
BÍLOVÁ
Bílová – na kopci pole a les,
dnes v barvách temně žlutých se topí,
pod ní už staletí žije si ves,
sníh, vítr, vánice, déšť ji kropí.

Bílová – nad hlavou plno je hvězd,
k nim světla Brna máš u nohou.
Kéž jednu z hvězd Ti dolů mohu snést,
do klína dát a přikrýt oblohou. 

Bílová – už pominul letní čas,
sychravý podzim také k tomu
a opět zimní vnutil se nám čas
a sníh a mráz vrátily se domů.

Lednová noc a v ní polární zář
nad lesy vranovskými se vlní,
žena krásnou, leč chladnou halí tvář
drapériemi stříbrné vlny.

Polární zář, kolikrát za život
uvidíš u nás tento div světa?
S vrchu Bílové, přes pole, přes plot?
Snad ještě jednou, než prchnou léta.

Bílová, dosud žijí tvá pole
a s nimi dýchá celý tvůj les. 
Bojím se, jednou stihne tě role,
že vezmou ti pole, vykácí les,

jen ulice s domy ti zůstanou,
snad malý park a k němu tvé jméno.
a léta půjdou, léta uplynou
a to jediné bude tvé věno.

Už nejsou na kopci pole a les,
Dnes v barvách šedivých se tam topí
nová čtvrť. Bílová? Les dávno kles,
zmizla pole. Déšť jen domy kropí.

Karel Stránský

KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A MNOHO ÚSPĚCHŮ V ROCE 2017 
PŘEJE ZASTUPITELSTVO A PRACOVNÍCI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI  

BRNO-JEHNICE A REDAKCE JEHNICKÝCH LISTŮ

Tradiční Tříkrálová sbírka 
má letos určený termín 
1. – 15. 1. 2017. Koledníci mohou 
vybírat finanční dary pouze do 
zapečetěných kasiček charity 
a na požádání se musí prokázat 
průkazkou Diecézní charity 
Brno. Vybrané peníze, stejně 
jako loni, zůstávají v našem 
regionu a pomáhají potřebným 
např. v hospici, matkám v tísni 
apod.

Možná, že zrovna my budeme 
patřit mezi ty šťastné, kteří 
žádnou pomoc nepotřebují a ani 
v budoucnu potřebovat nebu-
dou. To bychom si všichni přáli, 
ale zaručit to nikomu nelze. 
Díky za vaši štědrost.

P.S. nebojte se otevřít, i když 
přispět nechcete. Můžeme si 
alespoň popřát do nového roku!

Jana Šimonovská

Autor: Karolína Horká, 2. A

Vánoční strom

Gratulujeme
V prosinci oslavila své narozeniny paní 
Jiřina Kupská. Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme 
hodně štěstí a zdraví do dalších let.

Redakce
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Informace Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice

Dne 23. 11. 2016 proběhlo 208. zase-
dání zastupitelstva
- zastupitelstvo schvaluje částku ve 
výši 100.000,- Kč Základní škole 
a mateřské škole Brno, Blanenská 1, 
z rozpočtu městské části Brno-Jehnice 
jako zápůjčku do doby, než bude 
poukázána na účet schválená dotace 
od města Brna ve výši 260.000,- Kč.
- starosta podal informace o akci 
„Rekonstrukce a dostavba areálu 
pivovaru Jehnice“.
- předseda kulturní komise připomněl, 
že dne 4. 12. 2016 proběhne na ná-
městí 3. května slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu, a to v 17.00 hod., 
kdy od 16.00 hod. se konají na náměs-
tí 3. května farmářské trhy.
- zastupitelstvo projednalo žádost 
společnosti EMBRA Correct, a.s. 
o udělení souhlasu s uzavřením veřej-
noprávních smluv o změně stavby před 
dokončením „Rekonstrukce a dostavba 
areálu pivovaru Jehnice“ a potvrzuje 
své rozhodnutí ze dne 22. 6. 2016 a to, 
že nesouhlasí s podpisem veřejnopráv-
ních smluv.
a) Veřejnoprávní smlouva o změně 
územního rozhodnutí o umístění 
stavby, „Rekonstrukce a dostavba 
areálu pivovaru Jehnice“ objekty 
SO 201 – budova A1, SO 202 – 
budova A2, SO 203 – budova A3, 
SO 204 – budova A4
b) Veřejnoprávní smlouva o změně 
stavby před jejím dokončením, 
„Rekonstrukce a dostavba areálu 
pivovaru Jehnice“ objekty SO 201 
– budova A1, SO 202 – budova A2, 
SO 203 – budova A3, SO 204 – budo-
va A4 a SO 205 – budova A5
tak jak byly předloženy společností 
EMBRA Correct, a.s. na 208. zasedá-
ní zastupitelstva.
- zastupitelstvo projednalo žádost 
o souhlas s úpravami na stávající zá-
kladnové stanici společnosti T-Mobile 
CZ a.s. „60513 Brno-Jehnice“ 
a nesouhlasí s jakýmikoli úpravami 
nosné střešní konstrukce a nesouhlasí 
s provedením stavebního průzkumu 
rozebráním střechy ve 4 místech nebo 
podhledů.

