
Sázení lípy 
k 100. výročí 
republiky

Dne 23. 10. 2018 byla 
pod záštitou městské části 
u příležitosti stého výročí 
vzniku naší republiky 
zasazena před školou lípa. 
Během října se školáci 
o historii naší země hodně 
dověděli a seznamovali 
se s ní. Protože šlo o tak 
velkou událost, žáci naší 
školy ji také šli podpořit, 
a to zpěvem oblíbené 
písně T. G. Masaryka 
ACH SYNKU, SYNKU 
a písní CHVÁLÍM TĚ, 
ZEMĚ MÁ z pera autorů 
Svěráka a Uhlíře.

Akce se zúčastnilo 
mnoho našich občanů.
Mgr. Petra Fusíková a redakce 

Kladení věnce 
k pomníku

K historii naší 
země patří i smutné 
prožitky, na které by 
se nemělo zapomínat. 
Také proto se každo-
ročně žáci páté třídy 
účastní kladení věnce 
k pomníku občanů 
padlých během 1. 
a 2. světové války. Při 
něm se potkali s pa-
nem starostou Šichou, 
kterému povykládali, 

co sami o těchto historických událos-
tech znají. Pan starosta jim informace 
ještě doplnil a potom společně šli 
položit věnec obětem obou válek.

Mgr. Petra Fusíková

ZASTUPITELSTVO A PRACOVNÍCI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI  
BRNO-JEHNICE A REDAKCE JEHNICKÝCH LISTŮ  

PŘEJÍ VŠEM KLIDNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2019

V HROMADÁCH KAMENÍ
Až na dno propasti
jsem propad tmou tmoucí,
co kámen vržený
prostorem vesmíru.
Náraz mě probudil
k novému životu.
Po kolikáté už
padám a zvedám se

a znovu lezu ven
jak moučný červ z pytle
polohrubé mouky.
Budu mít ještě čas
změnit se v motýla,
třepotavým letem
stoupat stále vzhůru,
až někam k nebesům,

jak růže stolistá,
rostoucí v hromadách
kamení z paláců
mocných včerejších dnů,
z látek tkaných ze snů
na zápraží času,
který se nevrátí
z říše zapomnění. 

Kde jejich je konec
na cestách v krajině
půlnočního slunce.
Matko jediná, je
bolest Tvá bolestí
matek naší Země,
bídou jejích synů,
a dcer – je obětí

v předvečer Vánoc a světel 
Štědrého dne.

Karel Stránský

Mladí hasiči Jehnice

pořádali v neděli 21. 10. 2018 
na kopci ulice Plástky 
drakiádu. Zúčastnilo se 36 
převážně ručně dělaných 
draků.

Pro případné zájemce o činnost 
v oddíle mladých hasičů zvou 
na schůzky konané každou 

neděli v 16:00 hodin. Přes zimu a za 
špatného počasí v tělocvičně školy, 
jinak v hasičské zbrojnici. Kontakt: 
Ing. Miroslav Padyšák e-mail.: 
padysak@dbest.cz, tel.: 604 600 500.
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17. 11. se tradičně konal další ročník BĚHU 
O POHÁR JEHNIC – BĚH 17. LISTOPADU, 
který byl opět součástí Brněnského běžeckého poháru. 
Letošního ročníku se zúčastnilo za velice pěkného 
počasí 1 096 sportovců.

Redakce 

Setkání skautů

V sobotu 10. 11. 2018 se jako každoročně setkali bývalí 
členové jehnického junáckého oddílu. Společně rozsvítili 
svíčky u hrobů svých zemřelých kamarádů na jehnickém 
hřbitově a pak si společně zavzpomínali na své mládí u obě-
da se sklenicí piva. Letos vše proběhlo za přítomnosti kamer 
České televize, která připravila z tohoto setkání krátký šot 
do zpravodajství. 

Redakce 

teřské školy, následovali jejich starší 
kamarádi ze školy základní. 
I přes nervozitu z přítomnosti pub-
lika dětem vystoupení krásně vyšlo 
a navodili jím vánoční atmosféru. 
Po dětech přišel na řadu smíšený 
sbor, který zazpíval známé i méně 
známé písně a koledy. Aby dospělí 
i děti nezmrzli, než začal ohňostroj, 
byl k dispozici horký čaj a svařené 
víno, které neodmyslitelně patří 
k Vánocům. 

