
Dárek ke Dni učitelů: ocenění získalo šest brněnských učitelek
Ze čtyřiceti nominovaných vybírala vítěze odborná porota. „Ocenění udělujeme proto, abychom 

důstojně oslavili Den učitelů, a také jím dáváme učitelskému povolání určitou prestiž. Zdůrazňujeme, 
že město stojí o to, aby učitelé vzdělávali a vychovávali novou generaci,“ uvedl náměstek brněnského 

primátora Petr Hladík.
Učitelky si přebraly ocenění ve dvou kategoriích. Za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost získala 

ocenění také zástupkyně ředitele základní školy v Blanenské ulici Alena Zaplatílková.

A TAK TĚ VIDÍM

K Tobě se vracím v myšlenkách den co den,
jsem jako poutník co bloudí po horách,
jsem jako voják v neznámo zaveden,
sotva už stojím, má milá, na nohách.

Tvůj stín jde se mnou ve svitu měsíce,
noří se do tmy a stoupá po skalách,
Tvé oči září v stříbrné replice,
spolu se stínem Tvým plují po stěnách.

Také Tě vidím zavátou v závějích
s úsměvem na rtech a s dětmi v náručí.
Loďka zmítaná v divokých peřejích,
kdo žít nás, má milá, kdo žít nás naučí?

Karel Stránský

Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice
Dne 23. 5. 2018 proběhlo 
225. zasedání zastupitelstva
- připomínky občanů Ing. Hudec 
- pokos trávy okolo obrubníků 
v Jehnicích, p. Pernica – ořez břízy 
na ul. Blanenská a Ořešínská, větve 
zasahují na chodník a nedá se pod 
nimi projít.
- zastupitelstvo schvaluje,  
aby plakáty, které budou vyvěšeny 
na zastávkách MHD v Jehnicích,  
byly orazítkovány všechny  
bez ohledu na osobu žadatele.
- zastupitelstvo schvaluje nabídku 
společnosti Patrice Antique s.r.o.  
se sídlem Minoritská 1, 602 00 Brno 
na výkup 12 ks křesel za částku 
8 000,- Kč/ks.
- starosta seznámil zastupitele 
s výsledkem jednání všech 
zainteresovaných odborů MMB 
a KRÚ JMK, SUJ JMK,  BKOM 
a MČ Brno-Jehnice o výstavbě 
chodníku mezi Mokrou Horou 
a Jehnicemi. V první etapě se 
bude stavět pouze úsek od školy 

po odbočku na pilu z důvodu 
výše přidělených finančních 
prostředků. Vznikl problém 
s odvodněním chodníku a silnice, 
kdy BVK odmítly zatím převzít 
toto odvodnění do své správy. 
Zastupitelstvo souhlasí s převzetím 
dešťové kanalizace v úseku odbočka 
na pilu po ZŠ do své správy 
a to do vyjasnění majetkového 
vypořádání mezi městem Brnem 
a Jihomoravským krajem týkajícího 
se vlastnictví a správy komunikace 
mezi Mokrou Horou a Jehnicemi. 
Předmětná kanalizace pak bude 
předána definitivnímu správci. 
- starosta seznámil zastupitele 
s poskytnutými finančními 
prostředky na opravu účelových 
komunikací v MČ Brno-Jehnice ve 
výši 202 000,- Kč. Zastupitelstvo 

pověřilo tajemníka prověřením 
možnosti, zda je možno opravit 
i účelové komunikace, které nejsou 
ve vlastnictví města Brna, ale 
byla by např. podepsaná smlouva 
o pronájmu na tuto účelovou 
komunikaci.
- starosta oznámil, že zastupitelstvo 
MČ Brno-Jehnice dostalo pozvání 
na návštěvu od zastupitelstva města 
Kaunas, městské části Alexotas 
na Oslavy 100 let Litvy v termínu 
14. – 21. 9. 2018. Zastupitelstvo 
schvaluje částku 95 000,- Kč  
na částečné zabezpečení kontaktů 
a následného jednání s družebním 
městem Kaunas – Alexotas,  
na základě jeho pozvánky členů 
ZMČ Brno-Jehnice do Litvy, 
Kaunasu – Alexotasu v termínu 
14. – 21. 9. 2018.
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- starosta oznámil zastupitelům,  
že během zdravotních prořezů 
stromů na náměstí 3. května 
v Jehnicích bylo zjištěno, že smrk 
vedle plynové stanice usychá; byl 
proto okamžitě z bezpečnostních 
důvodů zkrácen cca o 4 m, ale je 
nutno jej z důvodu bezpečnosti 
pokácet.  
Tato skutečnost byla oznámena  
na příslušný odbor životního 
prostředí MČ Královo Pole. 
Zastupitelstvo pověřilo tajemníka 
zajištěním pokácení smrku včetně 
vyfrézování pařezu.
- předseda kulturní komise 
poděkoval Mysliveckému sdružení 
Paseky za organizaci Mysliveckého 
dne, který proběhne 2. 6. 2018 od 
11.00 hod. na myslivecké chatě 
Koukalka, kdy zde bude program 
i pro děti.
- předseda kulturní komise oznámil 
zastupitelstvu nutnost opravy  
dvou kusů ženských krojů, kdy cena 
bude stanovena až po prohlídce 
švadlenou.
- zastupitelstvo schvaluje výsadbu 
Stromu svobody na pozemku  
p.č. 827 před ZŠ Blanenská 1,  
Jehnice .
- od posledního zasedání 
zastupitelstva nedošlo k žádnému 
dalšímu posunu v jednání 
s investorem „Pivovaru Jehnice“.
- zastupitelstvo pověřuje starostu  
MČ Brno-Jehnice vedením zájezdu 
dětí do družebního města Kaunas 
v Litvě ve dnech 4. – 8. 6.2018.
- zastupitelstvo schvaluje cenovou 
nabídku na vypracování  
„Studie společenské centrum  
a úřad MČ Brno-Jehnice od 
architektonické kanceláře  
Burian – Křivinka za částku 
100 000,- Kč bez DPH  
a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.
- zastupitelstvo projednalo cenové 
nabídky na montáž nábytkových 
zámků a dvířek na stávající skříňky 
v prostorách ZŠ a MŠ Blanenská 1, 

Jehnice s ohledem na nařízení 
GDPR – poskytnutí účelové dotace 
MŠ a ZŠ Blanenská 1, Jehnice  
za částku 78 362,- Kč bez DPH. 
Ředitel ZŠ a MŠ Blanenská 1, 
Jehnice předložil zastupitelstvu 
návrh na zakoupení 4 ks skříní,  
které splňují požadavek nařízení 
GDPR za částku 3 890,- Kč/ks 
bez DPH. Zastupitelstvo schvaluje 
poskytnutí dotace ve výši  
20 000,-Kč jako částku dostatečnou 
na zakoupení 4 ks skříní.
- zastupitelstvo schvaluje  
smlouvu na výkon pověřence  
pro ochranu osobních údajů mezi  
MČ Brno-Jehnice a společností  
PMA data protection s.r.o.
- zastupitelstvo projednalo nabídky 
na zakoupení reklamních předmětů 
(odznak) MČ Brno-Jehnice  
a vybírá nabídku na výrobu odznaku 
MČ Brno-Jehnice od firmy  
Coufal Richard – CR Design 
za částku 49,- Kč/Ks bez DPH 
v celkovém nákladu 300 ks  
a pověřuje tajemníka objednáním.
- zastupitelstvo projednalo nabídky 
na zakoupení závěsného odznaku  
se státním znakem ČR  
a vybírá nabídku od firmy  
MAGIC studio za částku 4 950,- Kč 
bez DPH na zakoupení závěsného 
odznaku se státním znakem ČR 
ve variantě se stuhou – trikolorou 
a pověřuje tajemníka objednáním.
- zastupitelstvo souhlasí  
s použitím obrázků znaku  
a vlajky MČ Brno-Jehnice  
pro vydání knihy „Symboly 
brněnských městských částí – 
pečeti, znaky, vlajky a jejich 
význam“.
- zastupitelstvo schvaluje následující 
úpravy příloh OZV o místních 
poplatcích: 
a) Příloha č. 1 SAZBY 

