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Gratulujeme

V březnu oslavil své narozeniny 
pan Karel Růžička. Jménem 
celé obce srdečně blahopřejeme 
k životnímu jubileu a přejeme hodně 
štěstí a zdraví do dalších let.

Redakce

LÍPY
Jehnická škola na kopci
na kraji dědiny stojí.
Dávno tomu, co jako kluk
jsem s taškou chodil tam svojí.

V ní penál s perem se špičkou
jak patří se rozskřípanou
a s hlavou plnou klukovin
a pořádně roztěkanou.

Z oken pak rozhled daleký,
Přes Brno – pálavské kopce
a touhy duše chlapecké
podobné podmořské sopce.

A vedle školy kovárna,
oheň a řehtání koní
a sudy s pivem na vozech,
kdo pak moh´slyšet, že zvoní.

A křížek mezi lipami
na kopci, okraji polí,
kdo by si to kdy pomyslel,
některé vzpomínky bolí.

V kovárně ztichla kladiva,
vyhasly ohně všech výhní.
Od školy, křížku, kovárny
vzpomínku na dětství zdvihni.

Tři generace už přešly
a čas, ten se neunaví,
tenkrát jsme chodili pěšky,
dnes tady autobus staví.

Všechno je jiné, škola též
dnes jiná než byla loni,
jen obě lípy u křížku
každý rok stejně tu voní.

Karel Stránský

Informace Zastupitelstva  
MČ Brno-Jehnice

Dne 1. 3. 2017 proběhlo 211. zasedání 
zastupitelstva
– předseda školské rady seznámil 
zastupitele s jednáním školské rady, 
která proběhla dne 28. 2. 2017, kde 
byl školské radě vysvětlen zápis  
České školní inspekce.
– předseda kulturní komise sdělil 
zastupitelům, že se budou koncem 
března nebo začátkem dubna konat 
další Jehnické trhy, termín bude 
sdělen prostřednictvím plakátů 
a místním rozhlasem. 
– zastupitelstvo souhlasí a doporučuje 
odprodat p. č. 516/2 k. ú. Jehnice 
o výměře 149 m2 vytyčenou dle 
předloženého geometrického plánu.
– zastupitelstvo souhlasí s žádostí 
ing. Radka Horkého o prodloužení 
smlouvy o nájmu části budov na 
pronájem tělocvičny o jeden měsíc, 
tj. do 30. 4. 2017 a schvaluje dodatek 
č. 1 ke smlouvě o nájmu části budov 
a pověřuje starostu podpisem tohoto 
dodatku č. 1.
– zastupitelstvo projednalo a bere 
na vědomí zprávu o jednání mezi 

zástupci MČ Jehnice a zástupci 
společnosti EMBRA, a.s., týkající 
se „Rekonstrukce areálu Pivovaru 
Jehnice“.
– zastupitelstvo schvaluje cenovou 
nabídku na výrobu a výstavbu zastře-
šeného stání pro cestující MHD na 
zastávce Ořešínská ve směru do Brna 
od společnosti GAVEB, spol. s r.o. za 
částku 56 900,- Kč bez DPH. K ceně 
bude nutno přičíst stavební práce 
(zabetonování patek, rozšíření dlažby) 
a vytyčení sítí. Smlouva na výrobu 
zastřešeného stání bude podepsána 
až po vytyčení sítí. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu podpisem smlouvy 
na výrobu zastřešeného stání.
– zastupitelstvo souhlasí s umístěním 
kontejneru na sběr elektrozařízení 
a baterií od společnosti ASEKOL 
a schvaluje smlouvu o spolupráci 
a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy. Kontejner bude umístěn 
na p. č. 394 k. ú. Jehnice, kam budou 
přesunuty kontejnery ze začátku 
ul. Lelekovická, a kontejnerové stání 
bude vydlážděno.
– zastupitelstvo projednalo a bere 
na vědomí zprávu ředitele ZŠ 
a MŠ Blanenská 1, Jehnice ke zprávě 
o kontrole vydanou ČSI.
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– zastupitelstvo souhlasí s vypsáním 
výběrového řízení na opravu tříd 
a prostorů v prvním patře ZŠ za 
následujících podmínek: Oprava tříd 
a prostorů v  prvním patře ZŠ sestává 
z odstranění poškozené podlahové 
krytiny, demontáže podkladové 
dřevotřísky, montáže vyrovnávacích 
OSB desek, položení nové podlahové 
krytiny, odstranění nefunkčního 
obložení stěn, zednických oprav, 
výmalby a nátěrů obložení oken 
třetího patra.
– zastupitelstvo se připojuje k mezi-
národní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
a schvaluje nákup vlajky za částku 
350,- Kč + poštovné.
– zastupitelstvo schvaluje smlouvu 
o dílo mezi MČ Jehnice a společností 
IKA Brno, s.r.o. „O zajištění povolení 
změny v užívání stavby spočívající 
ve změně provozu MŠ na družinu 
v ZŠ a MŠ Jehnice, Blanenská 1, 
Brno“ v částce 20 570,- Kč včetně 
DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.
– zastupitelstvo nesouhlasí se 
spoluprací a prezentací městské části 
Brno-Jehnice na letošním ročníku 
Meeting Brno.
– zastupitelstvo souhlasí s vypsáním 
architektonicko-provozní studie 
na akci „Rozšíření hřbitova  
v Brně-Jehnicích“ za podmínek 
dojednaných s architektem na ústním 
jednání, kdy bude osloven minimálně 
ještě jeden architekt, který má zkuše-
nost s projektováním hřbitovů.
– zastupitelstvo nesouhlasí s podpo-
rou Centra Anabell, z.ú.
– zastupitelstvo souhlasí se zřízením 
rozšíření defibrilátorů AED v městě 
Brně a s umístěním na hasičské 
zbrojnici v Brně-Jehnicích,  
kdy budou proškoleni členové 
SDH Brno-Jehnice, za podmínek 
uvedených v dopise Ing. Víta Berana 
(50 000,- Kč – defibrilátor /hradí 
město Brno/, 36 000,- Kč – speciální 
box na defibrilátor, jeho instalaci, 
napojení na el. energii a zabezpečova-
cí zařízení a provozní náklady /hradí 
městská část/).
– zastupitelstvo požaduje zapracovat 
do Obecně závazné vyhlášky města 

Brna o nočním 
klidu vymezení 
nočního klidu  
na území  
městské části 
Brno-Jehnice 
a městské části  
Brno-Ořešín 
od 3.00 do 
6.00 hodin 
v době konání 
Jehnických hodů, 
neboť zájem na 
konání této výji-
mečné kulturně 
společenské akce 
převažuje nad 
veřejným zájmem 
na dodržování 
nočního klidu 
ve dvou dnech 
v roce.
– zastupitelstvo 
ponechává 
přílohu vyhlášky 
č. 12/2011, 
o regulaci veřejné 
produkce hudby 
v pohostinských zařízeních a re-
stauračních zahrádkách, za účelem 
zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v jejím stávajícím 
znění.
– zastupitelstvo nepřijímá nabídku 
pojištění právní ochrany pro samo-
správní celky od pojišťovny DAS.
– zastupitelstvo bere na vědomí 
informaci o výpovědi smlouvy  
na výdejní místo České pošty a infor-
mace o jednání se zástupci  
České pošty.
– zastupitelstvo souhlasí s umístěním 
odkládací schránky České pošty 
(pro občany bydlící v nemovitostech 
bez přístupu po dlážděných cestách 
s osvětlením) na novém zastřešení 
zastávky MHD na ul. Ořešínská ve 
směru na Brno.
– zastupitelstvo souhlasí s dokumen-
tací na výstavbu RD pro územní 
a stavební řízení za předpokladu, že 
s dokumentací bude souhlasit přísluš-
ný stavební úřad a dotčení sousedé.

Příští jednání zastupitelstva se koná 
19. 4. 2017 v 18.30 hod. na ÚMČ.

Informace pro rodiče žáků 
5. ročníku

V příloze obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2017, kterou se stanoví spádové 
obvody základních škol (str. 14), je 
u naší městské části uvedena chybná 
informace, že výuku žáků  
6. – 9. ročníků zajišťuje  
ZŠ Brno, Horácké nám. 13,  
v MČ Brno-Řečkovice  
a Mokrá Hora. Správně má být 
uvedeno ZŠ Brno, Novoměstská 21.  
Ve vymezení školského obvodu ZŠ 
Brno, Novoměstská 21 v MČ Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora (na str. 10 
přílohy vyhlášky) je však uvedena 
správná informace.

Tato nesrovnalost bude odstraněna 
při nejbližší novelizaci vyhlášky.

