dál ve městech, na 
venkově se objevily až po druhé 
světové válce. V naší obci se 
historie mateřské školy začala psát 
od 1. 9. 1958, kdy byla otevřena jedna 
třída v suterénu tehdejší základní 
devítileté školy. Provoz měla jen 
dopoledne, v prvním roce existence 
bylo zapsáno 48 dětí, o které se 
staraly paní učitelka Marie Vacková 
a pomocnice a školnice v jedné osobě 
Viktorie Kozlová. Školku tvořila jed-
na místnost s vypůjčeným nábytkem 
a příslušelo k ní hygienické zařízení. 
Svépomocí rodičů byla přistavěna 
posléze další místnost a vybudován 
byl i zvláštní vchod. Postupně se zbu-
dovalo hřiště a zakoupilo odpovídající 
vybavení. Celodenní provoz 
zahájila jehnická mateřská 
škola od 1. 5. 1967; byla zakou-
pena lehátka pro odpolední 
odpočinek dětí, škola získala 
nové hračky. Při generální 
přestavbě celé školní budovy 
ve školním roce 1994/95 byly 
upraveny i prostory mateřské 
školy a kapacita školky se 
zvýšila na 75 dětí. V roce 2009 
bylo nově rekonstruováno 
i dětské hřiště, potřebám 
MŠ slouží i nově postavené 
sportovní hřiště. Jehnická 
mateřská škola využívá i krásné 
okolí naší obce, kdy se děti 
během několika minut mohou 
na vycházce projít krásnými 
lesy, v horkých letních dnech 
si mohou hrát ve stínu stromů, 

v zimě, když napadne sníh, sáňkují či 
jezdí na bobech na dohled od školní 
budovy. 

Dnešní mateřské školy se hodně liší 
od svých předchůdkyň. Z původních 
ochranoven či zahrádek se staly 
institucí, která má své pevné místo 
ve vzdělávacím procesu. Dřívější 
pedagogové, kteří v mateřských 
školách pracovali, na základě svých 
zkušeností a na podkladě svého vzta-
hu k dětem formovali náplň těchto 
zařízení. V tzv. dětských zahrádkách 
se pracovalo s geometrickými tvary 
(koule, krychle, hranol, kužel), které 
se dělily na menší části, děti si tak 

formou stavebnic rozvíjely myšlenko-
vé operace, učily se základům počítání 
atp. V období po první světové válce 
vzniklo např. rozdělení školního 
roku tak, jak jej známe dodnes: od 
letních prázdnin do Vánoc, od Vánoc 
do Velikonoc, potom do letních 
prázdnin. Za první republiky došlo 
k rozdělení prostor mateřské školy na 
hernu, učebnu se stolečky a zahradu. 
Nábytek byl přizpůsoben dětem tak, 
aby zvládly sebeobsluhu, tedy malé 
židle, stolky, toalety, zároveň měl 
být nábytek variabilní, aby umožnil 
změnu uspořádání, rozdělení prostor 
atp. Po roce 1948 byl přijat Zákon 

Lehárna

Hodiny na budově mateřské školy
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o jednotné škole, který znamenal 
i rozvoj jeslí a mateřských škol. Dnes 
se období do roku 1965 považuje za 
léta, kdy vzrůstala kvalita předškol-
ního vzdělávání, zejména se rozvíjela 
estetická a dramatická výchova. Mezi 
léty 1965 – 1975 se prosazoval tzv. so-
cialistický přístup, kdy se socialistická 
ideologie promítala do obsahu mimo-
školní výuky, vzdělávací programy 
všech mateřských škol byly totožné. 
V roce 1976 se změnila struktura 
školství, začala se razit představa, že 
pokud urychlíme tělesný rozvoj dítěte, 
zrychlí se i jeho psychický rozvoj. 
První třída byla vlastně přesunuta již 
do mateřské školy, takže děti 
byly usazovány do lavic, učily 
se číst, psát, počítat. Děti byly 
přetěžovány, vznikaly u nich 
psychické problémy. Po roce 
1989 se předškolní výchova za-
měřila na individuální přístup 
k dítěti, zdůrazňuje se empatie 
ze strany učitele, rozvíjejí 
se alternativní pedagogické 
směry – Montessori systém, 
waldorfská pedagogika, 
zdravá škola, eko-školky, lesní 
školky atp. Dnešní jehnická 
mateřská škola je sportovně 
zaměřená, upřednostňuje 
prožitkové učení, velkou péči 
věnuje logopedické prevenci 
a zlepšování komunikace. 
Vzdělávací program doplňují 
kroužky: Povídálek se věnuje 
logopedické prevenci, Píšťalka 
rozvíjí hru na flétnu, hudební 
vzdělání poskytují i Notičky, 
názvy kroužků Keramika, 
Angličtina, Atletika či 
Tanečky svůj program obsa-
hují již v názvu. Předškoláček 
připravuje děti na základní 
vzdělávání ve škole. Mateřská 
škola v Jehnicích spolupracuje 
s Městskou policií Brno, se 
zubní prevencí pomáhá Dental 
Alarm, v roce 2016 se zapojila 
do celorepublikové kampaně 
„Celé Česko čte dětem“, aby 
podpořila rozvoj čtenářské 
gramotnosti. Pravidelné 
čtení dětem přináší dětem 
rozšíření slovní zásoby, učí 
samostatnému myšlení, rozvíjí 