POPLATKŮ ZE PSŮ:  
Změnit v části JINÉ 
PROSTORY NEŽ BYTOVÝ 
NEBO RODINNÝ DŮM sazby
- základní sazba 300,- Kč

- za druhého a každého  
dalšího psa 600,- Kč

b) Příloha č. 4 SAZBY 
POPLATKU ZA 
UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ
- Billboard 25 000,- Kč/rok
- Reklama typu „A“  

100,- Kč/měsíc
- Ostatní 100,- Kč/měsíc
- Umístění lunaparků  

a jiných obdobných atrakcí 
0,- Kč/m2/den

- Pořádání reklamních akcí  
5,- Kč/m2/den

- Pořádání sportovních akcí 
0,- Kč/m2/den

- Užívání pro potřeby tvorby 
filmových a televizních děl 
5,- Kč/m2/den

- zastupitelstvo v souladu  
s ust. § 67 a v rozsahu 
ustanovení § 68 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, neurčuje počet 
členů zastupitelstva pro následující  
volební období. Počet zastupitelů 
zůstává beze změny.
- zastupitelstvo dává předběžný 
souhlas se stavbou RD na části 
pozemku p.č. - k.ú. Jehnice.
- zastupitelstvo nemá námitek 
k prodloužení veřejného vodovou 
a vodovodní přípojky a zřízení 
služebnosti k služebnému pozemku 
Statutárního města Brna,  
vše k.ú. Jehnice.
- zastupitelstvo schvaluje  
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 3476/2018/00 mezi  
MČ Brno-Jehnice a VUT v Brně  
na zpracování projektové 
dokumentace na opravu střechy  
na ZŠ v Brně-Jehnicích  
s termínem dodání zpracované 
projektové dokumentace na opravu 
střechy na ZŠ v Brně-Jehnicích 
11. 6. 2018.

Další jednání zastupitelstva se konalo 
20. 6. 2018 od 18.30 hod. v prostorách 
úřadu městské části.
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Revize katastru nemovitostí – 
listiny stavebního úřadu
Rozhodnutí nebo opatření nebo jiné 
úkony tato rozhodnutí nahrazující 
(stavební povolení, kolaudační sou-
hlas, atd.) vydaná stavebním úřadem 
Brno-Jehnice nebo Brno – Královo 
Pole dle zákona č. 50/1976 Sb., 
stavební zákon (dále jen starý 
stavební zákon) nebo dle zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále 
jen nový stavební zákon), jsou v ar-
chivu stavebního úřadu, nacházejícím 
se v budově MČ Brno-Jehnice, ná-
městí 3. května 221/5, 621 00 Brno, 
dohledatelná od 01. 01. 1996. Výše 
uvedené dokumenty pro stavby reali-
zované před tímto datem by měly být 
dohledatelné v Archivu města Brna, 
Přední 2, 618 00 Brno-Černovice. 
Upozorňujeme, že v souladu 
s ust. § 154 odst. 1 písm. e) nového 
stavebního zákona, je vlastník stavby 
povinen uchovávat po celou dobu 
trvání stavby dokumentaci jejího 
skutečného provedení, rozhodnutí, 
osvědčení, souhlasy, ověřenou pro-
jektovou dokumentaci, popřípadě jiné 
důležité doklady. Tato povinnost byla 
dána i ust. § 103 starého stavebního 
zákona. Pokud bude vlastník stavby 
v rámci revize katastru nemovitostí 
vyzván katastrální úřadem k doložení 
listin vydaných stavebním úřadem 
(např. ke změně obvodu budovy), měl 
by tyto listiny mít ve svém vlastnictví 
a s požadavkem na pořízení kopie lis-
tin by se měl na stavební úřad obracet 
pouze ve výjimečných a odůvodněných 
případech (listina zanikla důvodem 
požáru, živelné katastrofy atd.).
U staveb, které byly prokazatelně reali-
zovány před 01. 01. 1996 (lze ověřit 
např. z historických satelitních snímků 
https://gis.brno.cz/mapa/porovnani-
historickych-ortofot/) a ke kterým se 
nedochovaly žádné listiny stavebního 
úřadu, si musí vlastník stavby nechat 
vypracovat zjednodušenou dokumen-
taci (pasport) stavby a ten předložit 
ve dvojím vyhotovení k ověření na 
stavební úřad. Rozsah a obsah zjed-
nodušené dokumentace (pasportu) 
stavby je podrobně uveden v příloze 
č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o do-
kumentaci staveb, v platném znění. 
Zjednodušená dokumentace (pasport) 
stavby musí obsahovat:

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popis-

ná, katastrální území, parcelní 
čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého 

pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, 

identifikační číslo osoby, místo 
podnikání (fyzická osoba podni-
kající, pokud záměr souvisí s její 
podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, 
identifikační číslo osoby, adresa 
sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli doku-
mentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, 

identifikační číslo osoby, místo 
podnikání (fyzická osoba podni-
kající) nebo obchodní firma nebo 
název, identifikační číslo osoby, 
adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení  
(fyzická osoba).

A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o všech 

rozhodnutích nebo opatřeních 
souvisejících se stavbou (označení 
stavebního úřadu nebo jméno 
autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací roz-
hodnutí nebo opatření), pokud se 
tyto doklady nedochovaly, uvést 
pravděpodobný rok dokončení 
stavby,

b) základní informace o dokumen-
taci, projektové dokumentaci 
nebo jiné technické dokumentaci 
(identifikace, datum vydání, 
identifikační údaje o zhotoviteli 
dokumentace), pokud se  
dochovala,

c) další podklady.

B Souhrnná technická zpráva
a) popis území stavby, ochrana 

území podle jiných právních 
předpisů, zvláště chráněné území, 
záplavové území apod.

b) popis stavby
- účel užívání stavby,
- trvalá nebo dočasná stavba,

- ochrana stavby podle jiných 
právních předpisů,

- parametry stavby - zastavěná 
plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod.,

- základní bilance stavby - po-
třeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství 
a druhy odpadů a emisí apod.,

c) technický popis stavby a jejího 
technického zařízení,

d) zhodnocení stávajícího stavebně 
technického stavu,

e) napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu,

f) ochranná a bezpečnostní pásma,
g) vliv stavby na životní prostředí 

a ochrana zvláštních zájmů.

C Zjednodušený situační náčrt
Zjednodušený situační nákres 
v měřítku podle použité katastrální 
mapy s vyznačením stavby.

D Zjednodušená výkresová doku-
mentace
Zjednodušené výkresy skutečného 
provedení stavby v rozsahu a podrob-
nostech odpovídajících druhu a účelu 
stavby s popisem způsobu užívání 
všech prostorů a místností.
Součástí zjednodušené dokumentace 
(pasportu) stavby musí být i aktuální 
platné revizní zprávy např. elek-
troinstalace, plynoinstalace, 
komínů a ochrany před bleskem 
(hromosvod). 
Dále musí být součástí žádosti 
o ověření zjednodušené dokumentace 
(pasportu) stavby i požárně bezpeč-
nostní řešení, ze kterého vyplynou 
požadavky na požárně bezpečnostní 
zařízení (hasicí přístroje, hlásiče 
kouře, atd.), které musí pasportovaná 
stavba obsahovat. Stavební úřad 
upozorňuje, že v rámci žádosti 
o ověření zjednodušené dokumenta-
ce (pasportu) stavby bude provedena 
kontrolní prohlídka pasportované 
stavby, při které bude kontrolována 
instalace požárně bezpečnostních 
zařízení (hasicí přístroje, hlásiče 
kouře, atd.) dle požadavků požárně 
bezpečnostního řešení. 
Pokud je zjednodušenou dokumen-
tací (pasportem) stavby nahrazován 
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dokument pro změnu obvodu stavby 
(např. stavební povolení, kolaudační 
souhlas, atd.), pak je nutné spolu 
s žádostí o ověření zjednodušené 
dokumentace (pasportu) stavby 
předložit i geometrický plán. 
Stavby, u kterých nebude prokazatel-
ně doloženo, že byly realizovány před 
01. 01. 1996 a nebude dohledána 
žádná listina stavebního úřadu, 
lze dodatečně legalizovat v rámci 
řízení o odstranění stavby a řízení 
o dodatečném povolení postupem dle 
ust. § 129 nového stavebního zákona. 
V tomto případě je postup takový, 
že stavební úřad zahájí z moci 
úřední řízení o odstranění stavby dle 
ust. § 129 odst. 2 nového stavebního 
zákona. V oznámení o zahájení 
řízení vlastníka nebo stavebníka 
poučí o možnosti podat ve lhůtě 
30 dnů od zahájení řízení žádost 
o dodatečné povolení stavby. Byla-li 
žádost o dodatečné povolení podána 
před zahájením řízení o odstranění 
stavby (předpokládáme, že tento 
případ se bude týkat většiny doda-
tečně povolovaných staveb v rámci 
revize katastru nemovitostí), má se 