Mgr. Radim Krejčí

Povinné předškolní vzdělávání 
od 1. 9. 2017

V předškolním vzdělávání dochází 
v roce 2017 k podstatným změnám. 

Od 1. září 2017 bude pro děti 
od 5 let docházka do MŠ povinná. 

Zápis do první y
editelství Základní školy

oznamuje, že se v Základní školy na Blanenské 1, 
pro školní rok 2017/2018 . dubna 2017 v od 13.00 do 17.00 hodin.

V pátek 7. dubna 2017 v od 13.00 do 17.00 hodin. K

a

Co nabízíme
jsme škola 
škola se nachází v

v info. na 724 310 276/

Budeme rozvíjet jeho nadání a osobnost, respektovat jeho individualitu. Budeme s vámi 

Služby

provoz ranní i odpolední družiny (6.30–17.00 h)
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Každý rodič bude povinen přihlásit 
od září své předškolní dítě do MŠ. 
Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlá-
sí, bude tak porušovat zákon a hrozí 
mu přestupkové řízení.

Jak bude organizačně probíhat výu-
ka předškolních dětí a dětí s odklady 
školní docházky v MŠ:
1. Docházka dítěte bude povinná 

každý den, kromě školních 
prázdnin, v rozmezí minimálně 
4 hodin denně (v naší MŠ 
8.00 – 12.00 hod.)

2. Rodič bude povinen první den ne-
přítomnosti svého dítěte omlouvat 
dítě telefonicky, po nástupu písem-
ně, a to např. i pozdní příchody 
(pravidla budou ve školním řádu 
MŠ platném od 1. 9. 2017)

3. V případě, že dítě nebude docházet 
do MŠ, bude kontaktováno  
pracoviště OSPODu  
(Orgán sociálně-právní ochrany 
dětí) a bude zahájeno správní řízení

4. Rodiče za tyto děti nebudou platit 
„školné“.

Rodiče mají možnost individuál-
ního vzdělávání předškolních dětí 
a dětí s odkladem školní docházky.

Podmínky individuálního vzdělá-
vání:
1. Rodič přihlásí své dítě v době 

zápisu do MŠ a dále, nejpozději 
3 měsíce před začátkem školního 
roku, písemně oznámí zájem 
o individuální vzdělávání.

2. Dle doporučení MŠ musí rodič své 
dítě vzdělávat v domácím prostředí 
a shromažďovat o vzdělávání pod-
klady, které předloží při povinném 
přezkoušení.

3. Rodič je povinen se s dítětem zú-
častnit přezkoušení v MŠ v daném 
termínu (listopad, prosinec).

4. Individuální vzdělávání může být 
zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ 
(dle výsledku přezkoušení).

5. V době individuálního vzdělávání 
je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá 
nárok na účast při akcích či 
aktivitách školy, ani na stravné.

Podrobnější informace získáte v MŠ 
nebo přímo v novelizaci školského 
zákona.

Mgr. Petra Havlová

Třetí ročník akce  
Ukliďme svět, ukliďme Česko, 
ukliďme Jehnice! 

Již třetím rokem pořádá Český svaz 
ochránců přírody a spolek Ekosomák 
akci zaměřenou na úklid České 
republiky.

V loňském roce se několik 
jehnických občanů se členy Sboru 
dobrovolných hasičů obětavě zapojilo 
do této akce a postaralo se o úklid 
nejvíce „zaneřáděných“ míst Jehnic. 
Hřejivý pocit v loňském sychravém 
počasí vyvolal především pohled 
na nejmladší účastníky, kteří sice 
nevytáhnou starou pneumatiku 
z potoka, ale svým nadšením by nám 
všem mohli jít příkladem. V letošním 
roce se tato akce uskuteční v sobotu 
8. dubna. Pro všechny dobrovolníky, 
kteří by se této akce chtěli zúčastnit, 
máme v hasičce přichystáno vše 
potřebné (igelitové pytle a pracovní 

rukavice). Sběrné místo je jako loni 
před ÚMČ. V případě potřeby 
odvoz zajistí jehničtí hasiči, kteří 
se v letošním roce postarají o úklid 
černých skládek na katastru Jehnic, 
uveřejněných na Zmapuj to.cz.

Připojte se i Vy do této akce a po-
mozte ostatním uklidit nejen okolí 
svých domovů, ale i místa černých 
skládek a nepěkných zákoutí Jehnic. 
Domluva na jiných termínech a ostat-
ní informace na tel. 723 684 976. 

Starosta SDH Ing. Jiří Hudec 

Prevence v mateřské škole 
pokračuje….

Dne 9. 2. 2017 nás navštívili profe-
sionální hasiči, aby dětem připomněli 
zásady správného chování při požáru 
a jiných rizikových situacích.

Preventivní přednáška začala 
ukázkou hasičského oblečení, helmy 
a další výzbroje. Zaměřena byla i na 
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Katastrální úřad Vám sděluje, že 
terénní práce při revizi údajů katastru 
nemovitostí v katastrálním území 
Jehnice budou prováděny od 20. 3. 2017 
a potrvají přibližně do 30. 6. 2017. 

Při revizi údajů katastru nemovi-
tostí bude katastrální úřad prověřovat 
soulad údajů katastru nemovitostí 
se skutečným stavem. Terénní práce 
budou prováděny pochůzkou v terénu, 
případné nesoulady budou vyšetřeny 
z veřejně přístupných míst. V případě, 
že nesoulad nebude možné vyšetřit 
výše popsaným způsobem, přizve 
katastrální úřad k šetření vlastníka. 
Pokud vlastník nebude zastižen 
v době provádění terénních prací ka-
tastrálním úřadem, bude mu vhozena 
do poštovní schránky výzva k jednání.

Ing. Terezie Tenorová

Dali hlavy dohromady a ve dvojicích 
vymysleli vskutku napínavé příběhy, 
ve kterých se mnohdy – jak už to na 
hradech a zámcích bývá – objevily 
také nadpřirozené bytosti.

V I. kategorii (1. – 5. ročník ZŠ) 
se sešlo celkem 55 prací, ze kterých 
porota vybrala čtyři nejlepší. Dvě 
z nich napsaly žákyně 5. A, kterým 
bych tímto chtěla pogratulovat. 
Kromě účastnických listů obdrží ze 
zámku také malé dárečky.

Oficiální vyhlášení výsledků se 
konalo dne 23. 3. 2017 v 16 hod. 
v rámci zahájení sezony na zámku ve 
Slavkově u Brna.

Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem žákům, kteří se soutěže 
zúčastnili. A i když jejich jméno 
nevisí na výsledkové listině, může jim 
být odměnou návštěva zámku, 
při které mohou svým blízkým 
převyprávět právě ten jejich 
příběh. 

Mgr. Veronika Sedláková
Vítězné práce otiskujeme na konci 

tohoto vydání JL.

Katastrální úřad 
pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště 
Brno-město (dále jen „katast-
rální úřad“) v souladu s usta-
novením § 35 odst. 1 zákona 
č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 
provádí revizi údajů katastru 
nemovitostí v katastrálním 
území Jehnice. 

připomenutí všech životních situací, 
se kterými se děti mohou setkat. 
Práce hasičů není jen hašení ohně, ale 
i záchrana zvířat, lidí při autoneho-
dách apod. Dětem byla připomenuta 
nejdůležitější tel. čísla a mohly si 
vyzkoušet hasičskou helmu. Velká 
část programu byla zaměřena na 
praktické řešení úkolů, které si hasiči 
pro děti připravili.

Druhá část programu se konala 
venku prohlídkou hasičského vozu 
s veškerou technikou a vybavením. 
Děti si vyzkoušely dýchací přístroje 
a na závěr si mohly prohlédnout 
interiér vozu. 

Učitelky mateřské školy dlouhodobě 
zařazují do svých plánů výchovu dětí 
v oblasti bezpečnosti a rizikového 
chování a jsme rádi, že k dlouholeté 
spolupráci s městkou policií přibyla 
i spolupráce s hasiči.

Mgr. Petra Havlová

Vážení rodiče a přátelé školy,

v listopadu 2016 se naši žáci 
zúčastnili literární soutěže „Tajemství 
slavkovského zámku“. Cílem této 
soutěže bylo podpořit v dětech zájem 
o slavnou historii našich dějin a pro-
budit v nich jejich vlastní fantazii. 
Žáci dostali za úkol napsat příběh 
s detektivní zápletkou, do kterého 
měli zakomponovat postavu kancléře 
Václava Antonína Kounice. Úkol to 
nebyl snadný, neboť v pozadí příběhu 
se navíc měla odrážet historická fakta, 
která jsme si museli nastudovat. Žáci 
5. A a žáci, kteří navštěvují čtenářský 
klub, se však tohoto zadání nezalekli. 