představivost, podporuje psychický 
rozvoj dítěte a posiluje jeho sebevědo-
mí. To vše se bude dále rozvíjet v nové 
školní budově, která splňuje představy 
o tom, jak má současná mateřská 
škola vypadat.

A ještě jednu zvláštnost najdeme na 
nové budově mateřské školy, veřejné 
hodiny. Naše obec je kdysi měla na 
průčelí zámku, kam, předpokládáme, 
byly instalovány při rekonstrukci 
pivovaru a zámku v roce 1885. Zámek 
byl zbořen v roce 1937, když předtím 
již léta chátral. Věříme, že hodiny na 
mateřské škole budou odměřovat čas 
nejen našim školákům, ale celé obci, 

a že to bude čas příjemný a dobrý pro 
všechny.

Redakce Jehnických listů

Jehnické hody

10. 9. 2016 se konaly za až příliš 
teplého počasí tradiční Jehnické 
hody, ke kterým se vracíme několika 
obrázky. Na místě je poděkovat 
kromě hodové chasy také všem, co 
se na zdárném průběhu podíleli, 
a samozřejmě i sponzorům. Zvláštní 
dík pak patří paní Míle Dorazilové, 
která se stará o udržování krojů a letos 
ušila i další krásné kroje nové.

Mája v oblacích

Česká beseda
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Město Brno poskytuje výhodné 
zápůjčky z Fondu rozvoje 
bydlení s roční úrokovou 
sazbou ve výši 1,52 %

Město Brno poskytuje vlastníkům 
nemovitostí na území města Brna 
výhodné zápůjčky s roční úrokovou 
sazbou ve výši 1,52 % na opravu 
a modernizaci bytových a rodinných 
domů a bytových jednotek. Za tímto 
účelem vyhlašuje prostřednictvím 
Bytového odboru Magistrátu města 
Brna dvakrát ročně výběrové řízení. 

Výběrové řízení je zveřejněno 
na úředních deskách města 
a městských částí  a na internetové 
adrese www.brno.cz (Správa města 
> Magistrát města Brna > Úsek hos-
podářský > Bytový odbor > Zápůjčky 
z Fondu rozvoje bydlení města Brna). 

O zápůjčku, která bude 
poskytována v roce 2017, mohou 
vlastníci nemovitostí požádat v ter-
mínech od 1. 9. 2016 do 15. 10. 2016 

a od 1. 12. 2016 do 15. 1. 2017. 
Žádosti na předepsaném formuláři 
jsou přijímány na Bytovém odboru 
na Malinovského nám. 3 nebo 
na úřadech městských částí, na jejímž 
území se opravovaná nemovitost 
nachází. Formuláře jsou k dispozici 
na všech úřadech, kde se žádosti po-
dávají, a na výše uvedené internetové 
adrese. 

K zajištění zápůjček z Fondu 
rozvoje bydlení nepožaduje město 
ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny 
zřízením zástavního práva k opravo-
vané nemovitosti ve prospěch města 
po dobu splácení. Výběr žadatelů 
o zápůjčku provádí Komise bydlení 
Rady města Brna. O výsledku výbě-
rového řízení jsou všichni žadatelé 
písemně vyrozuměni prostřednictvím 
Bytového odboru Magistrátu města 
Brna. Do výběrového řízení nejsou 
zařazováni žadatelé, kteří již k před-
mětné nemovitosti zřídili zástavní 
právo nebo jiný obdobný závazek.