za to, že byla podána v okamžiku 
zahájení řízení o odstranění stavby. 
Pokud stavebník nebo vlastník 
stavby požádá ve stanovené lhůtě 
o její dodatečné povolení, stavební 
úřad přeruší řízení o odstranění 
stavby a vede řízení o podané žádosti 
(o dodatečném povolení stavby). 
Jde-li o stavbu vyžadující stavební 
povolení, žadatel předloží podklady 
předepsané k žádosti o stavební 
povolení. Jde-li o stavbu vyžadující 
pouze územní rozhodnutí, žadatel 
předloží podklady předepsané 
k žádosti o územní rozhodnutí. 
Stavební úřad upozorňuje, že pod-
kladem žádosti o dodatečné povolení 
jakékoliv stavby musí být vždy zá-
vazné stanovisko Odboru územního 
plánování a rozvoje Magistrátu 
města Brna. Pokud se jedná o stavbu 
pro bydlení (rodinné domy, bytové 
domy, atd.) musí být podkladem 
žádosti o dodatečné povolení závazné 
stanovisko Krajské hygienické stanice 
Jihomoravského kraje. V případě že 
se dodatečné povolení bude týkat 
stavby rodinného bydlení nad 200 m2 
zastavěné plochy nebo bytového 

domu, tak součástí žádosti musí být 
i závazné stanovisko Hasičského 
záchranného sboru Jihomoravského 
kraje. Dalšími požadovanými 
stanovisky dotčených orgánů jsou 
závazná stanoviska Odboru životního 
prostředí Magistrátu města Brna 
a Odboru vodního a lesního hos-
podářství a zemědělství Magistrátu 
města Brna. Výše uvedený výčet 
stanovisek dotčených orgánů je pouze 
orientační a v rámci jednotlivých 
staveb se požadavky na stanoviska 
dotčených orgánů mohou lišit. 
V případě, že bude požadováno 
vyjádření stavebního úřadu 
např. k pevnému spojení stavby 
se zemí pomocí základu nebo 
jiné konstrukce, bude nutné spolu 
s žádostí o vyjádření doložit posudek 
nebo stanovisko autorizované 
osoby v oboru pozemní stavby nebo 
znalecký posudek soudního znalce 
v oboru stavebnictví, který danou 
věc posoudí. Stavební úřad nemá 
technické prostředky, kterými by 
zkoumal, zda např. stavba je nebo 
není pevně spojena se zemí.

Michal Kotyza

Odbor sociálních služeb
Ptašínského 9/11, Brno

Pečovatelská služba

Denní stacionář

Kuchyně s jídelnou 
pro důchodce

Odlehčovací služba

Statutární město Brno
Městská část Královo Pole

Činnost sociálních poskytovatelů Pečovatelská služba, 
Centrum denních služeb a Odlehčovací služba Brno – Královo Pole 
je finančně podporována JMK.

Informace, 
kontakt

Odlehčovací 
služba

Kontaktní místo

Pečovatelská služba 
Ptašínského 9/11, Brno
pondělí a středa 7.00–17.00 hod., 
po telefonické domluvě další dny

Sociální pracovníci

vedoucí odboru 
tel. 541 428 411

sociální pracovnice 
tel.  541 428 412, 541 428 413 

541 428 428, 541 428 429

Internet

kralovopole.brno.cz/pecovatelska-
sluzba/ds-10536/pl=50903

Jedná se o pobyt klientů po 24 hodin 
denně na potřebnou přechodnou dobu. 
Je zajištěný dohled nad jejich denním 
režimem.

Slouží seniorům s trvalým pobytem 
v Brně, kteří mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku nebo nepříznivého 
zdravotního stavu. Po dobu jejich pobytu 
se umožní odpočinek pečujícím osobám.

Přechodný pobyt pro seniory
Kabátníkova 8, Brno
tel. 541 428 429
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Italové v Jehnicích za první 
světové války?
Psal se rok 1915 a válečný konflikt se 
stále rozšiřoval. Stále více bylo jasné, 
že vojáci se nevrátí domů „do švestek“, 
jak tvrdili optimisté při vyhlášení 
války v červenci 1914, pravdu neměli 
ani „pesimisté“ se svým odhadem „do 
vánoc“. Dnes bychom se chtěli věno-
vat málo známé kapitole z dějin první 
světové války, která se jeví v kontextu 
válečných hrůz jako pouhá epizoda. 
Přesto ve svých důsledcích ovlivnila 
osudy tisíců rodin. Máme na mysli 
válečné uprchlíky. Podnětem se pro 
nás stala kniha „Italští uprchlíci na 
jižní Moravě v letech 1915 až 1919“, 
která vyšla v roce 2014 v Blansku. Její 
autoři, Ivana Bojdová, Eva Šebková 
a Karel Šebek, provedli několikaletá 
pátrání v archivech, zajímaly je pře-
devším farní, obecní a školní kroniky. 
Výsledkem jejich pátrání se stala 
publikace s unikátními fotografiemi, 
vzpomínkami a dokumenty, které 
ukazují, jak válka zasáhla do osudů 
lidí, kteří se sice neúčastnili přímo 
bojů, ale přesto poznali válečné 
útrapy. Kniha se věnuje primárně 
Boskovicku a Blanensku, velice 
pečlivě však osvětluje celkovou 
situaci v rakousko-uherské monarchii 
z hlediska válečných uprchlíků. 
Válečný konflikt v letech 1914 až 1918 
zasáhl postupně Evropu, Asii, Afriku, 
probíhal i na světových oceánech. Pro 
válčící strany se civilisté stali překáž-
kou, kterou „řešily“ obrovskými trans-
fery obyvatelstva z míst, kde probíhaly 
boje. Již v roce 1914 odcházelo civilní 
obyvatelstvo z Haliče a Bukoviny do 
částí monarchie válkou nezasažených, 
o rok později následovali obyvatelé 
z jižních svahů Alp, posléze to 
byla rumunská populace. Nás dnes 
budou zajímat události roku 1915. 
Dne 25. května 1915 vyhlásila Itálie 
válku svému dosavadnímu spojenci, 
Rakousku-Uhersku. Příčinou konflik-
tu se staly mocenské zájmy, které měly 
oba státy na Balkáně. Italská strana 
vznesla požadavek, aby tzv. říšští 
Italové, tedy italští příslušníci rakous-
ko-uherské monarchie, kteří žili na 
jižních svazích Alp, byli přestěhováni 
z oblastí vojenských operací. Pro takto 