Žáci MŠ Výsledková listina

Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme všem koledníkům, 
vedoucím skupinek, duchovním a dárcům 

za podporu Tříkrálové sbírky 2017.

Podpořené projekty v loňském roce a přehled záměrů využití 
letošního výtěžku naleznete na: 

http://dchb.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka-dchb/ 

Mons. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman
ředitel Diecézní charity Brno

PODĚKOVÁNÍ

Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo 
23,7 mil. Kč, což je téměř o 1,4 mil. Kč více než v loňském roce.

V Brně dárci darovali do kasiček 1 984 572,- Kč, 
což je o 67 tis. Kč více než loni.

Trikralova
sbirkaTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017  KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

www.facebook.com/trikralovasbirkawww.trikralovasbirka.cz

V Brně-Řečkovicích, Mokré Hoře 

a Jehnicích se vykoledovalo 140 680,- Kč

DĚKUJEME VÁM!
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oboru, se dlouho léčba nemocných 
striktně dělila mezi lékaře (teoretiky 
bez praxe) a ranhojiče, kteří zvláště 
v časech mnohých válek získávali 
praxi a dosahovali i dobrých výsledků. 
Porodní bába byla vlastně specifickou 
skupinou ranhojičů, ale bez možnosti 
provádět větší zákroky. S rozvojem 
nových vědeckých poznatků se 
postupně sbližovaly obě znesvářené 
skupiny, ranhojičství (původně 
řemeslo) se začlenilo jako chirurgie do 
lékařství. U porodních babiček byla 
situace složitější. I jejich činnost byla 
řemeslem, které se však týkalo čistě 
ženských záležitostí; existovaly ženy, 
které by raději zemřely, než by se 
daly vyšetřit mužem. A přece taková 
situace postupně nastala. Uvádí se, že 
v roce 1663 si vévodkyně de la Valiere 
vybrala porodníka jménem Julian 
Clement a její porod se odehrával 
tajně. Porodník byl do místnosti 
přiveden se závojem přes obličej, 
v pokoji za závěsem byl přítomen 
francouzský král Ludvík XIV., který 
porodníkovi, když měl žízeň, sám 
nalil víno. Vše proběhlo v pořádku 
a král porodníka bohatě odměnil. 
Ze šlechtických kruhů se přítomnost 
vzdělaných chirurgů u porodů šířila 
dál, protože bohatí lidé dokázali 
rozpoznat, jaké výhody poskytuje 
u porodu znalost. Tito muži dostávali 
i své specifické označení „pomocník při 
porodu“, v českých zemích se dokonce 
objevil termín „babič“. 

Stále silněji se také pociťovala 

potřeba vzdělávat porodní báby 
formou skutečných porodnických 
škol a odborných příruček určených 
přímo pro ně. Důraz se kladl na 
překlady takových prací do národních 
jazyků, v našich zemích tedy z latiny, 
francouzštiny či němčiny do češtiny. 
Významnou se i v této oblasti stala 
v našich zemích především doba vlády 
Marie Terezie a Josefa II., za níž 
došlo i k vytvoření speciálních ústavů 
pro péči o těhotné ženy a matky, kde 
rodily svobodné ženy, jejichž novoro-
zence pak odevzdávali do nalezinců. 
Pro porodní báby probíhala později 
výuka na lékařských fakultách v Praze 
a v Olomouci, kde zvláště vynikl 
profesor František Jan Mošner, který 
sepsal v roce 1847 knihu „Babictví“. 
V kurzech, které na lékařské fakultě 
tehdejší olomoucké univerzity pořá-
dal, se ročně vzdělávalo asi padesát 
porodních babiček, za Mošnerova 
působení v Olomouci vyšly z kurzů 
stovky odborně vyškolených žen. Do 
poloviny 19. století se situace zlepšila 
natolik, že neškolené porodní báby 
nesměly už praxi vykonávat.

Podívejme se nyní do „knihy učebné“, 
kterou v roce 1888 sepsal lékař 
Vojtěch Vyšín, profesor při c. k. ba-
bické škole v Olomouci, pro porodní 
báby. V ní stanovil základní úkoly 
porodní báby, která má pomáhat za 
těhotenství, při porodu, v šestinedělí 
a ošetřovat také zdravé novorozeňát-
ko. Pro tento náročný a zodpovědný 
úkol má mít taková žena specifické 

Svoz odpadu 

Od 1. 4. 2017 bude v některých 
lokalitách směsný komunální odpad 
z černých popelnic nově svážet 
městská společnost SAKO Brno, 
a. s. Ve vybraných oblastech proto 
bude měněn svozový den. Informaci 
o konkrétním svozovém dni naleznou 
občané, kterých se změna týká, v prů-
běhu března v domovních schránkách. 
Více informací na www.sako.cz nebo 
na telefonním čísle 548 138 315.

Od babictví k porodnictví

V dnešní době jsme svědky častých 
diskusí v časopisech, televizi či na 
internetu k otázkám těhotenství, 
porodu, šestinedělí, tedy toho, co se 
týká lidského zrození. Snad nebude 
na škodu, když se podíváme, jaké 
názory měli naši předkové, a jaká 
nacházeli řešení. „Ženská tajemství“, 
takto se v minulosti označovaly 
činnosti, kterých se ujaly porodní 
báby, v modernější době označované 
jako porodní asistentky. Už označení 
„bába“ a jejich působení jako „babictví“ 
naznačuje, že se úkolu obyčejně věno-
valy ženy starší, zkušené a vážené. 

Znovu a znovu získávané 
praktické zkušenosti zlepšovaly 
jejich společenské postavení; tvrdí 
se, že je to vlastně jedno z nejstarších 
povolání. Situace spjaté s lidským 
rozmnožováním, zvláště pokud došlo 
ke komplikacím, pozorovaly ženy 
i jejich okolí už v dávné minulosti. 
Nahodilá pozorování se začala 
postupně systemizovat, vysvětlovat 
a lidé se pokoušeli nějakým způsobem 
nepříznivý stav změnit. Na pomoc 
si lidé brali různá božstva, kterým 
dávali dary, jindy se vše ponechalo 
na „moudré přírodě“, která vše zařídí. 
Byla to cesta pracná, plná omylů, 
bolesti, ale na jejím konci se objevilo 
porodnictví jako vědní obor. Získané 
poznatky se ukládaly i do prvních 
spisů, jistou ironií zůstává skutečnost, 
že taková díla psali muži, kteří byli 
původně z účasti na porodu vyloučeni. 
Vzdělávací knihy pro porodní báby 
psali tedy lékaři s ryze teoretickými 
znalostmi bez patřičných praktických 
zkušeností. V evropském prostředí, 
které nejvíce ovlivnilo vědecký rozvoj 
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vlastnosti – a má být z dnešního 
pohledu při pojmenování „babička“ 
úsměvně mladá: „Za babičku se nejlépe 
hodí žena co do těla silná a prostředního 
věku od 24. do 35. roku. Měla by být 
zdravá, sluchu i zraku dobrého, rukou 
čistých, nemozolovatých. Musí být velmi 
čistotná, vždy má mít ostříhané a za-
okrouhlené nehty, aby při vyšetřování 
ženu nezranila.“ Měla by být svědo-
mitá, bohabojná, trpělivá, mlčenlivá, 
sama žít střídmě a mravně. Musí mít 
doma vždy knihu o babictví, aby si 
mohla stále znalosti osvěžovat. Pro 
stanovení výpočtu předpokládaného 
porodu má k dispozici kalendář těhot-
ných, v němž v prvním sloupci čísel 
zaznamená den poslední menstruace, 
druhému sloupci by měl odpovídat 
první pohyb plodu, ze třetího sloupce 
lze odvodit předpokládaný den 
porodu. Tyto údaje se ještě korigují 
v průběhu těhotenství podle specific-
kých tělesných změn. Vede také 
deník porodů, kam si zapisuje průběh 
porodu. Deník obsahuje číslo porodu, 
jméno, stav a náboženství rodičky, 
čas, kdy porodní bába k rodičce přišla, 
kdy se dítě narodilo, stručný popis 
průběhu porodu, případné zvláštnosti 
při něm, jak proběhlo šestinedělí, 
případně zvláštní poznámky. Vše si 
bába poznamená na místě a do deníku 
porodů přepíše až doma. Z deníku 
porodů poté sestavuje novorozenecké 
tabulky, které odevzdává úřadům. 