- zastupitelstvo projednalo návrh 
obecně závazné vyhlášky Statutárního 
města Brna o pravidlech pro pohyb 
psů a trvá na tom, aby byla ve vyhlášce 
zachována povinnost osoby doprová-
zející psa na veřejném prostranství, aby 
pes byl vybaven evidenční známkou 
a současně aby byla zachována 
povinnost osob provádějících výcvik 
vodicích a asistenčních psů zajistit, aby 
byl pes vybaven známkou s telefonním 
kontaktem výcvikového centra.
- zastupitelstvo nemá připomínky 
k pravidlům pronájmu bytů v domech 
v majetku Statutárního města Brna 
a podmínkami zajišťování bytové 
náhrady a navrhuje, aby pravidla 
pronájmu bytů v domech v majetku 
Statutárního města Brna a podmín-
kami zajišťování bytové náhrady byly 
projednávány jen v těch městských 
částech, které byty v domech 
v majetku Statutárního města Brna 
a podmínkami zajišťování bytové 
náhrady spravují.
- zastupitelstvo schvaluje zadání 
výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace na akci 
Výstavba chodníku podél komunikace 
III/37918 ul. Blanenská v úseku 
Mokrá Hora – Jehnice.
- zastupitelstvo projednalo cenovou 
nabídku společnosti IKA BRNO s.r.o. 
na technickou pomoc včetně 
DZS – doplnění parkovacích stání 
na ul. Lelekovická a Plástky v Brně-
Jehnicích a přesouvá tento bod na 
příští jednání zastupitelstva.
- zastupitelstvo schvaluje smlouvu 
mezi MČ Brno-Jehnice a společností 
Lenia, s.r.o. na provádění oprav, re-
vizních zkoušek a zkoušek funkčních 
schopností zařízení.
- zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č. 5/2016.
- zastupitelstvo projednalo rozpočet 
na rok 2017 a souhlasí se zveřejněním 
návrhu rozpočtu ve variantě tak, jak 
byl předložen Dr. Rinchenbachem.
Další jednání zastupitelstva se konalo 
21. 12. 2016 v prostorách jídelny ZŠ 
a MŠ Blanenská 1. Před jednáním 
zastupitelstva proběhlo veřejné 
shromáždění občanů od 18.00 hod. 
v jídelně ZŠ a MŠ Blanenská 1 
Jehnice.

Vážení občané městské části 
Brno-Jehnice,

dovolte, abych vás touto formou co 
nejsrdečněji pozvala do knihovny 
v Jehnicích, jedné z poboček 
Knihovny Jiřího Mahena (dále KJM). 
Knihovna sídlí v budově městského 
úřadu, náměstí 3. května 5, v přízemí. 
Patří mezi nejmenší pobočky a dispo-
nuje cca 2 330 svazky knih. Zhruba 
polovinu tvoří tzv. výměnný fond. 
Jsou to knihy nakupované z dotace 
na výkon regionálních funkcí v KJM. 
Finanční prostředky poskytuje 
Ministerstvo kultury ČR, prostřed-
nictvím Moravské zemské knihovny 
v Brně. Tento fond slouží menším po-
bočkám KJM a jeho výhodou je, že se 
v pravidelných měsíčních intervalech 
obměňuje, takže mají čtenáři větší 
přístup k novým titulům. Tento fakt 
oceňují zvláště ti, kteří v knihovně 
hledají pouze jeden žánr literatury, 
případně preferují jen některé autory. 

V knihovně najdete beletrii pro 
dospělé i dětské čtenáře a populárně 
naučnou literaturu. Nejvíce jsou ve 
fondu zastoupeny knihy s historickou 
tématikou, společenské romány 
a detektivní romány. 