přestěhované obyvatelstvo 
se ujal historický název 
„italští uprchlíci“, i když 
ve skutečnosti to byl odsun 
civilního obyvatelstva nu-
cenou formou. Spíše by se 
hodil termín vystěhovalci 
či ještě lépe vysídlenci. 
Muže převedli k vojenské 
službě, samotná evakuace 
se týkala starců, žen a dětí. 
Civilní obyvatelstvo 
jižního Tyrolska se ocitlo 
ve frontovém území, když 
začínal italský útok. Proto 
k jejich vystěhování došlo 
velice rychle. Rodiny byly 
vyzvány, aby si vzaly to 
nejnutnější a připravily 
se k odchodu. Provincie 
Trentino měla na 
začátku války asi 386 000 
obyvatel. Z nich asi 
60 000 odešlo sloužit do 
rakousko-uherské armády, 
část obyvatel přešla na 
italskou stranu. Asi třetina 
obyvatel jižních Tyrol, odhaduje se 
114 000 Trentiňanů, byla vysídlena do 
Rakouska, Čech a na Moravu. Území 
přímo na hranici mezi Italským krá-
lovstvím a Rakousko-Uherskem bylo 
vyklizeno během necelého týdne. Na 
místě musely zůstat vozy a dobytek, 
přesuny lidí se prováděly po železnici. 
Pro italské uprchlíky bylo potřeba 
zajistit především ubytování a stra-
vování. Problém ubytování pomáhaly 
řešit barákové tábory, stavěné a vyba-
vené na všech územích stejně. Tábory 
měly několik baráků na bydlení, dále 
vznikl speciální barák nemocniční, 
desinfekční a karanténní, odvšivovací 
zařízení, lázeň, prádelna a barák pro 
správu tábora. V táboře byl ustájen 
dobytek, potraviny dodávala táborová 
jatka, fungovala vlastní pekárna. Pro 
děti byla zřízena škola, kde vyučovali 
italští učitelé nebo kněží. Děti měly 
dostat učebnice, modlitební knížky 
a růženec. Jako první byl vybudován 
barákový tábor v Braunau nad 
Innem, poté Wagna u Leibnitze, 
Katzenau u Lince, Wöltersdorf, 
Oberhollabrun, Gmünd, Pottensdorf. 
Vybavení všech táborů bylo stejné, 
lišily se pouze počtem ubytovacích 

baráků. Na Moravě vznikly tábory ve 
Svatobořicích, v Uherském Hradišti, 
Moravské Třebové, Pohořelicích, 
Kyjově, Mikulově a Německém 
Brodě. V moravských táborech byli 
ubytováni uprchlíci z celé monarchie, 
tedy nejen Italové. Největším se stal 
tábor v Uherském Hradišti, který 
plnil zároveň funkci karanténního 
a perlustračního střediska. Uprchlíky 
při vstupu do tábora vyšetřili na 
infekční choroby a podrobili lékařské 
prohlídce. Následovala desinfekční 
stanice, která desinfikovala 200 osob 
za hodinu. Zařízení zároveň odvšivo-
valo; vši představovaly velký problém 
za první světové války jak u armády, 
tak i u civilního obyvatelstva. 
Následovala perlustrační stanice, kde 
se prověřovalo, zda příchozí člověk 
nepracuje pro nepřátelskou stranu. 
Pro potřeby tábora v Uherském 
Hradišti byla vystavěna vojenská 
infekční nemocnice a byl vybudován 
i hřbitov. Přistěhovalců přijížděly celé 
vlaky, ale po příjezdu se mnozí snažili 
životu v táboře vyhnout. Zámožnější 
se ukrývali ve městě, za byt či 
potraviny platili doslova zlatem. Toto 
přeplácení způsobilo, že ceny mléka, 

Válka s Itálií, Moravská orlice, 25. 5. 1915
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másla a vajec dosáhly v Uherském 
Hradišti astronomické výše. 
V táborových barácích bydlela jen 
menší část vystěhovalců, ostatní byli 
úředně přikazováni do jednotlivých 
obcí Čech a Moravy prostřednictvím 
okresních hejtmanství. Z pohledu 
vystěhovalců byl pobyt v obcích 
mnohem snesitelnější. Svůj pobyt 
zde považovali za štěstí, setkávali se 
však i se složitostmi, kterých byli lidé 
žijící v barákových táborech ušetřeni. 
Bydleli v menších obcích, do velkých 
zemských měst – Vídně, Brna, Prahy, 
Lince a Štýrského Hradce – nesměli 
vstoupit ti, kteří pobírali zaopatřovací 
poplatek, zde mohly zůstat pouze 
osoby finančně nezávislé. 
Uprchlíci přicházeli v době těžké 
i pro domácí obyvatelstvo. Vše se 

podřizovalo zabezpečení bojující 
armády. Od podzimu 1914 bylo 
zavedeno vázané hospodářství, hos-
podáři museli po odečtení potřebného 
obilí k setí a samozásobení nabídnout 
přebytky k odkoupení státu. Povinně 
se odevzdávaly brambory, vejce, maso 
a dobytek. V domech se konaly často 
prohlídky, tzv. rekvizice. Pokud byly 
nalezeny potraviny nad stanovené 
dávky, bylo vše zabaveno. Zavedly 
se lístky na odběr petroleje, mouky, 
cukru. Potraviny na lístky však často 
v obchodech chyběly, lidé je museli 
shánět u překupníků za přemrštěné 
ceny, často se platilo šperky, oble-
čením atp. Do této situace přišli 
uprchlíci, převážně staří muži, ženy 
a děti. Přistěhovali se do jazykově 
zcela odlišného prostředí, klimaticky 
drsnějších podmínek, které jim 
způsobily časté nemoci z nachlazení, 
záněty ledvin a plic. Ústředním 

orgánem, který péči o uprchlíky 
řídil, bylo „Centrum pro uprchlíky 
ve Vídni“. Místo, kde bylo ubytováno 
větší množství uprchlíků, se nazývalo 
„uprchlická obec“. Směrnice a předpi-
sy týkající se uprchlíků se posílaly na 
místodržitelství příslušné země, pro 
Moravu a Slezsko na Moravské mís-
todržitelství v Brně, odkud pak pří-
kazy odcházely na jednotlivá okresní 
hejtmanství. Každému hejtmanství 
bylo přesně určeno, kolik uprchlíků 
ubytuje. Rozlišovalo se, kteří uprchlíci 
pobírali rentu, plat či požitky, a kteří 
byli zcela bez prostředků. Podle toho 
se vypočítávala uprchlická podpora. 
Ti, kteří prokázali úplnou nemajet-
nost, mohli požadovat kompletní ma-
teriální i finanční podporu. Finanční 
částky se v průběhu války nominálně 

zvyšovaly, ve skutečnosti 
v souvislosti s rostoucí 
inflací se částka fakticky 
snižovala. V červnu 1915 
dostávali 90 haléřů na 
osobu a den. Peníze však 
nedostali do ruky, finance 
dostávaly místní výbory 
pro uprchlíky, které z nich 
platily vynaložené náklady. 
Uprchlíci dostávali šaty, 
prádlo, slamník a deku. 
Nájemné v domech, kde 
Italové bydleli, se zpočátku 

platilo ze státních prostředků, od 
1. srpna 1917 si je uprchlíci museli 
platit sami. Uprchlíci, kteří pobírali 
státní podporu, měli lékařskou péči 
zdarma. Každé onemocnění, zejména 
průjem a dávení, se muselo hlásit 
obvodnímu lékaři, který ve vážnějších 
případech zajistil převoz do nemocni-
ce zemského hlavního města. Největší 
obavy vzbuzovaly epidemické cho-
roby – cholera, tyfus, skvrnitý tyfus, 
neštovice a úplavice. Dne 5. září 1917 
byl vydán výnos, kdy se měl zjistit stav 
očkování uprchlíků proti neštovicím 
za poslední dva roky. Očkování se 
zaznamenalo do očkovacích průkazů, 
které se staly podkladem pro vydání 
povolení k návratu. Italští uprchlíci 
pocházeli z řad drobných zemědělců 
a nádeníků. Protože odchodem 
mužů do války chyběly pracovní síly, 
mohli se uprchlíci nechat najmout 
do práce. Uprchlík, který byl najat 