Porodní bába, která získala 
náležité vzdělání, musí předepsaným 
způsobem oznámit příslušnému úřadu 
místo, kde chce vykonávat svou praxi, 
a předložit úřednímu lékaři nástroje, 
které byly stanoveny pro její praxi, ke 
kontrole. Pak musí oznámit obecnímu 
starostovi své bydliště, které by měla 
mít označené i tabulkou. Pro potřeby 
porodu musí mít „klystýrku prostřední 
velikosti“ s příslušenstvím, ženský 
kovový a anglický elastický katetr, 
nůžky na šňůru pupeční, přiměřenou 
zásobu tkaniček pupečních a kartáček 
na nehty! K desinfekci si přináší 
krystalickou kyselinu karbolovou, 
karbolový olej, skořicovou tinkturu 
a siliční líh. 

Porodní bába nesmí při porodu 
nechat rodičku bez dohledu ještě 
nejméně tři hodiny po odchodu lůžka 

z těla. Postará se o novorozence, 
k rodičce dochází ještě po dobu nej-
méně devět dnů po porodu.  Hrozí-li 
komplikace, musí včas zavolat lékaře. 
V případě, že dítě se narodí slabé a je 
obava z jeho úmrtí, může vykonat 
tzv. křest z nouze. Nesmí učinit nic, 
co přísluší do povinností lékaře. Musí 
oznámit duchovnímu správci nebo 
tomu, kdo vede knihy narozených, 
všechny údaje potřebné pro zápis, 
který se vykonává v den křtu. Tomuto 
obřadu by měla být také přítomná, 
její jméno se rovněž zapisuje do 
matriky narozených. Pokud by měla 
podezření, že dítě bylo usmrceno 
či byl spáchán nějaký trestný čin, 
je povinna to oznámit neprodleně 
místnímu policejnímu úřadu a být mu 
k dispozici pro případné vyšetřování. 
Pokud by porodní bába nedbalostí 
či úmyslně způsobila smrt dítěte, 
jeho vyměnění apod., hrozil jí podle 
zákona přísný trest.

K průběhu těhotenství, porodu, 
šestinedělí a k novorozencům 
se vztahovaly mnohé pověry 
a pranostiky. Některé nás udiví svou 
nesmyslností, v jiných se odráží jistá 
snaha zabránit jednání nepříznivému 
pro danou situaci. Uveďme si některé 
z nich: „Když má těhotná v obličeji 
hnědé skvrny, bude mít dceru, která 
ubírá matce krásu. Nemá-li skvrny, 
bude mít syna. Porod postupuje rychleji, 
přijde-li sousedka. Rodička nesmí po 
porodu usnout, dítě by zemřelo. Do šesti 
neděl nesmí nedělka před a po západu 
slunce ven, aby ji neofoukla divoženka. 
Nedělka, která pije kořalku, bude mít 

hezké dítě. Nedělka nesmí pro vodu do 
studně, sice na ni přijde můra. Nedělka 
nesmí v šestinedělí s dítětem ven, aby 
nebylo toulavé. Dá-li se děvčátku při 
křtinách do peřinky hodně špendlíků, má 
hodně nápadníků. Dá-li se novorozenci 
do první koupele pero, bude se dobře 
učit. Když se dítěti stříhají nehty nebo 
vlásky do roka, zemře. Do první koupele 
dítěte se má vhodit peníz, bude bohaté. 
Narodí-li se dítě v neděli, bude šťastné. 
Dítěti se mají otírat očička, nikdo je 
neuřkne. Plenky se nemají sušit venku, 
aby se dítěti nevyneslo spaní. Plenky pro 
děvčátko se nesmí sušit venku, aby se toto 
později nestalo svobodnou matkou.“ 

Jednu z takových pověr zaznamenal 
i Antonín Galla ve své knize U nás na 
Horce v souvislosti s narozením sestry 
Viktorky: „V tomto povídání jsme 
však byli náhle vyrušeni vzrušenými 
ženskými hlasy, které přicházely z úvozu 
u cesty. Z toho jejich zmateného křiku 
jsem nakonec vyrozuměl, že zahnaly 
naši maminku z lesa. ‚Copak Vás to, 
ženská, napadlo! Vona je v šestinedělí 
a vona se vopováží ít do lesa na dřevo! 
To neščestí, kerý byste přivedla na celó 
Horko, to beste měla, ve vosobo, na svě-
domí! Debe větr vodnesl nekomo střechu 
anebo debe nekomo zhořel dům, to be se 
stalo tém pádem, že ve jako šestinedělka 
dete z domu!‘“

Zkusili jsme v časově vymezeném 
úseku let 1896 – 1910 prozkoumat 
podrobněji matriku narozených 
v řečkovické farnosti, do které spadaly 
tehdy samostatné obce Řečkovice, 
Medlánky, Ejvanovice (Ivanovice), 
Jehnice, Mokrá Hora a Ořešín, které 
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v roce 1892. Antonie Volejníková 
později bydlela v Jundrově a kolem 
roku 1901 se s manželem přestěhovali 
do Řečkovic. Zde bylo její hlavní 
působiště v řečkovické farnosti, do 
Jehnic byla povolána pouze dvakrát, 
z toho jednou i ona posloužila 
kolegyni, Ludmile Pernicové. Tehdy 
totiž zemřela ve věku 77 let Marie 
Záleská, která vedla většinu porodů 
paní Pernicové. Antonie Volejníková 
musela být velice pozitivním 
příkladem zvláště pro mladé rodičky, 
sama byla třeba při porodu těhotná, 
jindy už pár dní po vlastním porodu 
znovu „posloužila“ jiné ženě. Byla také 
neméně zdatnou první pomocnicí při 
úrazech. Další porodní bába, Marie 
Záleská (1830 – 1907), vykonávala 
svou hlavní činnost v předcházejících 
letech, my jsme ji zastihli již na 
konci porodní kariéry, která byla 
velice dlouhá. První porod v naší 
obci máme doložen 11. července 
1857, v námi zkoumaném období 
pak vedla nejvíce porodů v letech 
1896 – 1900, dál už to byly jen 
jednotlivé případy. Celkově jen 
v Jehnicích působila neuvěřitelných 
47 let. Úplně posledním doloženým 
porodem, který v Jehnicích vedla, byl 
porod v čísle popisném 93, kdy dne 
4. června 1904 přivedla zdárně na 
svět Julia Černohlávka. Porodní bábě 
bylo 74 let, mamince chyběl jeden 
měsíc do 38. narozenin. O jejím 
umění svědčí určitě skutečnost, 
že se její péči svěřovaly manželky 
úředníků pivovaru a velkostatku, či 
ženy největších sedláků v obci. Věřila 
jí i pozdější následovnice v povolání 
porodní báby, Ludmila Pernicová, 
která si ji povolávala ke svým četným 
vlastním porodům, naposledy ještě 
v květnu 1904, kdy se jí narodil syn 
Antonín, známý jehnický písmák, 
který se dožil 103 let. 

Do Jehnic docházela k porodům 
po celé sledované období z Řečkovic 
paní Josefa Eliášová, o které se nám 
nepodařilo získat podrobnější údaje. 
Terezie Zemánková, porodní bába 
z Jehnic, vedla v Jehnicích celkem 
53 porodů a jen pouhé dva porody 
za celých patnáct let nedopadly 
dobře. Ani o životě této šikovné 
porodní babičky vlastně nic nevíme; 

jsou dnes městskými částmi Brna. 
V ní jsme hledali, které ženy pomá-
haly na svět tehdejším novorozencům. 
Je to čtení nesmírně zajímavé, i když 
na první pohled je matriční zápis 
strohý. Vše, co bylo řečeno výše obec-
ně, zde nacházíme také, ale můžeme 
si doplnit i různé zajímavé souvislosti 
buď nalezené v matrice, nebo získané 
z dalších pramenů. Hlavní pozornost 
jsme věnovali obci Jehnice. U jmen 
narozených dětí se v oněch patnácti 
letech objevilo šest jmen „úředně 
zkoušených porodních bab“, které 
uvedeme v časovém pořadí let, kdy 
byly do matriky zapsány: Marie 
Záleská, Řečkovice čp. 93, Josefa 
Eliášová, Řečkovice čp. 68 (později 
80), Barbora Milionová, Lelekovice 
čp. 30, Terezie Zemánková, Jehnice 
čp. 11 (později Řečkovice čp. 11), 
Antonie Volejníčková, Řečkovice 
čp. 66 a Ludmila Pernicová, Jehnice 
čp. 52. Ve sledovaném období se 
narodilo v Jehnicích celkem 189 
dětí živých a 18 dětí se narodilo 
buď přímo mrtvých, nebo zemřelo 
do čtrnácti dnů po porodu (poz-
dější úmrtnost jsme nezkoumali). 
Většina zemřelých dětí se narodila 
buď mrtvá, nebo s tzv. „slabostí 
novorozeneckou“, tedy málo odolných 
k dalšímu životu. Dnes by takové děti 
s velkou pravděpodobností přežily 
díky moderní lékařské péči. Dvakrát 
se za tu dobu narodila dvojčata, která 
však zemřela. Jedenkrát porodní 
babička vykonala tzv. křest z nouze, 
kdy dítě při narození žilo, ale za 
několik hodin poté zemřelo. Pro 
přesnost bychom měli přiřadit ještě 
děti narozené v zemské porodnici, 
které byly zapsány do tamní matriky 
buď narozených, či zemřelých. 
Víme nejméně o dvou případech 
z rodiny Gallovy, kdy porodní bába 
Ludmila Pernicová vyhodnotila stav 
rodičky jako vážný, povolala lékaře 
z Řečkovic a ten ještě v noci nechal 
Viktorii Gallovou převézt do zemské 
porodnice. Určitě zkušenost porodní 
báby s touto rodičkou, u níž vedla 
všechny porody, ji předem připravila 
na možné komplikace, se kterými 
se již dříve setkala. V Jehnicích žilo 
na přelomu 19. a 20. století i několik 
židovských rodin, jejichž otcové 