Dětští čtenáři zde najdou i tituly 
z doporučené literatury, které si za-
znamenávají do čtenářských deníků. 
Zvlášť bych chtěla oslovit rodiče dětí, 
aby své malé čtenáře doprovodili do 
knihovny a vybudovali tak v dětech 
už od útlého věku potřebu číst. 
Čtením si děti rozšiřují slovní zásobu, 
čtení děti obohacuje citově a pod-
poruje svět fantazie. V neposlední 
řadě se z populárně naučných knih 
spoustu věcí dovědí, a i tyto znalosti 
vhodně doplní školní učivo.

V knihovně jsou také k dispozici 
4 tituly časopisů: Lidé a země, 
Tajemství české minulosti, Praktik 
a pro děti Tom a Jerry. 

Otevírací doba je každou středu od 
14 do 18 hodin. 

Přeji Vám krásné a pohodové 
prožití vánočních svátků a v novém 
roce vše nejlepší.

Těším se na vaši návštěvu,
knihovnice Iva Koutná 
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Co se dělo v Jehnicích

11. 11. proběhlo u příležitosti Dne 
válečných veteránů kladení věnce k pomníku 
padlých.

11. 11. v podvečerních hodinách zorgani-
zovalo sdružení rodičů při ZŠ Brno-Jehnice 
Svatomartinský lampionový průvod.

17. 11. se tradičně konal další ročník 
BĚHU O POHÁR JEHNIC –  
BĚH 17. LISTOPADU, který byl opět 
součástí Brněnského běžeckého poháru 
a Přeboru studentů  
a pedagogů vysokých škol města Brna. 
Letošního ročníku se zúčastnilo za opravdu 
nepříznivého počasí 986 sportovců. 

4. 12. v podvečer proběhlo na náměstí 
3. května tradiční slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu s kulturním programem 
pěveckého sboru žáků naší základní školy. 
Spojení této akce s farmářskými trhy se 
ukázalo jako velice povedené. Celý park na 
náměstí byl opravdu plný lidí.

Kladení věnce u pomníku padlých

Svatý Martin

Běh Jehnic – boje nejmladších Běh Jehnic – start nejpočetnější kategorie

Rozsvěcení vánočního stromu Autor – Ester Cáhová, 1. A
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končila na hranici katastru Jehnic, 
silnice pokračovala přes potok, který 
překlenul kamenný most (odtud 
místní název), velkou serpentinou 
do Ořešína (dnes je blízká ulice 
pojmenována U Mostku);

Vořeská silnice – výstavba probíhala 
při silnici směrem k Ořešínu za první 
republiky, domky měly již charakter 
individuálních staveb, často i vilek 
(dnes Ořešínská ulice);

Statky:
Nazývaly se podle příjmení svého 

majitele, zpravidla v případě, že nosi-
telů tohoto příjmení bylo v Jehnicích 
více, a místa, kde majitel bydlel;

Kolařík ze šestnáctky – (č. p. 
16), (dnes Lelekovická 12). Sem 
patří i označení Kolařík z Kamení 
(č. p. 26), Kolařík z Horky či Kolařík 
z Pindulky, i když tito lidé nebyli 
majiteli statku;

U Jakoubků – (č. p. 11) název 
odkazuje na majitele Jakuba Kolaříka 
(dnes Blanenská 4);

U Peterků (též Peterák, Petrák) – 
(č. p. 21) podle někdejšího majitele, 
uvedeného již v Josefinském katastru 
v roce 1788 (dnes Lelekovická 3);

Budovy:
Cihelna – vznikla zřejmě v souvis-

losti s přestavbami pivovaru a zámku 
na konci 19. století, i když na starých 
mapách najdeme již zakreslený 
těžební prostor hlíny, jen bez budov. 
Provoz byl ukončen po první světové 
válce, část budov se využívala jako 
byty pro zaměstnance statku; 

Četnická stanice – vznikla za 
rakousko-uherské monarchie, sídlila 
původně v č. p. 26 (dnes Blanenská 1a), 

v roce 1924 se přestěhovala do 
č. p. 121 (dnes Blanenská 8). Od 
počátku v ní sloužili tři četníci 
a velitel, za první republiky byla 
posílena ještě o jednoho četníka. 
V roce 1937 měl obvod četnické 
stanice Jehnice 27,8 km2 s celkovým 
počtem 689 domů, ve kterých byd-
lelo 3 017 osob. Velitel stanice musel 
všechny obce a místa obejít nejméně 
jednou za čtrnáct dní. Po druhé svě-
tové válce bylo četnictvo nahrazeno 
Sborem národní bezpečnosti, místní 
stanice SNB v Jehnicích byla v roce 
1949 přemístěna do Kuřimi;