mimo uprchlickou obec, ztrácel nárok 
na uprchlický příspěvek. Pracoval 
za mzdu a zaopatření, které mu 
musel poskytnout zaměstnavatel. 
Kvalifikovaní řemeslníci našli 
práci v řemeslnických dílnách pro ně 
zřízených, ženy pracovaly v oděvních 
centrálách pro třídění, šití a opravu 
šatstva. Uprchlíci dostávali oblečení. 
Bezplatně je získali ti, kteří měli 
závažné zdravotní problémy, jinak 
si uprchlíci části oděvů obměňovali, 
za opotřebené šatstvo dostávali jiné. 
Další možností byl nákup se slevou. 
Pokud odmítli obě možnosti, museli 
si koupit oblečení za plnou cenu. 
Každá uprchlická rodina měla kartu, 
kam se zaznamenávala spotřeba 
oděvů celé rodiny. Když se přestě-
hovali, údaj se zaznamenal do karty, 
kterou se museli prokázat v novém 
bydlišti. Kopie karty byla odeslána 
do původního bydliště, opatřením se 
mělo zabránit neoprávněnému čerpání 
oděvů. V Brně na Cejlu vznikla do-
konce krejčovská dílna, která vyráběla 
oděvy pro uprchlíky z celé Moravy. 
Rakousko-uherské úřady zajistily 
i vyučování dětí italských uprchlíků 
v určených místech. Speciální třídy 
se zřizovaly ve větších obcích, vyučo-
vacím jazykem byla němčina, pouze 
náboženství vyučovali italští kněží 
z řad uprchlíků. Kněží poskytovali 
svým spoluobčanům duchovní oporu 
při překonávání útrap, pomáhali při 
jednáních s úřady. Zpočátku se pro ně 
nepočítalo se zvláštní odměnou, úřady 
vycházely ze zásady, že tyto činnosti 
patří k samozřejmým. Později jim 
začali proplácet cestovné a výdaje za 
ubytování, protože kněz nepůsobil 
v jednom místě, ale měl přidělené 
větší území. Když válka skončila, 
italští uprchlíci se mohli vrátit domů. 
Největší část jich odešla na počátku 
roku 1919, kdy byl 24. ledna 1919 
vydán oficiální pokyn k povinnému 
odsunu do vlasti. Jejich původní 
domov už patřil do jiného státu, do 
Italského království. Vraceli se do 
míst, která byla zničena těžkými boji, 
nenašli mnohdy ani svůj dům. Zůstaly 
jen vzpomínky místních obyvatel na 
Italy. Ani oni však nezapomínali. 
Někteří přijížděli do míst svého nu-
ceného pobytu již za první republiky, 

Zákaz posypávání trávou při církevních slavnostech – armáda 
potřebuje seno, Lidové noviny 31. 5. 1915
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po druhé světové válce styky nebyly 
tak časté. Teprve po roce 1990, kdy 
se otevřely hranice, se znovu obnovily 
kontakty. Mnohé obce v Čechách a na 
Moravě se dnes s italskými navzájem 
navštěvují. Udivující je, jak v italských 
rodinách dodnes znají mnohá česká 
slova. Autoři výše zmíněné knihy 
zaznamenali událost z návštěvy našich 
občanů v Itálii; tam se spolu setkali 
Ital a Češka, kteří se poznali kdysi 
jako děti. Prošedivělý Ital se postavil 
do pozoru a krásně zazpíval obě 
sloky naší hymny, což, přiznejme si, 
neumíme mnozí z nás.
I Jehnic se toto téma dotýká. 
Ano, i v naší farnosti žili za první 
světové války italští uprchlíci. 
Poprvé jsme se s informací o 
nich setkali při četbě vzpomínky 
JUDr. Františka Antonína v knize 
„Ořešín 1275 – 2005“. Na straně 175 
vzpomíná: „Za první světové války 
žilo na Ořešíně několik evakuovaných 
italských rodin z jižních Tyrol, kde se 
bojovalo. U Adély Vyčesalové, v boční 
světničce, žila Taliánka s děckem 
a chodila k nám nakupovat. Těžko se 
s ní maminka domlouvala. Taliánka 
časem však pochytila několik slov 
českých, maminka zas italských a tak 
domluva potom byla snadnější. Od 
těch dob si pamatuji, že mouka se 
řekne italsky – farina, mléko – latte, 
chléb – pane apod.“ Doktor Antonín 
bohužel jména dalších italských 

rodin neuvedl. JUDr. František 
Antonín se v Ořešíně narodil 
29. 9. 1907, v době pobytu Italů 
mu bylo tedy 10 let. Velice 
nám také pomohl pan doktor 
František Tonar, velký znalec 
historie naší farnosti. Na přímý 
dotaz, zda se někdy nesetkal se 
jmény nějakých Italů v Jehnicích, 
odpověděl takto: „Co se Jehnic 
týká, jsem zjistil z rozhovoru  
paní Jiřiny Buchtové (86 let), že 
její maminka, rozená Štelclová (* 
14. 10. 1902), se narodila v bývalé 
zemědělské usedlosti u Štelclů  
naproti statku. Původní stavení 
již bylo zbouráno a přestavěno na 
obytný dům. Občas se zmínila, 
že v Jehnicích bydlely tři italské 
rodiny, které se tam přistěhovaly 
v roce 1917. Jedna rodina (matka se 
dvěma syny) bydlela v domě č. 54 

na ulici Kozí, v domě, kde později 
bydleli Plškovi. Jejich příjmení nezná, 
ale matka prý se jmenovala Pacifika, 
synové Romeo a Vitorio.
Další rodina bydlela na Horce 
u Kolaříků – třetí dům od hospody 
napravo v ulici vedoucí ke hřbitovu. 
Maminka vzpomínala, že to byly dvě 

sestry. Kde přesně bydlela třetí rodina, to 
paní Buchtová nevěděla.“
Podařilo se nám najít v dobovém 
tisku, v Moravské orlici, která 
vycházela v Brně, krátkou zprávu 
ze dne 31. května 1915: „Dnes v noci 
(tj. 31. 5. 1915 – aut.) přibylo sem 
2000 válečných vystěhovalců z jižního 
Tyrolska. Rozděleni budou po obcích na 
Brněnsku. Přípravy k tomu vykonaly se 
hned po vypuknutí války.“ Válka byla 
vyhlášena 25. května 1915, uprchlíci 
se v Brně ocitli včetně cesty po šesti 
dnech. O dva dny později, 2. června 
1915, Moravská orlice krátce píše: 
„Z pevnostního obvodu Tridentu bylo 
odstraněno všechno civilní obyvatelstvo. 
Sděluje se také, že z Benátek budou 
vykázáni všichni civilní obyvatelé.“
Naše dosavadní poznatky o italských 
uprchlících v Jehnicích jsou zatím 
velice kusé. Proto velice prosíme 
naše spoluobčany, zda v rodinných 
vzpomínkách nenajdou nějaké 
informace. Uvítáme i třeba jen útržky 
z dávných vzpomínek, které dokreslí 
málo známou kapitolu z doby první 
světové války. Děkujeme předem za 
Vaši pomoc. 