zastávali místa vyšších úředníků v pi-
vovaru a na statku. Narození jejich 
dětí se zapisovala do matriky židovské 
obce v Brně, k porodům si přiváželi 
porodní báby z Brna. Zjistit počet 
dětí, jejichž maminka prožila „těžkou 
hodinku“ u své matky mimo Jehnice, 
se nám nepodařilo, protože takový 
narozenec se zapisoval do matriky 
tamní obce, nález takového zápisu je 
spíše věcí náhody. Ze statistického 
pohledu se stal nej úspěšnějším rok 
1900, kdy se narodilo celkem 21 
živých dětí a úmrtí nebylo zazname-
náno. Roky, kdy nezemřelo žádné 
dítě, byly 1897, 1898, 1900, 1902, 
1903, 1904 a 1908. Nejvíce dětí, šest, 
zemřelo v roce 1896. 

Podíváme se nyní podrobněji 
na jednotlivé porodní báby, které 
v letech 1896 až 1910 pomáhaly 
u porodů jehnických dětí. Nejdříve se 
budeme věnovat těm bábám, které ve 
sledovaném období měly číselně málo 
porodů. Výjimku představuje Barbora 
Milionová z Lelekovic, která pomá-
hala při porodu maminkám, které se 
do Jehnic přistěhovaly. Lelekovickou 
porodní bábu znaly rodičky ze 
svého domova, a proto ji ke svému 
porodu opakovaně pozvaly. Relativně 
málo porodů vedla v Jehnicích také 
Antonie Volejníková (1871 – 1960) 
z Řečkovic. Tato skutečně profe-
sionální porodní bába se narodila 
v Komíně v roce 1871, a když se 
dvaadvacetiletá dne 17. dubna 1893 
v tamním kostele svatého Vavřince 
vdávala, měla v matrice oddaných 
jako povolání uvedeno „zkoušená 
porodní babička“, zkoušku vykonala 
na porodnické klinice v Praze. Svůj 
první porod vedla ještě pod dívčím 
jménem 7. dubna 1893, den po vlastní 
svatbě již asistovala s novým příjme-
ním při dalším porodu. Na první 
pohled nás to možná udiví vzhledem 
k věku ženy, ale matriky narozených 
v Komíně prozrazují, že dlouholetou 
a úspěšnou porodní bábou byla již 
její matka Juliana Drahovzalová. 
Mladá paní pak pomáhala rodičkám 
v celé komínské farnosti, mezitím 
porodila své vlastní děti, kdy jí po-
sloužila komínská „kolegyně“ Martina 
Klouparová, která rovněž složila 
zkoušku na porodnické škole v Praze 
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bydlela v čísle popisném 11 (dnes 
Blanenská 4) a v matrice se její jméno 
začalo objevovat od roku 1899. 

Zbývá nám ještě paní Ludmila 
Pernicová, o jejímž životě se nám 
podařilo shromáždit poměrně 
dost informací, které dokreslují její 
nevšední osud.  Narodila se 19. října 
1867 v Lomničce u Tišnova do rodiny 
velkého rolníka Jana Nepevného. 
Jako jednadvacetiletá dívka se pro-
vdala za vdovce Jana Pernicu, rodáka 
z Ostrova u Macochy, který hledal 
pro své tři malé děti novou maminku. 
Pracoval tehdy jako tovární topič 
v Soběšicích, kam si přivedl i svou 
druhou ženu. Manželům přibývali 
další a další potomci, celkem se jim 
v manželství narodilo třináct dětí. 
Otec se zřejmě měl co ohánět, aby 
početnou rodinu uživil, dokonce 
jsme zaznamenali i jeho pokus vést 
hospodu v Brně na Cejlu, ale neměl 
asi úspěch a rodina se znovu vrátila 
do Soběšic. Někdy kolem roku 1895 
se přestěhovali do Jehnic, kde se 
jim 20. září 1895 v čísle popisném 
52 (dnes Blanenská 9) narodila 
dcera Růžena. Kdy získala Ludmila 
Pernicová vzdělání a úřední opráv-
nění „zkoušené porodní báby“, nevíme. 
Poprvé jsme ji objevili v zápise v roce 
1903, kdy 25. května vedla v čísle 
popisném 37 (dnes Blanenská 7) 
úspěšný porod malé Hermíny 
Cupákové. Porodní bába Ludmila 
Pernicová byla svědkem mnoha 
dramatických osudů svých „svěřenek“, 
v chudých rodinách posloužila i jako 
kmotra novorozence. Ve svém osob-
ním životě prožila hodně nelehkých 
chvil, z vlastních dětí jí zemřelo pět 
děvčátek. Zvláště smrt mladinké 
dcery Berty, která zaplatila životem 
svou lásku k synovi jednoho z největ-
ších sedláků v obci, byla opravdovou 
životní zkouškou. Paní Pernicová 
byla nepochybně oporou všem svým 
dětem, které i v dalším osobním 
životě často potkala úmrtí partnerů 
či dětí. Právě asi maminka Ludmila 
měla největší vliv i na osobní zájmy 
dětí, které najdeme v řadách Sboru 
dobrovolných hasičů v Jehnicích či 
jako cvičence a cvičenky v místním 
Sokole, což zejména u dívek nebylo 
tehdy zcela obvyklé. Kolik porodů 

za svůj život vedla, asi nezjistíme, 
protože ve své práci pokračovala i po 
roce 1910, kde již matriky nejsou pro 
badatele dostupné. Volána byla k po-
rodům také do Ořešína, překvapivě 
málo jsme našli její jméno u porodů 
v Mokré Hoře, kam si raději zvali 
porodní báby z Řečkovic. Později 
byla i milující a milovanou babičkou 
svých vnoučat a její obětavý život se 
uzavřel úmrtím v roce 1939.

Jaký plat porodní báby dostávaly 
za svou práci, se nám nepodařilo 
přesněji zjistit. Jejich povinností 
bylo poskytnout službu v případě 
potřeby i zcela zdarma. Jejich odměnu 
zejména ve venkovském prostředí 
představovaly především „naturálie“, 
vejce, ovoce, maso ze zabíjačky. 
Antonín Galla uvedl, že u nich 
porodní bába obdržela několik lahví 
piva, které otec rodiny dostával jako 
deputát za práci v pivovaru. Ale 
porodní báby se těšily v obci úctě 
a vážnosti a jejich jména zůstala 
v paměti do dnešní doby. Na závěr 
uvedeme dvě průpovídky, které onu 
úctu dokládají. „Potká-li se porodní 
asistentka, má se držet knoflík, přinese to 
štěstí. Nají-li se porodní asistentka dobře 
při porodu, bude mít dítě blahobyt.“ 