Farma nutrií – zřízena v roce 1940, 
její majitel Antonín Böhm tragicky 
zahynul v době osvobozovacích 
bojů, jeho smrt dnes připomíná 
malý pomníček na louce za obecním 
úřadem, samotná farma byla zrušena 
v roce 1954; 

Gheto – dvorek či zahrádka proti 
budově, v níž se nacházela po roce 
1886 pivovarská restaurace. Zbudoval 
správce pivovaru Jakub Lampel 
pro posezení a hraní dětí svých 
židovských hostů a svých vnoučat. 
Rostla tam velká lípa, dětem sloužily 
houpačky a dětský kolotoč. Místní 
obyvatelé označovali prostor slovem 
gheto s odkazem na židovský původ 
Jakuba Lampela (1875 – 1941), který 
byl správcem jehnického pivovaru 
nejméně v letech 1905 – 1933. 
V Jehnicích se traduje, že spáchal 
sebevraždu z obav před transportem 
do koncentračního tábora, je 
pohřben na židovském hřbitově 
v Brně. V Jehnicích patřil k váženým 
osobnostem, jako správce pivovaru 
pravidelně poskytoval podporu 

Výrovka pohled z cesty - prosinec 1983

Místní názvy v Jehnicích

V našem pátrání o pomístních 
a místních názvech se budeme 
věnovat názvům míst, tedy částí 
obce, statků, domů, označení hospod, 
obchodů a dalších staveb. 

Názvy částí obce:
Dnešní pojmenování ulic až do roku 

1972 neexistovalo, ale přesto se již 
v minulosti některá označení užívala; 
zpravidla vycházela z geografických 
podkladů, pracovních či pomístních 
názvů.

Horka – z pomístního názvu se 
vyvinulo i označení části obce  
(dnes ulice Meziboří);

Kozí ulice – název byl odvozen od 
chovu koz, typického pro hospodaření 
dělnických bezzemků. Výstavba dom-
ků byla zahájena na konci 19. století 
na jedné straně nad úvozem  
(dnes ulice Rozhledová);

Na Dědině – náves, pomyslný střed 
obce (dnes náměstí 3. května);

Na Vranovské cestě – označení 
nově vznikající ulice směrem 
k Vranovu (dnes Blanenská);

Pindulka – ulice mezi Vořeskou 
silnicí a Vranovskou cestou začala 
vznikat v roce 1920. Její označení 
zatím neumíme spolehlivě vysvětlit, 
dosud tradovaný výklad nebude 
zřejmě správný. Severní část ulice 
se za první republiky neformálně 
nazývala také ulicí Františka Matějů, 
místního stavitele, který řadu domků 
projektoval a stavěl (dnes Sousední);

Příhon – tudy byl vyháněn dobytek 
na pastvu úvozovou cestu směrem 
k Lelekovicím. Menší dělnické 
domky se začaly stavět v 90. letech 
19. století na hraně nad úvozem  
(dnes Lelekovická);

Šanghaj – označení původně osmi 
domků (č. p. 128 – 132 a 136 – 138), 
postavených v době hospodářské 
krize v letech 1930 – 1931 na obecních 
pozemcích pronajatých nemajetným 
jehnickým občanům. Název odkazuje 
na obydlí chudých v dalekém čínském 
velkoměstě (dnes ulice Plástky);

U Kameňáku – v roce 1908 se 
začala stavět silnice k Ořešínu, která 
nahradila stávající spojení obou obcí 
přes Horku do Rakovců a odtud 
nahoru do Ořešína. Ke stavbě silnice 
se využilo polní cesty, která původně 
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společenským akcím v obci v podobě 
darovaného piva, jeho přičiněním 
měla být vysázena kaštanová alej 
od pivovaru k železniční zastávce 
v Jehnicích, jednotlivé stromy zde 
najdeme dodnes;

Hasička – původně takto zváno 
„hasičské skladiště“, jak zněl dobový 
oficiální název, postavená stavitelem 
Františkem Matějů a slavnostně 
otevřená v roce 1931;

Jehnický špalíček – označení pro 
skupinku budov s malou zahrádkou 
na návsi. Domek je zaznamenán již 
v roce 1788 v Josefínském katastru, 
jako obyvatel byl zaznamenán Mates 
Albrecht. Na konci 19. století dům 
koupili manželé Havlovi, kteří si 
k němu přistavěli větší budovu pro 
obchod a byt. V roce 1949 byl obchod 
zrušen a roku 1953 jej daroval syn 
majitelů, MUDr. Alois Havel, obci. 
Byla zde zřízena lékařská ordinace, 
kam zajížděl dvakrát týdně lékař 
z Lelekovic. V letech 1959 až 1961 
byla skupinka budov zbourána, na 
jejím místě byl vybudován parčík;