Za vyřízení smlouvy žadatel ne-
hradí žádný poplatek. Smlouvu o zá-
půjčce vyhotoví Bytový odbor také 
zdarma a poplatky za vedení účtu 
hradí město. Finanční prostředky 
čerpá žadatel dle konkrétních účelů 
na základě faktur nebo paragonů, 
a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od 
otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců 
od otevření účtu zahájí splácení 
formou měsíčních splátek.

Po úplném splacení zápůjčky 
připraví město podklady k provedení 
výmazu zástavního práva v katastru 
nemovitostí. Zápůjčku je možno 
žádat na více účelů v jednom termínu.

Bližší informace o zápůjčkách 
z Fondu rozvoje bydlení mohou 
občané získat na Bytovém odboru 
MMB na Malinovského nám. 3,  
dveře č. 280 a 281, nebo na 
telefonních číslech 542 173 245 
a 542 173 287. 

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

účel zápůjčky 
lhůta horní hranice

splatnosti zápůjčky

oprava střechy - výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků 5 let
350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

rekonstrukce střechy - v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru 
nebo s vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků

5 let
350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného 
5 let 100 tis. Kč / BJ

ekologického topení ve stávajícím bytě
měření a regulace tepla a  teplé užitkové vody 5 let 30 tis. Kč / BJ
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 150 tis. Kč / dům
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč / dům
výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače 5 let 150 tis. Kč / BJ

zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády, včetně 
klempířských prvků

5 let 150 tis. Kč / BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra 5 let 100 tis. Kč / BJ
oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis. Kč / BJ

vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo 
přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 500 tis. Kč / BJ

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis. Kč / dům
ekologický ohřev užitkové vody

5 let
100 tis. Kč / BJ v BD

(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového 
výtahu

5 let 100 tis. Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 8 let 500 tis. Kč / dům

obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna podlahové krytiny, včetně 
podkladních vrstev

5 let 150 tis. Kč / BJ

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční 
celek s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)

5 let 250 tis.Kč / dům
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Upozornění pro veřejnost

EPIDEMIE INFEKČNÍ 
ŽLOUTENKY virové hepatitidy 
typu A ve městě Brně a jeho okolí

K zabránění přenosu infekce je ne-
zbytné důsledné dodržovat základní 
hygienické návyky, zejména:

řádné mytí rukou • teplou vodou 
a mýdlem vždy po použití WC
řádné mytí rukou • teplou vodou 
a mýdlem před každým jídlem 
(je zcela nevhodné společné pití 
z jedné láhve, ukusování z jedné 
svačiny, sdílení cigarety, vodní 
dýmky apod.)
řádné umytí rukou • vždy po návra-
tu domů z venkovního prostředí
důsledně dohlížet na dodržování • 
hygieny rukou u dětí
pro případ, kdy si nemůžeme • 
ruce řádně umýt, mít při sobě 
pohotovostní balení dezinfekčního 
prostředku na ruce nebo dezin-
fekční ubrousky k jednorázovému 
použití
důsledným dodržováním těchto • 
jednoduchých opatření chráníte 
sebe i své blízké

INFEKČNÍ ŽLOUTENKA  
(virová hepatitida typu A) - 
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Jedná se o akutní virové onemoc-
nění, postihující jaterní tkáň. Virus je 
vylučován stolicí, a to ještě před pro-
puknutím onemocnění. Do těla vniká 
ústy. První příznaky onemocnění se 
objevují obvykle po 14 až 50 dnech 
od průniku viru do organismu.

Onemocnění začíná náhle, s těmito 
příznaky:

zvýšená teplota, bolesti svalů • 
a kloubů, nevolnost, nechutenství, 
zvracení
zežloutnutí očního bělma, žluté • 
zabarvení kůže – odtud název 
„žloutenka“; nemocný může mít 
tmavší moč a světlou stolici (tyto 
typické příznaky však nemusí být 
přítomny vždy)

Diagnózu stanoví lékař, nemocný 
je izolován na specializovaném 
infekčním oddělení.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského 
kraje se sídlem v Brně, www.khsbrno.cz

Kupujete nemovitost?  
Pozor na změnu poplatníka 
daně z nabytí nemovitých věcí.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
před několika dny byla ve Sbírce 

zákonů České republiky vyhlášená 
pod č. 254/2016 Sb. novela zákonné-
ho opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 
o dani z nabytí nemovitých věcí, 
která s sebou přináší zásadní novinky. 
Jednu z nich si nyní přiblížíme.