Redakční rada Jehnických listů

Myslivec o nemyslivcích

Vždy když zveřejním nějaký příspě-
vek o ulovení zvěře, hned se najdou 
lidé, kteří to umí kritizovat a strašně 
je to pohoršuje, že to nevinné zvíře 
ulovím. Budiž, nejsme všichni stejní 
a každý má právo na svůj názor. Ale 
prosím nenadávejte a nešpiňte kvůli 
tomu myslivce, když o nich nic nevíte 
anebo víte jen to, čím Vás krmí bulvá-
ry a média, kterým jde jen o publicitu 
a zviditelnění svého plátku či televizní 
stanice. Neštítí se proto publikovat 
často polopravdy a nesmysly. Když 
jsem uveřejnil článek o naší lišce 
Míně, spousty z Vás napsalo, že jsem 
jediný dobrý myslivec, kterého znáte. 
Jenže, tak to není, těch dobrých 
a slušných myslivců je převážná 
většina. Jenže je neznáte, a přesto 
se s nimi možná denně setkáváte, 
myslíte, že ne? Tak si představte, že 
myslivost je koníček a že ho vykoná-

vají zedníci, kteří Vám třeba zrovna 
opraví dům, autobusáci, kteří Vás 
třeba denně vozí do práce, policisté, 
kteří Vás pomáhají chránit před zlem, 
herci, kteří Vás baví v televizi, lesáci, 
kteří Vám dodávají dřevo na topení, 
učitelky, které se Vám starají o děti, 
sportovci, kterým fandíte, a doktoři, 
kteří Vám také mohou třeba jednou 
zachránit život ….. řekli byste 
doktorovi, který Vám zachrání život 
a Vy se dozvíte, že je myslivec – Ty 
hnusnej vrahu zvířat??? Asi ne, že jo. 
Prostě myslivost vykonávají lidé ze 
spousty oborů a povolání. Jejich děti 
se učí a kamarádí s Vašimi atd. atd. 
atd. Tak proč se chováte často tak 
pokrytecky, vadí Vám, když se uloví 
zvíře, ale přesto denně každý z Vás 
využívá produkty z dalších zvířat …. 
jsou snad tato zvířata něco jiného něž 
zvěř ve volnosti??? Ano jsou, jsou to 
zajatci nás lidí, bez nichž by se nám 
žilo mnohem hůře, a přitom jim se 
v našem područí žije často tak zle, že 
to mrazí, ale to nechcete vidět. A ne-
chcete se o tom bavit, protože kdybys-
te byli tak milující, tak strašně čestní, 
tak budete muset vyházet polovičku 
Vašich šatníků, tři čtvrtě mrazáků 
a spíží, budete muset vyházet krémy 
a šminky, budete muset přestat krmit 
své kočičí a psí mazlíčky, budete 
muset vytrhat interiéry svých aut atd. 
atd. atd. Koukněte se kolem sebe, 
koukněte se do sebe a koukněte se za 
sebe až do hloubi Vašeho bytí, které 
by nebylo nebýt zvířat. Vadí Vám 
lov zvěře, ale nevadí Vám, že jim 
denně zabíráte jejich životní prostředí 
Vašimi zahradami, supermarkety, 
golfovými hřišti, pastvinami a ohra-
dami, dálnicemi a vším možným, co 
děláte pro své potřeby a pro sebe, pro 
sebe, pro sebe – slyšíte, jak to zní to 
slůvko pro sebe! Tak to je, bohužel, 
a je mi proto často smutno z toho, že 
nechápete to, že podstata myslivosti 
a regulovaného lovu není v tom zvěř 
vybít, ale hlavně v tom ochraňovat 
ji a udržovat její stavy v takových 
mezích, aby se mohla nadále rozmno-
žovat a hlavně stále žít v naší přírodě, 
protože myslivci tu byli mnohem 
dříve než ochránci přírody a už 
tehdy bylo jedním z hlavních poslání 
myslivosti zvěř a přírodu chránit, ale 
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to Vy taky nevíte, neslyšíte, nevidíte 
a hlavně to nechápete. Ale říkám si 
mnohokráte – má vůbec cenu Vám 
to vysvětlovat, když mnozí z Vás 
znáte přírodu jen z monitorů počítačů 
a televizí? A když se do ní dostanete, 
tak jste jak v Jiříkově vidění … Má, 
samozřejmě že má, protože my mys-
livci se oproti těm polo svatým rádoby 
ochráncům, kteří Vám zprostředko-
vaně s těmi pravdomluvnými médii 
denně vymývají mozky, v přírodě 
pohybujeme mnohem a mnohem více 
a někteří z nás denně, známe její zá-
konitosti, známe zvyky a život zvěře 
a máme tu neustálou trpělivost Vám 
tu přírodu a zvěř ochraňovat, abyste 
ji mohli vídat, abyste se mohli cítit 
šťastně, když se do přírody dostanete 
a abyste nám mohli nadávat a spílat, 
když ji ulovíme.

P.S.: V každé lidské organizaci, ať 
už to jsou myslivci, rybáři, sportovci, 
koňáci, pejskaři, ochránci přírody, 
motorkáři a jiná další lidská uskupení, 
se vždy našli, vždy jsou a vždy se 
najdou lidé zlí, zákeřní, pomlouvační, 
závistiví a úplný hovada. Nic s tím 
nenaděláme, ale můžeme se snažit 
jimi nebýt. Přemýšlejte o tom.

Jmenuji se Petr Slaba a jsem myslivec.

A je to tady!

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník (dále jen „občanský zákoník“) se 
dočkal své první novely. Novelizační 
zákon č. 460/2016 Sb. s sebou 
přinesl řadu změn, přičemž mezi 
jednu z nejzásadnějších patří znovu-
zavedení zákonného předkupního 
práva spoluvlastníků k převáděným 
spoluvlastnickým podílům na 
nemovitých věcech, a to s účinností 
od 1. 1. 2018.

Od 1. 1. 2014 zákonné předkupní 
právo z naší právní úpravy téměř 
vymizelo, když občanský zákoník 
nenavázal na předchozí právní 
úpravu tohoto institutu. Dnes může 
spoluvlastník prodat svůj podíl 
přímo, bez povinnosti ho nejdříve 
nabídnout ostatním spoluvlastníkům. 
Spoluvlastníci tak nemůžou ovlivnit, 
s jakou další osobou budou danou 
nemovitost sdílet.

Od ledna příštího roku se však 
situace mění. Dle nového znění 
ustanovení § 1124 odst. 1 občanského 
zákoníku bude platit, že „Převádí-li 
se spoluvlastnický podíl na nemovité 
věci, mají spoluvlastníci předkupní 
právo, ledaže jde o převod osobě 
blízké.“ Odst. 2 uvedeného usta-
novení pak stanoví, že „Odstavec 1 
se použije i v případě, že některý 
ze spoluvlastníků převádí podíl 
bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci 
právo podíl vykoupit za obvyklou 
cenu.“

Co tedy právní úprava účinná 
od ledna 2018 znamená pro 
spoluvlastníky nemovitých věcí? 
Pokud spoluvlastník nemovitosti 
bude chtít prodat svůj spoluvlastnický 
podíl na společné nemovitosti třetí 

osobě, bude muset nejprve nabídnout 
svůj spoluvlastnický podíl ostatním 
spoluvlastníkům, tedy informovat 
je o svém záměru prodat svůj podíl. 
Uvedené neplatí u převodu podílu na 
osobu blízkou.

Stejně tak, bude-li chtít spoluvlast-
ník darovat svůj spoluvlastnický 
podíl na nemovitosti třetí osobě, 
která nebude jeho osobou blízkou, 
pak je opět potřeba nabídnout podíl 
ostatním spoluvlastníkům. Ti mají 
v takovém případě právo podíl koupit. 
Cena za podíl se určí jako cena 
obvyklá, tedy cena, která by byla do-
sažena při prodeji spoluvlastnického 
podílu obdobné velikosti na obdobné 
nemovitosti v daném místě a čase.

Ostatní spoluvlastníci buď nabíd-
nutý spoluvlastnický podíl odkoupí, 
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nebo se svého předkupního práva 
vzdají a spoluvlastník pak bude moci 
prodat svůj podíl kupujícímu nebo 
darovat obdarovanému.

Blížící se návrat k původní 
právní úpravě bude pro prodávajícího 
spoluvlastníka znamenat vynaložení 
dalšího úsilí spojeného s nabídkou 
spoluvlastnického podílu ostatním 
spoluvlastníkům, pro ostatní 
spoluvlastníky však přinese možnost 
ovlivnit do budoucna, s kým budou 
nemovitost vlastnit.

Senioři jsou na Lipce ve svém 
živlu

Seniorský klub, letní tábory, akce 
pro babičky a dědečky s vnoučaty či 
oslava Mezinárodního dne seniorů 
jsou aktivity, které již několik let 
úspěšně organizuje brněnská Lipka. 
Na všech vládne pozitivní a příjemná 
tvůrčí atmosféra, jsou prostorem 
pro nalezení nových přátel i sdílení 
zážitků. Aktuálně startujeme nový 
běh seniorského klubu „BB“ a na 
léto plánujeme příměstský tábor 
„U veliké řeky“.