Kino – neslo název „Slovan“ 
a využívalo sál hostince v č. p. 4 od 
1. 5. 1947, kdy se promítal český film 
„Průlom“. Jen v roce 1947 se usku-
tečnilo 114 představení, ale postupně 
význam kina klesal, datum zániku se 
nám zatím nepodařilo zjistit; 

Koukalka – od 19. století domek 
v lesní školce patřící jehnickému 
velkostatku, dnes myslivecká chata;

Kovárna – (č. p. 28) původně 
panská hospoda sousedící s panskou 

Zvonička – datum jejího vzniku 
neznáme, její stavba zřejmě neměla 
původně charakter církevní, ale 
sloužila jako protipožární zařízení, 
zvoněním se ohlašoval požár. Zatím se 
nepodařilo najít doklad o jejím vysvě-
cení, konaly se zde májové pobožnosti. 
V roce 1968 byla zvonička rozebrána 
a přesunuta asi šest metrů od silnice, 
znovu postavena v původní podobě, 
pouze dveře byly umístěny oproti 
původnímu stavu na opačné straně;

Hospody:
Zůstává historickou skutečností, 

že obec Jehnice (nepočítáme sem její 
osadu Mokrá Hora, kde byly také 
dvě hospody) měla vždy dvě hospody, 
jednu obecní a druhou panskou, 
v tomto případě spojenou s některým 
objektem velkostatku. Nejdříve to 
bylo spojení s panskou kovárnou, 
později s pivovarem.

Na Staré – (č. p. 4) původně zde bý-
valo obydlí obecního pastýře, od roku 
1872 sloužil dům jako obecná škola 
až do postavení nové školy v roce 
1895, poté zde obec zřídila vlastní 
obecní hostinec, který pronajímala. 
Svůj důležitý zdroj příjmů ztratila 
po první světové válce, kdy hostinec 
prodala v dražbě, aby získala finanční 
prostředky pro splacení dluhů, které 
byla za války nucena upsat, aby mohla 
platit nařízené tzv. válečné půjčky. 
V soukromém vlastnictví je dodnes, 
současný název se jakoby vymezuje 
proti dnešní druhé hospodě v těsném 
sousedství;

Obecní dům – (č. p. 5) byl 
slavnostně otevřen dne 20. května 
1994. V něm našly své sídlo 
důležité instituce v obci: obecní úřad, 
lékař, poštovní provozovna a místní 
knihovna. Součástí se stala i kuchyně 
a jídelna pro důchodce, jak se tehdy 
říkalo dnešním seniorům. Později 
byly tyto prostory přeměněny na 
hostinec, který nese jméno patřící 
původně celému objektu;

Panská hospoda – (č. p. 27, dnes 
Kleštínek 2), nejstarší hospoda 
v Jehnicích, doložená již v roce 1788 
v Josefinském katastru. Zrušena asi 
koncem 80. let 19. století, kdy byla 
otevřena nová restaurace u pivovaru;

Pivovarská restaurace – se 
nacházela původně v přízemí budovy 
proti hlavní budově pivovaru, koncem 
19. století byla zrušena a přeměněna 

kovárnou, měli ji ve společném nájmu 
panští kováři. Dnes již samostatně 
budova v katastru nemovitostí neexis-
tuje, stala se po přestavbě v roce 1997 
součástí tělocvičny jehnické školy;

Kravín – postavil státní statek 
v roce 1958 u lesa Kleštínek, touto 
stavbou byl zrušen dosavadní chov 
hovězího dobytka ve vsi  
(dnes jehnická pila);

Pivovar – první zprávu o něm 
máme z roku 1637, přestavbou v roce 
1886 na parní provoz se zařadil 
mezi dvacet význačných pivovarů 
v rakousko-uherské monarchii s roční 
výrobou přes 100 000 hektolitrů piva; 
provoz pivovaru byl ukončen v roce 
1943 a v roce 1946 padlo definitivní 
rozhodnutí, že výroba nebude obno-
vena. V současnosti v areálu bývalého 
pivovaru probíhá výstavba rodinných 
domů a bytů;

Výrovka – nejvyšší bod napravo od 
cesty z Plástek do Lelekovic. Původně 
s malou dřevěnou mysliveckou cha-
tou. Na protějším vrcholku se na kůl 
přivazoval výr pro přilákání dravců, 
zde byl i triangulační bod.