Výraznou novinkou je změna osoby 
poplatníka. Nyní je poplatníkem 
daně z nabytí nemovitých věcí u kou-
pě nemovitostí převodce vlastnického 
práva, tzn. prodávající. Prodávající 
a kupující se však můžou již v uzaví-
rané kupní smlouvě dohodnout, že 
daň uhradí kupující. 

Nově bude od 01. 11. 2016 poplat-
níkem daně z nabytí nemovitých 
věcí nabyvatel vlastnického práva 
k nemovité věci, tzn. kupující. Osoba 
poplatníka bude takto dána vždycky. 
Novela již neuvažuje o možnosti 
upravit si smluvně, kdo daň zaplatí.

Nyní, pokud je poplatníkem 
prodávající, kupující je ručitelem.  
Tzn., že neuhradil-li daň z nabytí 
nemovitých věcí prodávající, musí ji 
uhradit kupující. Zaplacenou částku 
pak následně může vymáhat po 
prodávajícím.

Od 01. 11. 2016 však nově zákonná 
úprava s institutem ručení za zapla-
cení daně z nabytí nemovitých věcí 
nepočítá. Prodávající nebude ručit 
za zaplacení daně kupujícím. Podání 
daňového přiznání a platba daně 
zůstane jen a jen v rukách kupujícího.

Sazba daně zůstává nezměněna. 
Kupující tak zaplatí daň ve výši 4 %.

Důležité je upozornit na přechodné 
ustanovení novelizujícího zákona, dle 
něhož pro daňové povinnosti u daně 
z nabytí nemovitých věcí, jakož i pro 
práva a povinnosti s nimi související, 
vzniklé přede dnem 01. 11. 2016, se 
použije znění zákonného opatření 
Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z na-
bytí nemovitostí, účinné přede dnem 
01. 11. 2016. Tzn., že rozhodným 
okamžikem pro vyřešení otázky, 
kdo podává daňové přiznání a hradí 
daň z nabytí nemovitých věcí, bude 

účinnost nabytí vlastnického práva 
k nemovitosti.

Lze předpokládat, že sjednocení 
osoby poplatníka daně z nabytí 
nemovitých věci uvítají především 
finanční úřady z důvodu zjedno-
dušení. Kupující však musí při 
koupi nemovitosti předem uvážit, zda 
disponuje částkou odpovídající dani 
z nabytí nemovitých věcí, resp. zda 
má možnost si tuto částku zajistit.

Marianna Sušková 
advokátní koncipientka v AK Hubený

Autocentrum K.E.I. radí…

Užitečné informace o brzdové kapalině
Brzdová kapalina je integrovaný 

díl brzdového systému
Vozy ŠKODA od modelové řady 

roku 2006 dostaly do vínku vedle 
mnohých novinek také moderní, vý-
razně vylepšenou brzdovou soustavu. 
Nedílná a velmi důležitá část této 
soustavy je také  brzdová kapalina 
DOT 4 Super.

Brzdová kapalina musí být funkční 
za všech okolností

K přenosu síly z brzdového 
pedálu na brzdové destičky a čelisti 
je u všech vozů ŠKODA použit 
hydraulický brzdový systém. Aby byl 
účinek brzd co nejlepší, musí brzdová 
kapalina splňovat řadu kvalitativních 
kritérií a zároveň musí mít vlastnosti, 
které zajistí funkci za všech provoz-
ních podmínek:

Při silném mrazu nesmí tuhnout.• 
Při zvýšeném zatížení se nesmí • 
vařit.
Musí zabezpečit, aby se nehro-• 
madily i nejmenší shluky vody 
v systému, které by vedly k těmto 
negativním efektům.
Nesmí být agresivní vůči těsněním • 
nebo způsobovat korozi kovového 
potrubí nebo brzdových válců.
Nesmí být stlačitelná, aby mohl • 
být přenášen tlak brzdového 
pedálu (a brzdového posilovače) 
bez ztrát.

Proč je třeba kontrolovat bod varu?
Brzdové kapaliny na bázi glykolu 

jsou hygroskopické, tj. vážou na 
sebe vodu, která snižuje bod varu 
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(mokrý bod varu). 
V praktickém provozu 
je voda do brzdové 
kapaliny absorbována 
hlavně přes uzávěr 
vyrovnávací nádržky 
brzdové kapaliny, 
ale také přes pryžové 
hadičky a těsnění.

Jaké jsou důsledky 
nízkého bodu varu?