Redakce Jehnických listů 

Recept na chleba, „vylepšený“ o vařené brambory. 
Moravská orlice, 2. 6. 1915let - pánové Havlásek a 

Svoboda
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Pozvánka na literárně-výtvarné 
dílny Ars poetica
Ars poetica 2018 je 15. ročník devíti-
denního táboru pro dospělé nebo 
dospělé s dětmi usazený v malebné 
krajině pod Orlickými horami. Je to 
devět dní letní pohody v lese naplně-
ných četbou, přednáškami o literatuře 
a umění, výtvarnými aktivitami, 
psaním a hudbou. Ars poetica je 
určena širokému okruhu zájemců, 
včetně těch, kteří cestu k literatuře 
teprve hledají. 
Každý rok si někteří účastníci Ars 
poetica zvolí úkol přečíst celé dílo jednoho 
básníka. Po dvanácti měsících se o svou 
čtenářskou zkušenost s ostatními podělí 
formou jednodenního programu – před-
nášky, her, výtvarných technik nebo 
třeba divadla.
Všichni jsou zváni k účasti na 
kterékoliv části programu, ale vše je 
dobrovolné. Kdo chce, může klidně 
celou dobu ležet na zádech a hledět 
do mraků přes koruny stromů nebo 
stébloví louky. Anebo si jenom přijít 
poslechnout vyprávění večerního 
hosta. Hosty letos budou dva archi-
tekti, režisér, scénárista, fotograf 
a jeden básník. V prostředku týdne 
pro nás zahraje slovenský hudebník 
Jonatán Pastirčák. Účastnit se je 
možné celou dobu, ale i třeba jen 
jeden den.
kdy? 28. 7. až 6. 8. 2018
kde? sokolské tábořiště Ježkov 
v Zábřezí u Dvora Králové
jak? http://arspoetica.cz/
Přidejte se k nám a Váš život bude 
navždy obohacen o nesmazatelné 
zážitky a nová přátelství. Vím, o čem 
mluvím, sám jsem byl na Ars poetica 
loni poprvé a hned jsem té atmosféře 
úplně propadl.

Honza Vodička

P.S. Ještě jedna věc – kdo se zúčastnil 
jednou, udělá to příště zase. Přidejte se.

E.ON pokračuje v testování 
unikátní služby
Nově pomohou v Jihomoravském 
kraji při výpadcích elektřiny 
s informováním obyvatel hasiči

Energetici ze společnosti E.ON 
budou v případě rozsáhlejších 

výpadků dodávek proudu infor-
movat obyvatele nově ve spolupráci 
s hasičským záchranným sborem 
v jednotlivých krajích. Úspěšná 
zkouška této unikátní spolupráce 
proběhla v Kraji Vysočina a nyní se 
rozšiřuje i do Jihomoravského kraje, 
a ještě se vylepšuje. Testování služby 
na jižní Moravě proběhne 15. května. 
Postupně bude služba dostupná na 
celém distribučním území společnosti 
E.ON. 
„Jsme druhým regionem v republice, 
kde tento systém zlepší informovanost 
statutárních orgánů měst a obcí, potažmo 
i jejich obyvatel, o dlouhodobém plošném 
výpadku dodávek elektrické energie 
a době potřebné k jejímu obnovení. 
Věřím, že tato služba bude veřejností 
vnímána pozitivně a přispěje tak k lepší 
orientaci občanů Jihomoravského kraje 
v kalamitních situacích,“ říká hejtman 
Jihomoravského kraje Bohumil 
Šimek. Spolupráce s hasiči umožní 
energetikům informovat o výjimečné 
situaci a její další prognóze všechny 
starosty dotčených měst, městysů 
a obcí operativně a ve velmi krátké 
době. „V tomto rozsahu jde v rámci 
České republiky o unikátní spolupráci. 
A jsme rádi, že po Kraji Vysočina bude 
tato spolupráce nastavena i s Hasičským 
záchranným sborem Jihomoravského kra-
je. Spolupráci plánujeme rozšířit na celé 
distribuční území E.ON,“ říká vedoucí 
oblastního managementu společnosti 
Lukáš Svoboda a vysvětluje: „Veřejnost 
budeme tímto způsobem informovat 
především při kalamitních situacích, 
jako byl loňský orkán. Lidé v dotčených 
domácnostech tak budou mít díky spolu-
práci hasičů a starostů jednotlivých měst, 
městysů a obcí možnost ještě snazšího 
přístupu k aktuálním informacím, 
aniž by je sami museli hledat na našich 
webových stránkách nebo voláním na 
poruchovou linku.“ 
V případě kalamity a rozsáhlejších 
výpadků elektřiny budou oblastní 
manažeři zásobovat hasiče nej-
aktuálnějšími informacemi přímo 
z dispečinku společnosti E.ON. 
„My jsme následně schopni informovat 
všechny starosty v postižených oblastech 
formou hromadné SMS zprávy, e-mailu 
a uveřejnit detailní informace na našem 
krizovém portálu KRIZPORT v řádu 

několika desítek minut. A právě tento 
systém byl v rámci cvičení na území 
celého Jihomoravského kraje vyzkoušen. 
SMS zprávu a e-mail dostanou všechny 
starostky a starostové a informace 
na KRIZPORTU je dostupná pro 
všechny obyvatele,“ dodává Jiří Pelikán, 
ředitel Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje. 
Společnost E.ON zásobuje 
elektřinou více než 1,5 milionu 
odběrných míst, což představuje asi 
2,8 milionů obyvatel na Vysočině, 
v jižních Čechách, na jižní Moravě 
a ve Zlínském a Olomouckém kraji. 
Na celé toto území by se unikátní 
spolupráce mezi distributorem elek-
třiny, hasičským záchranným sborem 
a obecními úřady měla rozšířit do 
poloviny roku 2018.

Martina Slavíková

Autocentrum K.E.I. radí…
Pozor na aquaplaning, zpomalte

Vydatné deště zvyšují riziko 
takzvaného aquaplaningu. Jedná se 
o stav, kdy pneumatiky ztrácejí při 
vysoké rychlosti na mokré vozovce 
přilnavost. 
Při prudkém příchodu deště se řidič 
dostane do situace, kdy vjede do 
přívalů vody a během okamžiku ztrácí 
orientaci. V takovém případě pomůže 
jediné, a to bezpečně, ale razantně 
zpomalit. Nejbezpečnější je sundat 
nohu z plynu, vyšlápnout spojku, 
volant srovnat rovně a případně 
opatrně přibrzďovat. Auto se s tako-
vým postupem zklidní a máme větší 
šanci, že vodou projedeme. V žádném 
případě nezatáčet a neřadit. Důležité 
je se neleknout a nezačít zmatkovat. 
Prudké panické brzdění není dobré 
řešení. 
Na co si dávat pozor? 
Na jakoukoliv hlubokou vodu, kaluže, 
koleje vyjeté kamiony, na strouhy 
napříč vozovkou po prudkém dešti. 
Čím vyšší je vrstva vody na silnici, 
tím vyšší je riziko aquaplaningu. Po 
najetí na vrstvu vody ztrácí pneu-
matika kontakt s vozovkou a auto 
se stává neřiditelným. Jednoznačně 
bývá na vině řidič, který jede vysokou 
rychlostí. Vzorek pneumatik totiž 
nestačí zpod kola odvádět vodu. 
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Riziko aquaplaningu také stoupá, 
má-li vůz ojeté pneumatiky.
Příklad: základními předpoklady pro 
vznik aquaplaningu jsou množství 
vody, rychlost a výše dezénu a stav 
pneumatik. Pojedou-li dva řidiči ve 
stejných autech za deště za stejných 
podmínek, pak ten, který bude mít 
na autě sjeté pneumatiky, ztratí 
kontrolu nad autem v rychlosti třeba 
už 70 km/h, zatímco ten, který bude 
mít nové pneumatiky, bude moci jet 
až 100 km/h.
Zajímavost: pneumatika do mokra pro 
formuli 1 odvede až 65 litrů vody za 
sekundu. Za 5 sekund byste tedy jejich 
prostřednictvím naplnili celou vanu. 
Příště Vám prozradíme zajímavé 
informace o EGR ventilu. 

Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady

Máte problém s alkoholem 
nebo hazardní hrou a nevíte, 
jak jej řešit?
Dotýká se tento problém někoho 
z Vaší rodiny a potřebujete poradit?