Zámek – přestavěl tehdejší majitel 
Theodor Offermann v souvislosti 
s přestavbou pivovaru kolem roku 
1886, na severní straně od zámku 
se rozprostíral park v anglickém 
slohu s jezírkem, paloučky, sochami 
a altánkem, na západní straně zámku 
byla zelinářská a květinová zahrada, 
další ovocná zahrada se nacházela 
na straně jižní. Zchátralý zámek byl 
zbořen v roce 1937;

Výrovka – bývalá myslivecká chata – prosinec 1983
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na byty pivovarských úředníků. 
V areálu pivovaru vznikla nová 
pivovarská restaurace, která měla dvě 
části: horní restauraci sloužící hostům 
především v zimě a letní restauraci, 
oblíbené místo turistů při jejich vý-
letech do Jehnic a okolí. V roce 1946 
byla zbourána hlavní budova se sálem, 
letní restaurace zanikla v roce 1948.

Obchody:
Pekařství – zřídili v roce 1924 

nájemci hostince na návsi (č. p. 4) 
manželé Čechovi. Měli zde pekárnu 
a vlastní obchod; další nájemci, 
manželé Otoupalíkovi, v roce 1927 
pekárnu a obchod podstatně rozšířili 
podle plánů vypracovaných stavitele 
Františkem Matějů;

Včela – (č. p. 37), původně obchod 
Aloise Havláska, po jeho smrti 
Antonína Láníka. Ten v roce 1930 svůj 
dům prodal Dělnickému potravnímu 
spolku „Vzájemnost – Včela“. Spolek 
dům přestavěl a zřídil zde prodejnu. 
Původní budova byla v roce 1985 
zbourána a na jejím místě byla v „akci 
Z“ vystavěna samoobsluha. Stavbu 
financovala a vybavila zařízením 
Jednota, ale jehničtí občané zde 
bezplatně odpracovali množství hodin. 
Slavnostně byla samoobsluha otevřena 
9. prosince 1988. Po roce 1989 se 
Jednota přejmenovala na Konzum 
a takto byla samoobsluha nově 
označována. Když ukončila definitivně 
činnost, přešel objekt pod Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetko-
vých. Městská část Brno-Jehnice se 
snažila bývalou samoobsluhu získat do 
svého vlastnictví, připravovala plány 
na výstavbu domu s pečovatelskou 
službou, ale její úsilí nebylo úspěšné. 
Dnes zde sídlí zlatnická provozovna.

Redakce Jehnických listů

První polovina volejbalové 
sezony 2016 – 2017 z pohledu 
TJ Sokol Jehnice

Letošní sezonu zahájili jehnické 
volejbalistky klasickým srpnovým 
soustředěním. To probíhalo pro 
junior ky v Tatrách a pro kadetky a žá-
kyně v Hustopečích. V tomto období 
se náš klub zúčastnil dvou náborových 
akcí pro zájemce o sport. Jedna se 
konala na Kraví Hoře a druhá pod 
názvem Sporťáček v Komárově. 
Každý zájemce o naše stánky si 

mohl vyzkoušet překážkovou dráhu 
a volejbalové dovednosti. Obě akce 
měly velký úspěch, což potvrdila také 
slova našich návštěvníků.

Těsně před vypuknutím ostré 
herní sezony se uskutečnil družební 
styk s partnerským městem Kaunas 
v Litvě. Kromě přípravných utkání 
zde měly holky možnost poznat krásy 
Kaunasu a Vilniusu.

Naše nejmladší svěřenkyně 
v přípravce ukazují velkou radost 
z pohybu. V tréninku se věnují 
nejen volejbalovým aktivitám, ale 
hlavně všesportovním základům. Od 
nového roku se již zapojí do turnajů 
v minivolejbale.

Mladší žákyně letos absolvují 
dvě soutěže. V krajském přeboru 
zatím získávají zkušenosti v bojích 
proti starším soupeřkám. V poháru 
sedmých tříd se utkávají se smíšenými 

i čistě chlapeckými družstvy, ale 
i v této konkurenci podávají velice 
kvalitní výkony.

Starší žákyně hrají letos také na dvou 
frontách. V krajském přeboru žákyň si 
vybojovali účast ve druhé výkonnostní 
skupině, čímž navázali na loňské 
výborné výsledky v této kategorii, kde 
se pohybovali mezi 8 nejlepšími celky 
kraje. K tomu jim premiérově přibyl 
také Český pohár, ve kterém jsou 
nováčkem a získávají zkušenosti ze 
zápasů proti celkům z celé republiky. 