Seniorský klub „BB“ funguje 
na Lipce už od října 2015 a náplň 
jednotlivých setkání si volí sami 
účastníci. Už si měli možnost třeba 
vyzkoušet malbu horkým voskem 
a další výtvarné techniky, navštívit 
konikleci posetý Kamenný vrch nebo 
se zúčastnit cestopisné besedy o pouti 
do Santiaga de Compostela. Nová 
setkání začínají 2. března, budou 
pokračovat 30. března, 27. dubna, 
1. června a 22. června.

Na táboře „U veliké řeky“  
od 14. do 18. srpna zavzpomínají 
dříve narození na prázdniny strávené 
u vody s modrou oblohou nad hlavou. 
Těšit se můžete na vaření na ohni, 
pouštění lodiček po řece, zapojení 
všech smyslů a možná i na výlet par-
níkem. Jde o týdenní program formou 
příměstského tábora, kam účastníci 

denně dojíždí a odpoledne se zase 
vracejí domů. Název „tábor“ možná 
působí trošku divoce, ale není čeho 
se bát – budeme hlavně tvořit a bavit 
se v pohodovém tempu. „Chtěla bych 
poděkovat za profesionální přístup 
a vytvoření úžasné atmosféry… Jsme 
s ostatními účastníky často ve styku, rádi 
na týdenní pobyt u vás vzpomínáme. 
Obohatil nás o řadu vědomostí, vyzkou-
šely jsme si činnosti, které jsme dosud 
nikdy nedělaly,“ zhodnotila Alena 
Klimešová tábor Rajská zahrada.

Podrobnosti k těmto i dalším pro-
gramům, kontakty i přihlášky na-
jdete na www.lipka.cz/seniori nebo 
kontaktujte koordinátorku aktivit 
Pavlu Švecovou: tel. 543 420 822,  
e-mail: pavla.svecova@lipka.cz.

Ing. Veronika Neckařová

„Bez půdy to nepude“ – to je 
podtitul letošní oslavy  
Dne Země

Již tradičně zve Lipka společně 
s dalšími jihomoravskými organi-
zacemi všechny obyvatele Brna na 
velkou oslavu Dne Země, která se 
tentokrát zaměří na téma půda a na 
vše, co se točí okolo ní. V sobotu 
22. dubna v parku na Kraví hoře 
se děti i dospělí například dozvědí, 
proč bychom měli půdu chránit 
a jaká jsou rizika spojená s její 
ztrátou a degradací. Nahlédnou také 
pod povrch půdy do úžasného světa 
plného prapodivných živočichů. 

Kraví hora se na celou dubnovou 
sobotu zaplní stánky, které nabídnou 
dětem spoustu zábavných a pozná-
vacích her, tvořivých dílen a pokusů. 
Dospělé návštěvníky zase čekají pro-
jekce filmů s environmentální temati-
kou, praktické workshopy či poutavé 
přednášky. Ing. Jaroslav Záhora, CSc. 
například představí, jak se mluví 
v půdě – tedy jakým způsobem mezi 
sebou komunikují jednotlivé půdní 
organismy a jaké k tomu vlastně 
mají důvody. S průvodci se budete 
moci také vydat na komentovanou 
procházku do nedaleké zahrádkářské 
kolonie, během níž se dozvíte víc 
o tom, jaká specifika má městská 
půda a jak ji vhodně využívat.

Během celého dne si návštěvníci 
budou moci nakoupit na EKOtrhu, 
který nabídne lokální produkty 
a výrobky šetrné k přírodě, ochutnat 
zdravé občerstvení nebo si užít 
kulturní program. Ten nabídne jak 
dětská představení Divadla Koráb 
(začátky představení v 10.15 hod. 
a ve 13.10 hod.), tak řadu koncertů: 
vystoupí kapely Tranzan, Tubabu či 
písničkář Honza Plšek. V 17 hodin 
pak začne velký koncert kapely 
Bokomara. 

To všechno v sobotu  
22. dubna 2017 od 10 do 18 hodin 
v parku na Kraví hoře.  
Více informací o programu najdete na 
www.lipka.cz/denzeme. 

Mgr. Kateřina Vítková

      
 

 

www.helceletka.cz/kominicek 

LETNÍ PRÁZDNINY 2017

Místo konání nebo srazu:
DDM Frikulín, Gromešova 1

Brno –
.

www.ddmhelceletka.cz

17.7 - 21.7 Prázdninové cesty - 1
N Centrum Eden, Moravský kras, Perštejn, 

31.7 - 4.8  Prázdninové cesty -
N Western Boskovice, Moravský kras, 
Vyškov- muzeum vojenské techniky

Výlety jsou každý den
ádi 

na hry, dobrodružství na 
cestách! Sraz: cca 8,00 dle domluvy a odjezdu vlaku 

. Návrat: cca 16.30 –
17,30 dle výletu.

Jízdenky IDS s sebou dle rozpisu.
Dotazy: Š. Lokajová, tel. 606 110 970

21.8 - Tiskátka
. Hrátky, fantazie, výroba 

papíru pomocí Big Shot a embossovacích 

Dotazy Š. Lokajová, tel. 606 110 970

17.7 – 21.7. Mažoretky

si vyrobíme a 
zahrajeme si pár her.

Dotazy: H. Vévodová, tel. 720 214 992.

7.8 – 11. 8. Cestovatelé
Výlety, objevování a zkoumání v

Dotazy: H. Vévodová, tel. 720 214 992
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Oslavte Velikonoce v Zoo Brno

14. – 17. dubna připravila brněnská 
zoo pro návštěvníky bohatý program. 
Své umění ukáže mistr sklář a mistr 
řezbář a jejich řemeslo si budou moci 
vyzkoušet i děti. V sobotu bude 
součástí velikonočního programu 
charitativní jarmark. Větší děti 
si mohou své znalosti prověřit na 
Velikonoční vědomostní stezce, 
která bude připravená na neděli. Na 
Velikonoční pondělí se děti mohou 
zapojit do hledání vajíček v areálu 
zahrady a za nalezené vajíčko získat 
sladkou odměnu. V Dětské zoo 
budou nejen domácí zvířata a jízda 
na ponících, ale také ukázky stříhání 
ovcí a zpracování ovčí vlny tradičním 
způsobem. Stejně jako v loňském 
roce budou mít děti možnost vyfotit 

se s živými kuřátky. Nebudou chybět 
ani komentovaná krmení oblíbených 
zvířat. Velikonoce v brněnské zoo si 
rozhodně nenechte ujít!
Další akce:
22. dubna: Den Země
30. dubna: Čarodějnice v zoo
1. května: Den přírodních věd
20. května: Den Afriky
3. června: Dětský den v zoo
21. června: Mezinárodní den žiraf
29. července: Mezinárodní den tygrů
26. srpna: Den adoptivních rodičů
16. září: Běh zoologickou zahradou
28. října: Halloween
3. prosince: Rozsvícení vánočního 

stromu
24. prosince: Štědrý den v zoo

Gabriela Tomíčková

Sbírka nepotřebného šatstva 
pro potřebné občany

Oddělení sociální kurátoři Odboru 
sociální péče MMB je pracovištěm 
týmu lidí, které systematicky a dlou-
hodobě poskytuje poradensko-tera-
peutickou pomoc osobám ohroženým 
sociálním vyloučením, nebo jedincům 
již sociálně vyloučeným (reálnější 
stav). V každodenní praxi se jedná 
především o lidi bez domova a na 
ulici, lidi propuštěné z vězení, čerstvě 
dospělé odchozí z dětských domovů 
či propuštěné z výchovných zařízení, 
občany „peroucí se“ s různými typy 
závislostí, osoby trpící duševními 
poruchami a nemocemi.

V rámci činnosti sociálních 
kurátorů je v budově na Křenové 20 
zřízen tzv. sociální šatník, jehož 
prostřednictvím, coby doplňkové 
služby, pomáháme našim klientům 
zajišťovat některé základní lidské 
potřeby – ošacení, zajištění osobní 
hygieny apod.

Co především potřebujeme:
Muži (3/4 našich klientů): bundy, 

rifle, manšestráky, mikiny, svetry, 
trička, boty pro celodenní nošení

Ženy: oblečení (nejčastěji vel. 48+) 
spíše celodenního charakteru, boty 
(zpravidla vel. 5+, lodičky nejsou 
vhodné)

AKTUÁLNĚ POSTRÁDAJÍ 
NAŠI KLIENTI

Teplé bundy, zateplené či silnější 
kalhoty, rukavice, čepice, termo 
ponožky, šály

Oblečení je možné donést na 
Křenovou 20 v době od 16 do 
20 hod. v tyto termíny sbírek (první 
středa v měsíci): 1. února, 1. března, 
5. dubna, 3. května, 7. června, 
2. srpna, 6. září, 4. října, 1. listopadu 
a 6. prosince.