Ústav prevence a léčby závislosti 
A Kluby Brno, z.ú. poskytuje 
pomoc a podporu osobám závislým 
na alko holu, lécích a hazardním 
hráčství, včetně pomoci jejich ro-
dinám a blízkým. V rámci projektu 
Doléčovací centrum s přechodovým 
bydlením, který byl zahájen 
1. 3. 2018, nabízíme terapeutický 
léčebný program následné péče 
včetně možnosti sociálního bydlení, 
který mohou klienti využít po 
ústavní léčbě. Dále poskytujeme 
informace, sociální poradenství 
a ambulantní léčbu. 
Všechny výše uvedené služby 
nabízíme bezplatně.
Pro více informací  
nás můžete kontaktovat  
na telefonním čísle 541 247 233, 
nebo e-mailem na adresu  
romana.dreslerova@akluby.cz. 
Novinky lze sledovat  
na webových stránkách  
www.akluby.cz, nebo nás  
najdete na facebooku.

Mgr. Martin Skácel

Nový projekt DRUG FREE 
BRNO pomáhá mladým
Centrum prevence v Brně spustilo 
od ledna 2018 nový projekt DRUG 
FREE BRNO zaměřený mimo 
jiné na prevenci nejrůznějších typů 
závislostí u mladistvých. V rámci 
projektu nabízí programy pro školy 
a jiné kolektivy, víkendové pobyty pro 
vybrané skupiny nebo individuální 
poradenství. Pro mladé lidi ve věku 
15 až 19 let jsou všechny služby 
v rámci projektu zcela zdarma.
Projekt DRUG FREE BRNO 
má za cíl především minimalizaci 
zdravotních a společenských rizik 
souvisejících s užíváním návykových 
látek nebo hazardním hráčstvím. 
Všímá si také problémů se vztahy 
v kolektivu, šikanou apod. Projekt 
se zaměřuje jak na závislosti 
látkové (cigarety, alkohol, drogy), tak 
nelátkové (gambling, netolismus). Do 
programu spadají vzdělávací aktivity 
pro rodiny a jednotlivce, díky kterým 
se účastníci naučí rozpoznat základní 
příznaky společensky rizikových jevů. 

Od 14. 12. 2017 platí po celém  
 
 

A VE STÁTNÍ SVÁTKY

PALTE NEPALTE

www.brno.cz POZNÁMKA: platí od 14. prosince 2017 www.procistejsibrno.cz

PÁLICÍ DNY STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

KOMPOSTUJTE
Získejte dotované 
kompostéry: 
www.resako.cz

JEHNICE

CELOROČNĚ ČT 09:00–19:00

jehnice-inz-180x133mm.indd   1 06.06.18   10:13
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Získají také informace o možnostech 
pomoci osobám, které užívají 
návykové látky, jsou oběti šikany 
apod. Poradenství v rámci projektu 
je určeno i rodinám, kterým mohou 
odborníci z Centra prevence pomoci 
v otázkách souvisejících s užíváním 
návykových látek u dětí i dospělých.
Školy, jednotlivci i rodiny se zájmem 
o podrobnější informace, účast 
na preventivním programu nebo 
poradenství, se mohou obracet  
na tel. 775 436 648 nebo  
na email dfb@podaneruce.cz.
Centrum prevence v Brně funguje 
v rámci Společnosti Podané ruce již 
téměř 25 let. Jeho činnost znají pře-
devším žáci základních a středních 
škol. Jen loni prošlo preventivními 
programy Centra 16 500 dětí a mla-
dých lidí z Brna a Jihomoravského 
kraje. Dlouhodobě se ukazuje, 
že kvalitní a atraktivní programy 
primární prevence, které Centrum 
nabízí, přinášejí pod vedením zku-
šených odborníků reálnou možnost, 
jak snížit riziko vzniku závislostí 
a dalšího společensky rizikového 
chování u mládeže.

Společnost Podané ruce o.p.s.
www.podaneruce.cz

Děti rizika netolismu znají,  
přesto u počítače tráví hodiny, zjistil 

výzkum Společnosti Podané ruce
Netolismus je chorobná závislost 
na tzv. virtuálních drogách. Silně 
ohrožuje především děti a mládež. 
Odborníci z brněnského Centra prevence 
Společnosti Podané ruce uskutečnili 
výzkum, který přináší unikátní pohled 
na netolismus očima rodičů i dětí.
Dotazníkové šetření probíhalo 
na Brněnsku v srpnu a září 2017. 
Průzkumu se zúčastnilo 200 re-
spondentů, 100 dětí a 100 rodičů. 
Sledovány byly děti mezi 6 a 17 lety 
rozdělené do čtyř věkových skupin. 
Otázky mířily na obecné povědomí 
o netolismu a rizicích jeho vzniku 
a také na zmapování konkrétních 
činností a množství času stráveného 
ve virtuálním světě.

Děti tráví u počítače až šestkrát více 
volného času než jejich rodiče

„Při komunikaci s dětmi, která předchá-
zela výzkumu, jsme nabyli dojmu, že 

jejich rodiče si často rizika vzniku závis-
losti na virtuálních drogách dostatečně 
neuvědomují a většinou nemají přehled 
o tom, jak jejich děti tráví čas na počíta-
či, tabletu či chytrém telefonu. Výzkum 
však ukázal, že v tomto ohledu není 
situace tak vážná,“ uvádí Jan Veselý, 
vedoucí Centra prevence v Brně, 
zároveň však dodává: „Alarmující je 
spíše počet hodin, který děti ve virtuál-
ním světě každý den tráví, už tři a více 
hodin denně totiž významně zvyšují 
riziko vzniku závislosti.“
Průzkum ukazuje, že jak rodiče, tak 
děti mají poměrně dobrý přehled 
o množství času, který obě skupiny 
tráví s počítačem či jinou informač-
ně-komunikační technologií. Děti 
udávají, že denně stráví na počítači 
či jiné technologické platformě 3 – 6 
hodin, což odpovídá také odhadu 
rodičů. Chlapci takto tráví více času 
než dívky. Rodiče zde pak tráví 
odhadem 1–2 hodiny svého volného 
času.
Znalost pojmu netolismus 
vykazuje 73 % dotazovaných rodičů 
a 30 % dětí, přičemž tento pojem 
i možné důsledky znají více děti 
informovanějších rodičů. Neznalost 
pojmu u dětí je výrazná v mladších 
věkových skupinách. O zdravotních 
problémech, které může netolismus 
způsobovat, má povědomí drtivá 
většina obou dotazovaných skupin. 
Bolesti hlavy, zad a kloubů, obezita, 
onemocnění očí i šlach jsou běžnými 
patologickými reakcemi organismu. 
Mimo zdravotní potíže udávají 
respondenti největší rizika ohrožení 
v oblasti školních a studijních vý-
sledků (zde se shoduje 97 % rodičů 
a 72 % dětí), dále pak v oblasti vztahů 
v rodině a s kamarády. Nadměrné 
trávení času ve virtuálním světě pak 
samozřejmě omezuje prostor dalším 
volnočasovým aktivitám.

Rodiče si myslí,  
že se děti na počítači více učí

Děti nejčastěji rozdělují svůj čas trá-
vený na počítači či chytrém telefonu 
přibližně rovnoměrně mezi hraní 
online her, sociální sítě a poslouchání 
hudby či sledování videí. Vyhledávání 
studijních informací či zajímavostí 
označilo jako hlavní činnost jen 13 % 

dětí, ovšem rodiče se domnívají, že 
se těmto edukativním aktivitám děti 
věnují výrazně více (22 %).
Rodiče mají dobré povědomí o tom, 
zda jejich dítě má vytvořen profil na 
některé ze sociálních sítí. Přítomnost 
na sociálních sítích kopíruje u dětí 
celo světový trend. Dominuje 
Facebook následovaný Instagramem. 
Velmi oblíbený je také Snapchat 
a Youtube. Zde však již rodiče mají 
výrazně nižší přehled o aktivitách 
svých dětí a existenci některých soci-
álních sítí rodiče vůbec nezazname-
nali. Vlastní účty na sociálních sítích 
si až 63 % dětí zakládá samo nebo za 
pomoci kamarádů, sourozenců, bez 
účasti rodičů. Pomoc dítěti s profilem 
na sociálních sítích přiznalo 14 % 
rodičů.
Stránky, které jsou přístupné až 
po dosažení plnoletosti, navštěvují 
podle průzkumu i očekávání pře-
devším chlapci, a to ve větší míře 
chlapci ze starších věkových skupin. 
Zabezpečení těchto stránek proti 
návštěvě nezletilých sice existuje, 
dostat se na jejich obsah je však 
problémem pouze pro málo zkušené 
uživatele.
„Jsme si vědomi toho, že vzorek dotazo-
vaných respondentů není pro sledovanou 
skupinu reprezentativní, pro Centrum 
prevence v Brně jde však o velmi cenný 
zdroj informací, na jejichž základě 
upravujeme obsah stávajících programů 
a připravujeme nové,“ dodává Veselý. 