Kadetky letos absolvují zápasy 
v krajském přeboru kadetek a juniorek. 
Zatím se jim moc nedaří i díky tomu, 
že družstvo prošlo přes léto velkou 
obměnou a dostávají v něm možnost 
děvčata, která začínají s volejbalem 
v pozdějším věku. Ovšem, některé 
z předvedených výkonů naznačují, že 
už nyní dochází k výraznému zlepšení. 

2. ledna 2017 ve 15.00 hod. – POŽEHNÁNÍ
 – které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrálovým 

koledníkům v katedrále na Petrově.

5. ledna 2017 v 16.00 hod. – PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
 – vyráží na koních, s velbloudem a lamou od Petrova přes Zelný 

trh, ulicí Masarykovou ke kostelu sv. Tomáše (králové se pokloní 
Jezulátku v živém Betlémě) a stejnou cestou se vrátí na Petrov. 
Průvod doprovodí zpěvem studenti ze Schola BiGy Brno. 

5. ledna 2017 od 16.00 hod. – ŽIVÝ BETLÉM
 – u kostela sv. Tomáše. Zpěvem bude doprovázet Musica Felix.

8. ledna 2017 v 18.00 hod. – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
 – jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1. 

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit:
– zasláním dárcovské sms: DMS KOLEDA na číslo 87777,
– odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 vs 777 u ČS.

Od 1. do 15. ledna 2017 se opět v ulicích našeho města rozezní kroky 
malých i velkých koledníků. Přijdou do Vašich domovů s poselstvím 
Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, ale také svá 
srdce. Vaše dary jsou určeny lidem, kteří si sami pomoci neumějí.

DĚKUJEME! 

www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka

Trikralova
sbirkaTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017  KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ



7

Juniorky v této sezoně premiérově 
hrají I. ligu. Zde jako nováček 
soutěže si vybojovali možnost bojovat 
o celkové prvenství v soutěži. Díky 
tomuto počinu se jim podařilo soutěž 
zachránit i pro příští rok, což pro 
ně, jako pro nováčka, byl hlavní 
cíl. Současně s tím hrají spolu s ka-
detkami Český pohár, kde nabírají 
potřebné zkušenosti.

Jehnické barvy letos hájí i ženy 
v krajském přeboru I. třídy. Toto nově 
sestavené družstvo mělo z počátku 
sezony problémy s nesehraností, ale 
v posledních zápasech ukazuje, že by 
mělo patřit k nejlepším celkům této 
soutěže, kde jako nováček zatím drží 
čtvrté místo a povedl se jim husarský 
kousek v podobě dvou vítězství nad 
vedoucím týmem soutěže. 

Všem přejeme příjemné prožití 
svátků Vánočních, konce letošního 
roku a vstup správnou nohou do roku 
2017.

Zdeněk Janoušek

Účelové komunikace

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
veřejně přístupné účelové komuni-
kace využíváme dnes a denně a přijde 
nám to mnohdy jako samozřejmost. 
Pod pojem účelové komunikace totiž 
spadají polní cesty, uličky mezi domy, 
ale i vyšlapané pěšiny. Co když ale 
situaci obrátíme a budeme kupovat 
pozemek, na kterém se taková účelo-
vá komunikace nachází? Myslím, že 
teď už většině z nás představa pohybu 
cizích lidí po našem pozemku tak 
samozřejmá připadat nebude.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, vedle dálnic, silnic 

a místních komunikací, rozlišuje také 
komunikace účelové. Tyto zákon de-
finuje jako komunikace, „které slouží 
ke spojení jednotlivých nemovitostí pro 
potřeby vlastníků těchto nemovitostí 
nebo ke spojení těchto nemovitostí 
s ostatními pozemními komunikacemi 
nebo k obhospodařování zemědělských 
a lesních pozemků.“ 

Jakákoliv cesta se pak účelovou 
komunikací stává samovolně, a to při 
splnění zákonem a judikaturou stano-
vených podmínek. Musí jít o stálou, 
v terénu patrnou dopravní cestu, která 
naplňuje účel stanovený v zákoně, 
její vlastník dal souhlas k obecnému 
užívání své cesty veřejností a zároveň 
tato cesta naplňuje nutnou komuni-
kační potřebu. 

V momentě, kdy jakákoliv 
cesta splní uvedené znaky, stává se 
účelovou komunikací a není zde třeba 
žádné správní rozhodnutí.

Co se týče podmínky souhlasu 
vlastníka k obecnému užívání, je 
nutné zdůraznit, že tento souhlas 
nemusí být dán výslovně. Za souhlas 
vlastníka se totiž považuje i strpění 
a nebránění se proti zřízení cesty, zde 
hovoříme o tzv. konkludentním sou-
hlasu. Postačí tedy, že po pozemku 
začnou chodit lidé, kteří zde vyšlapou 
pěšinu, a vy se tomu nebudete bránit.