Neodmítneme dárce ani  
v kterýkoli úřední den, tj.  
PO 8 – 17 h, ST 8 – 17 h, PÁ 8 – 12 h.

Možné je i po domluvě připravené 
šatstvo odvézt naším autem.

Kontaktní osoba:  
Mgr. Pavel Drietomský,  
tel. 544 502 623,  
e-mail: drietomsky.pavel@brno.cz

• POSTUPNÁ OBMĚNA KONTEJNERŮ NA SKLO
Od 1. března společnost SAKO postupně obměňuje kontejnery 
na sklo na celém území města Brna. Obnova bude dokončena 
v dubnu, kdy z města zmizí většina starých zelených kontejnerů.

• ZAVÁDĚNÍ TZV. DUO KONTEJNERŮ
Dva zelené kontejnery na bílé a barevné sklo nově nahrazuje 
jeden kontejner se dvěma vhozy a vnitřní přepážkou, který 
umožňuje oddělené třídění bílého a barevného skla. 

• ÚSPORA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Rozhodnutí o výměně kontejnerů předcházela analýza 
a optimalizace sběrné sítě. Výsledkem bude úspora veřejného 
prostranství, pro kterou je klíčové snížení počtu kontejnerů za 
současného zachování objemů jednotlivých nádob. 

• SVOZ SKLA SPOLEČNOSTÍ SAKO
Doposud společnost SAKO zajišťovala svoz skla vlastními 
prostředky pouze v případech podzemních kontejnerů a skla 
vytříděného ve sběrných střediscích odpadu. Od 1. dubna bude 
všechny kontejnery vyvážet vlastními silami.

BRNO MODERNIZUJE SÍŤ 
KONTEJNERŮ NA SKLO

SKLO

BÍLÉ
SKLO

SMĚS
SKLO



ZAZDĚNÉ DVEŘE
Sofie Smutná a Natálie Baráková

Václav Antonín Kounic prožíval těžké 
chvíle. Byl smutný, protože mu nedávno 
zemřel jeho bratr Jan Dominik. Jednoho 
dne se Václav vypravil na hřbitov k po-
mníku Jana. To, co uviděl, ho velmi 
překvapilo. Na pomníku ležel portrét 
malého dítěte. Václav nevěděl, o koho 
se jedná, ale napadlo ho, že by to mohlo 
být utajené dítě jeho bratra. V zamyšlení 
se vracel na zámek, ale jeho myšlenky 
zpřetrhalo služebnictvo, které s ním 
chtělo mluvit. Ke konci dne si však na 
svou úvahu vzpomněl a šel se podívat do 
bratrovy pracovny. Tedy teď už vlastně 
jeho pracovny, když po bratrovi převzal 
úřad. Prohledal všechny zásuvky a až 
v té poslední našel starý dokument, 
který hovořil o smrti tříleté dcery jeho 
bratra. Zbytek textu se nedal přečíst, 
dokument byl poničený. Nemohl na to 
přestat myslet, i jeho poslední myšlenka 
toho dne patřila tomu děvčeti. O půl-
noci Václava cosi probudilo. V zrcadle 
uviděl přízraky. Nejprve nevěděl, co 
to má znamenat, pak si ale vzpomněl 
na svého bratra a jeho dceru. V celém 
zámku bylo naprosté ticho. On však 
uslyšel hlasy, které šeptaly: „Mysleli si, 
že mám v těle démona…“ Po chvíli jiný 
hlas: „Neboj se, už jsem tu s Tebou…“ 
Náhle se přízraky rozplynuly. Václav 
poté usnul, ani nevěděl jak. Ráno 
šel rovnou do pracovny a přemýšlel 
o tom, co se mu to v noci zdálo. Nebo 

se to opravdu stalo? Vtom si najednou 
všiml, že jsou v pracovně zazděné dveře. 
Začal je zkoumat, ale najednou se tam 
objevil ohnivý nápis: NEPLEŤ SE DO 
TOHO! To však Václava neodradilo. 
Zavolal služebnictvo, ať dveře vyboura-
jí. Když smetli ze dveří prach, objevil se 
tam nápis LAURA. Když se probourali 
dovnitř, uviděli bíle vymalovanou míst-
nost. Naproti dveřím viselo zrcadlo. Na 
zemi byla spousta dětských věcí a hra-
ček. Najednou se v zrcadle opět objevily 
přízraky. Tentokrát nebyly černé, ale 
bílé. Opět šeptaly… Naříkaly, že nemají 
klid. Václav na ně začal mluvit: „To já se 
vás snažím osvítit a zjistit, co se stalo. 
Pokud však nemůžete kvůli tomu nalézt 
klid, nechám toho.“ V tom se přízraky 
změnily ve dvě krásné bílé holubice. 
Václava ta krása oslnila a dojala ho k sl-
zám. Holubice, tedy jeho bratr a malá 
Laura, vzlétly a vyletěly oknem ven. 
Letěly výš a výš… až dolétly do nebe.

HOLUBICE
Kristýna Bláhová a Ema Tefelnerová

Václav Antonín Kounic měl bratra 
Jana Dominika. Rok před jeho smrtí 
se slétly všechny černé holubice z okolí 
na jeho okno. Jen jedna z nich byla bílá. 
Náhle však padla jako podťatá a byla 
mrtvá. Václav jí běžel na pomoc, ale 
nepodařilo se mu ji zachránit. Rok nato 
zemřel jeho bratr Jan a on musel převzít 
jeho práci. Slet holubic se opakoval rok 
co rok, přesně v den, kdy Jan zemřel. 

Když se to opa-
kovalo již potře-
tí, tak si Václav 
bílou holubici 
pečlivě prohlédl. 
Na těle měla 
ránu, jako by ji 
někdo zastřelil. 
Další rok se tedy 
pečlivě díval, aby 
nepropásl oka-
mžik, kdy bílou 
holubici někdo 
zastřelí. Když si 
holubice sedaly 
na okenní rám, 
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uviděl, jak se nedaleko mihla černá 
mlha. Byl to přízrak, který zabil jeho 
bratra. Šel opatrně za ním a zeptal se 
ho, proč to dělá. Přízrak se však vylekal 
a zmizel. Na místě, kde předtím stál, 
ležel Janův meč, celý od krve. Vzal meč 
domů a začal ho zkoumat. Když se 
podíval zblízka na ostří, zjistil, že jsou 
na něm vyryté nějaké znaky. Protože 
jim ale nerozuměl, nechal meč uložit do 
zbrojnice a zapomněl na něj, protože si 
myslel, že když má meč u sebe, nebude 
se slet holubic opakovat. Mýlil se však. 
Situace se opakovala. Běžel k bílé mrtvé 
holubici, protože ji chtěl zachránit, 
a uviděl, že má na nožičce připevněný 
nějaký vzkaz. Byly to podobné znaky, 
jaké viděl na meči. Začal si myslet, že 
se mu přízrak snaží něco sdělit. Nevěděl 
však co, znakům nerozuměl. Čas plynul 
a Václav na znaky úplně zapomněl. 
Jednou však hledal nějaké staré důležité 
dokumenty a nestačil se divit. V zásuvce 
našel také list, na kterém byla vyobraze-
na jakási abeceda těch podivných zna-
ků. Některé znaky však nebyly čitelné. 
Obrátil se tedy s prosbou o pomoc na 
faráře, protože ho považoval za svého 
přítele. Svěřil se mu se svým trápením. 
Farář mu řekl, že s tímto písmem byl už 
u něj jeho bratr a rok na to umřel. Václav 
se obával, aby ho tedy nestihl stejný 
osud, jeho zvědavost však byla silnější. 
Toužil rozluštit, co všechny ty vzkazy 
znamenají. Pátral dál, ptal se všech, ale 
nikdo nic nevěděl. Jednou večer se šel 
pomodlit do kapličky. Když se zadíval 
nad oltář, zjistil, že tam jsou vyobrazené 
znaky, které mu chyběly. Díky abecedě 
rozluštil vzkaz, který byl napsaný na 
meči a který u sebe měla holubice. Stálo 
tam: POKUD TUHLE ZPRÁVU 
ČTEŠ, DO ROKA V TENTO DEN 
ZEMŘEŠ. A tak se také stalo. Takto 
doopravdy zemřeli bratři Kounicové. 
Ne tak, jak se dočtete v knihách. Oba 
bratři se stali přízraky, protože vzali 
život jiným dvěma bratrům. Za to měli 
pykat tak, že nenajdou klid po smrti. 
A když se někdy budete v den jejich 
smrti procházet kolem zámku, možná 
uvidíte je i holubice.