Školy o problému  
virtuálních drog vědí

Brněnské Centrum prevence 
Společnosti Podané ruce spolupracuje 
se školami v Jihomoravském kraji, pro 
které připravuje interaktivní progra-
my primární, selektivní nebo indiko-
vané prevence. „V minulém roce jsme ze 
strany škol zaznamenali výrazný nárůst 
zájmu o tématiku netolismu. Poptávány 
jsou jak preventivní programy pro žáky, 
tak besedy a přednášky pro rodiče,“ uvádí 
Jan Veselý.
V souvislosti s výzkumem připravilo 
Centrum prevence v Brně krátké 
video „Jak předcházet online závis-
lostem“ určené především rodičům, 
k dispozici jej dostanou také všechny 
spolupracující školy.
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Centrum prevence v Brně,  
Společnost Podané ruce o.p.s. 

Centrum prevence v Brně působí od 
roku 1994. Zaměřuje se na realizaci 
všeobecné, selektivní a indikované 
primární prevence. Působí v celém 
Jihomoravském kraji a spolupracuje 
s více než 120 školami a školskými 
zařízeními. Ročně svými programy 
osloví 16,5 tis. žáků. Centrum také 
pořádá vzdělávací aktivity pro peda-
gogy a rodiče a poskytuje poradenské 
služby.

Společnost Podané ruce o.p.s.
www.podaneruce.cz 

Zahrady Lipky lákají 
k návštěvě
Lipka se v Brně může pochlubit 
hned čtyřmi certifikovanými 
přírodními zahradami: na Lipové 
v Pisárkách, na Kamenné na Starém 
Brně, na Rozmarýnku v Jundrově 
a na Jezírku v Soběšicích. Učíme 
zde děti i dospělé, zkoumáme 
přírodu i odpočíváme. Přijďte se také 
inspirovat!
Přírodní zahrady jsou velmi 
hodnotným životním prostorem. 
Představují pestrý a biologicky 
rozmanitý ekosystém pro rostliny 
a živočichy, zároveň skýtají člověku 
odpočinek, zdravou úrodu a spoustu 
zážitků hned za domem. Všichni se 
tu cítí dobře, protože se tu pracuje 
v souladu s přírodou: ježek i vážka, 
vzácné rostliny i nádherně barevné 
trvalky. Bez rašeliny, bez umělých 
hnojiv a bez pesticidů. Tato tři hlavní 
kritéria musí splňovat každá přírodní 
zahrada. Z 15 dalších kritérií, která 
se vztahují na založení zahrady 
a péči o ni, musí být splněno 10. 
Například – druhová rozmanitost 
v přírodním trávníku, ovocná 
zahrada, využití dešťové vody, kom-
postování, živý plot z planých druhů 
keřů a další. Každá přírodní zahrada 
je tedy trochu jiná, a to platí i pro ty 
naše lipkové.
Zahrada na Lipové je plná zvuko-
vých prvků a vzdělávacích pomůcek 
využitelných i pro nevidomé či 
slabozraké. Nahlédnout do ní můžete 
každý všední den od 8 do 17 hodin. 
Zahrada na Kamenné je ukázkou 
městské zahrady, kde je využit každý 

centimetr. Přijďte se inspirovat, jak na 
omezeném prostoru vytvořit příjemná 
přírodní zákoutí nebo jak je využít 
k pěstování bylinek i ostatních plodin 
využitelných v kuchyni. Těšit se na 
vás budeme každý všední den od 8 
do 14 hodin, po předchozí domluvě 
i v jiných hodinách.
Zahrada na Rozmarýnku je navr-
žena podle principů permakultury 
a najdete v ní spoustu herních prvků, 
díky kterým se dozvíte něco o životě 
zvířat i rostlin. Součástí zahrady 
jsou výběhy s domácími zvířaty, jako 
jsou králíci nebo drůbež. Otevřeno 
je tu každý pracovní den od 8 do 
17 hodin. 
Zahrada na Jezírku za Soběšicemi 
má ze všech našich zahrad nejblíže 
k lesnímu biotopu. Ani tady ovšem 

nechybí typické prvky přírodních 
zahrad, jako jsou například 
vyvýšené záhony, bylinková spirála, 
jezírko a kořenová čistička, včelí 
úly i relaxační část. Veřejnosti je 
otevřena každé pondělí od 13  
do 17 hodin.

Amálie Rosíková

V září přijď mezi Cvrčilky!
I když prázdniny sotva začaly, je už 
čas přihlásit se do kroužků v novém 
školním roce. V kroužcích na Lipce 
trávíme spoustu času venku v přírodě 
společnými hrami a bádáním, po-
znáváme přírodu a tvoříme z mate-
riálů, které v ní najdeme.  Přidejte se 
k nám, vyberou si u nás malí i velcí!
Na Lipové čeká všechny děti ve věku 
10 – 16 let kroužek Tvořivé ještěrky, 
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kde vyrábíme z hlíny, slámy, 
ovčího rouna i dalších neobvyklých 
materiálů, a navíc vaříme dobroty 
ze surovin vypěstovaných na 
naší zahradě. Lipová chystá i dva 
úplně nové kroužky: Cvrčilky 
pro předškolní děti a Kulíšky pro 
1. – 3. třídu.
Nový víkendový klub Lýkožrouti 
na Jezírku za Soběšicemi slibuje 
všem ve věku 10 – 16 let dobro-
družství v přírodě a trénink tábor-
nických dovedností – rozdělávání 
ohně, vaření v kotlíku i nocování 
pod hvězdnou oblohou. Děti od 
9 do 12 let zveme do kroužku 
Brouk Pytlík, ty mladší (6 – 9 let) 
mezi Kuklíky. Jestli se nemůžete 
rozhodnout, který kroužek je pro 
vás ten pravý, přijďte 5. září na 
Kroužkové odpoledne, kde se 
jednotlivé kroužky představí.
Nabídka Rozmarýnku 
v Jundrově je velmi pestrá, od 
entomologického kroužku Sphinx 
a chovatelských Norníků přes 
zahradnicko-kulinářské Kuchtíky 
až po letošní novinku – ornitolo-
gický kroužek Puštíci, který láká 
všechny milovníky ptactva ve věku 
od 10 do 18 let.
Pracoviště Kamenná se na vás 
těší ve dvou kroužcích určených 
pro zájemce starší 15 let. První 
z nich – Jógou ke zdravotnímu 
životnímu stylu je pro všechny, 
kteří touží po regeneraci 

a protažení těla a chtějí 
zkusit i různé meditační 
a relaxační techniky. 
A druhý – Košíky je určen 
začínajícím i pokročilým 
tvůrcům s chutí uplést si 
košík vlastníma rukama.
Přihlášky i podrobné infor-
mace o kroužcích najdete  
na www.lipka.cz/volny-cas.
Přejeme vám pohodové 
léto a v září v kroužcích 
na viděnou!

Amálie Rosíková

Projekční kancelář Ing. Jan Tříska
nabízí služby:

- projekty novostaveb

- projekty změn dokončených staveb  
(přístavby, nástavby, stavební úpravy)

- pasporty staveb (zjednodušená dokumentace stávajících staveb)

- inženýrská činnost (jednání s dotčenými orgány)

email: j_triska@email.cz , tel.: 608675584, www.triska-projekt.cz