Ať už jde o souhlas výslovný, 
či konkludentní, jednou udělený 
souhlas vlastníka již nelze vzít zpět 
a jednostranně odvolat. A to nejen 
samotným vlastníkem, ale také jeho 
právním nástupcem – tedy tím, 
kdo pozemek koupí, zdědí apod. 
Nový vlastník tak musí účelovou 
komunikaci na svém pozemku strpět 
a uživatelům cesty nesmí nijak bránit 

v jejím užívání. Právnímu nástupci, 
který takovouto komunikaci na svém 
pozemku nechce, pak nezbývá než 
čekat, až cesta vyjde z užívání. 

Případně může využít zákonem 
nabízenou možnost v § 7 odst. 1. Zde 
je vlastníkovi umožněno v případě, 
že je to nezbytně nutné k ochraně 
jeho oprávněných zájmů, podat 
k příslušnému obecnímu úřadu žádost 
o upravení nebo omezení veřejného 
přístupu na účelovou komunikaci. 
Obecní úřad pak po projednání věci 
s Policií České republiky může, ale 
nemusí, upravit nebo omezit veřejný 
přístup na účelovou komunikaci.

Další nepříjemností, se kterou je 
účelová komunikace spojena, je její 
„neviditelnost“ v katastru nemovitostí. 
Kategorie účelové komunikace totiž 
v katastru nemovitostí není zavedena.

V případě koupě jakéhokoliv 
pozemku je tak nejlepší učinit preven-
tivní opatření, díky kterým můžete 
případným problémům s účelovou 
komunikací alespoň částečně předejít. 
Nejjednodušší je zakomponovat do 
kupní smlouvy prohlášení prodávají-
cího o tom, že přes pozemek nevede 
žádná účelová komunikace. V případě, 
že by toto prohlášení nebylo pravdivé, 
je pak ve smlouvě dobré stanovit pro-
dejci také smluvní pokutu, která Vám 
bude sloužit jako kompenzace za to, 
že Vám prodávající prodal pozemek, 
přes který vede účelová komunikace, 
anebo pro ten případ sjednat možnost 
odstoupení od smlouvy.

Nový způsob léčby závislostí – 
intenzivní péče

Terapeutické centrum 
v Jihomoravském kraji neziskové 
organizace Společnost Podané ruce 
nově nabízí službu týkající se léčby 
závislostí. Jedná se o intenzivní péči, 
v rámci které mohou klienti se závis-
lostí docházet do individuální terapie 
i několikrát do týdne. Jde o jistou 
alternativu ústavní léčby závislosti. 
Při klasické ústavní léčbě je pacient, 
který se chce své závislosti zbavit, 
na několik měsíců hospitalizován 

Team Sokol Jehnice
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prostor pobavit se o jejich konkrétní situaci a také jim 
zde mohou být doporučeny další pro ně vhodné služby. 
Motivační skupiny se konají každé úterý v 14.30 
a každý čtvrtek v 9.30. Na motivační skupinu je možné 
dojít bez předchozího objednání, služba je anonymní 
a bezplatná.

Veškeré služby poskytujeme pro klienty bezplatně 
a diskrétně.

Kontakt:
Společnost Podané ruce o.p.s.
Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji
Hilleho 5, 602 00 Brno
Tel: +420 541 227 704 nebo +420 778 486 355  
Email: terapie.jmk@podaneruce.cz  
web: http://terapiejmk.podaneruce.cz/

v nemocnici. Terapeutické centrum je ambulantním 
zařízením a klienti sem tak mohou na sezení do-
cházet z domu, což má řadu výhod. Mohou zároveň 
chodit do práce a také zůstat v kontaktu se svými 
blízkými. Je tak možný plynulejší přechod z léčby 
k běžnému fungování. 

Služba je bezplatná a je určena především pro 
osoby potýkající se se závislostí na alkoholu, drogách 
a pro hráče či gamblery. Na sezeních mají klienti 
prostor bavit se o svých aktuálních obtížích s od-
borníkem a společně hledat cestu, jak se závislosti 
zbavit nebo jak dostat užívání či hraní pod kontrolu.

V rámci intenzivní péče funguje v terapeutickém 
centru také motivační skupina, která je určena pro 
klienty, kteří třeba jen zvažují, že by s užíváním 
návykové látky či hraním přestali, a také pro klienty, 
kteří chtějí zjistit, zda mají věc pod kontrolou, 
anebo u nich již začíná vznikat závislost. Je zde 
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