Při intenzivním 
brzdění se brzdová 
kapalina zahřívá. Pokud 
je v brzdové kapalině 
voda, mohou vznikat 
tzv. parní plynové pol-
štáře, které působí, že 
dojde pouze ke stlačení 
plynu a potřebná ovlá-
dací síla se brzdovou 
kapalinou nepřenese celá, brzdy 
nejsou dostatečně účinné. Navíc voda 
v brzdové kapalině snižuje její mazací 
účinek, způsobuje korozi kovových 
součástí apod.

Jak často se musí měnit brzdová 
kapalina?

Aby brzdová kapalina odpovídala 
všem kvalitativním požadavkům za 
všech provozních podmínek, musí 
docházet k její výměně každé 2 roky. 
Za těchto předpokladů splňuje 
ŠKODA Originální brzdová kapalina 
v existujících brzdových systémech 
všechny technické požadavky v té 
nejvyšší míře.

Jak vybrat tu správnou žárovku? 
Poradíme příště. 

Autocentrum K.E.I. 
Brno-Vinohrady

Staré věci, nové použití,  
projekt Druhý život  
v pilotním provozu obstál

Na začátku května byl spuštěn 
projekt Druhý život, který umožňuje 
přenechávat pro někoho nepotřebné 
věci jiným. Na čtyři sběrná střediska 
odpadu, kde zatím projekt funguje, 
lidé přinesli už několik desítek věcí. 
Ty jsou dále za symbolickou cenu 
nabízeny k prodeji a výtěžek putuje 
na rozvoj veřejné zeleně ve městě.

Lidé nejčastěji přinášejí nádobí 
a různé dekorativní předměty, ani 
sportovní výbava nebo hudební 
nástroje ale nejsou výjimkou. 
Sportovci tak na tzv. re-use pointech 
mohou pořídit například zachovalý 
snowboard za symbolických 50 korun 
a zároveň tím podpořit dobrou věc. 
Mladé rodiny si zase mohou vybrat 
použitý kočárek a ušetřit tak svému 
rozpočtu. Kromě toho často projekt 
využívají kreativní umělci, kteří v od-
ložených věcech vidí jejich potenciál 
a často jim dávají nový význam.

„Lidé nám projekt chválí a jsou 
rádi, že některé jejich staré věci 
ještě nemusejí vyhazovat. Většinou 
iniciativně přicházejí sami s tím, 
že si informace našli na internetu 
nebo v novinách. Když vidím, že 
chtějí vyhodit věc, která by ještě našla 
využití, včas je o projektu informuju,“ 
uvedla pracovnice sběrného střediska 
odpadu. 

Ředitel společnosti SAKO 
Ing. Jiří Kratochvil doplnil, že 
„je projekt realizován ve spolupráci 
společnosti SAKO, Statutárního 
města Brna a Veřejné zeleně a kromě 
ekologického přínosu má i význam 
společenský. Zpřístupňuje vybavení 
domácností i lidem s nižšími příjmy 
a stírá tak sociální rozdíly.“

„Druhý život“ v Brně rozšiřuje 
myšlenku re-use managementu. 

Navazuje na projekt RE-NAB, který 
byl spuštěn v dubnu a umožňuje li-
dem přinášet na vybraná sběrná stře-
diska odpadu starý, ale stále funkční 
nábytek. Ten je potom poskytnut 
k užívání potřebným spoluobčanům. 
Do budoucna by se měl podobným 
způsobem prodlužovat životní cyklus 
například i vynošenému oblečení, 
staré obuvi či jiným produktům, 
které dnes bezmyšlenkovitě končí 
v popelnicích.

Základní fakta  
o projektu „RE-USE“:

Nová sběrná místa na 4 sběrných • 
střediscích: Hapalova, Veveří, 
Okružní a Jana Svobody.
Projekt Druhý život: lze přinášet • 
např. hrnce, talíře, hrníčky nebo 
knihy, časopisy, CD, hračky 
či sportovní potřeby, výjimkou jsou 
elektrospotřebiče. Věci si může 
kdokoliv za symbolickou cenu od-
koupit. Utržené peníze pomohou 
rozvoji zeleně v Brně.
Projekt RE-NAB: veškerý použi-• 
telný nábytek, včetně zahradního, 
výjimkou je čalouněný nábytek 
(z hygienických důvodů). Odbor 
sociální péče ho nabízí sociálně 
potřebným rodinám. 

Bc. Martin Drozd,  
vedoucí oddělení komunikace 

SAKO Brno, a.s.
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