Mgr. Petra Fusíková a redakce 

Rozsvěcení 
vánočního stromu

Již tradičně se 
žáci naší školy 
zúčastnili rozsvěcení 
vánočního stromu 
v Brně-Jehnicích, které 
proběhlo pod záštitou 
městské části v úterý 
4. 12. 2018. Nejprve 
zazpívali a zarecitovali 
naši nejmenší z ma-

Sázení lípy Kladení věnce ke Dni veteránů

Vánoční strom

Nejpočetnější kategorie běhu

Vystoupení dětí z mateřské školy
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Mateřská škola bojuje proti 
dětským úrazům

Naše mateřská škola pravidelně 
zařazuje mezi své aktivity preventivní 
programy. Letos k nám poprvé zaví-
tali ambasadoři Všeobecné zdravotní 
pojišťovny s projektem „VZPoura 
úrazům“. Součástí edukačního setkání 
byly autentické příběhy ambasadorů, 
kteří sami dobře vědí, jaké je to žít 
s trvalými následky po vážném zraně-
ní, a dokážou svou zkušenost předat 
dětem. Pomocí maskota a modelu 
páteře dětem vysvětlili, co se jim 
přihodilo a co se může stát, když 
člověk, jak sami řekli, „vypne hlavu“. 
Děti mohly podle obrázků porovnávat 
správné a rizikové chování a zhlédly 
edukační video. Toto setkání bylo 
pro děti velmi přínosné a motivační 
nejen samotnou náplní, ale i díky 
optimistické, obětavé a kamarádské 
povaze obou ambasadorů.

Mgr. Lucie Pilerová

Dělíme se o radost

Děti z naší mateřské školy se 
zapojily do celostátního projektu 
„Krabice od bot“. Cílem tohoto 
projektu je udělat hezké Vánoce 
i dětem z chudých rodin, azylových 
domů a nízkoprahových center. Děti 
i paní učitelky měly za úkol protřídit 
doma hračky a výtvarné potřeby, kte-
rými poté společně naplnily krabice. 
Protože se zapojilo hodně dětí, vznik-
ly nám tak tři krabice pro holky a tři 
pro kluky. Věříme, že se děti tímto 
naučí myslet na chudé, budou se umět 
rozdělit a dát něco potřebným. Všem 

dětem i rodičům, 
kteří se zapojili, 
děkujeme a věříme, 
že dárečky udělají 
radost tam, kde je 
to potřeba. Vánoce 
by měly být 
obdobím radosti 
pro všechny.
Ježíšku, prosím Tě,
přečti si mé psaní.

Je krátké, mám 
k Tobě jen jedno 

přání:
„Ať jsou všichni 

v celém roce takoví, 
jak na Vánoce!

Ať jsou milí, míň se 
mračí…Děkuji Ti, 

to mi stačí.“
Krásné svátky 

vánoční a vše dobré 
v novém roce 2019 
přeje celý kolektiv 
MŠ Blanenská.

Mgr. Lucie Pilerová, 
Mgr. Petra Havlová

Halloween

Máme pro Vás dobré zprávy,
Halloween se dneska slaví!
Běhají tu strašidla,
co neznají pravidla.
I letos na naší škole proběhl 

Halloween, kdy si děti v maskách 
užívaly školu po vyučování. Nejprve 
měly společné aktivity ve svých 
třídách, jako je dlabání dýní, 
vyrábění, mlsání a soutěž o nejlepší 
masku. Během této doby páťáci 

sebrali všechnu statečnost a šli chystat 
do lesa stezku odvahy, což byl poslední 
zážitek, po kterém na svá strašidýlka již 
čekali rodiče. 

Mgr. Petra Fusíková

Vánoční tvoření na základní škole

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhlo 
druhé vánoční tvoření pro rodiče a děti, 
které uspořádali zaměstnanci školy. 
Celou akci odstartovalo vystoupení 
žáků, kteří svým zpěvem a hrou na 
nástroje navodili sváteční atmosféru. 
Následovalo samotné tvoření věnců, 
svícnů, stromků a dalších výtvorů 
s vánoční tématikou. 

Díky sponzorským darům ve formě 
koláčů, dortů a slaného pečiva, které 
přichystali rodiče, byl i velký výběr 
občerstvení. Velké díky také patří fi rmě 
Michal Hrnčíř za svařené víno.

Děkujeme za Vaši návštěvu a za rok se 
budeme opět těšit.

Zaměstnanci základní školy.

PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE 
A V ROCE 2019 VŠE DOBRÉ.

ZA ZAMĚSTNANCE ZŠ A MŠ 
Mgr. Petr Kotyza, ředitel školy.Halloween
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Z činnosti jehnického 
Klubu důchodců v roce 2018

Také v uvedeném roce Klub 
důchodců pokračoval v obdobných 
aktivitách, jako v letech minulých. 
Opět jeho činnost byla zaměřena na 
oslovení našich důchodců a přinášela 
jim nejen zábavu, ale v určité míře 
i poučení.

Jednotlivé schůzky klubu byly opět 
zahajovány zazpíváním nějaké známé 
písničky, poté zpravidla následovala 
kratší informace, obsahující zajíma-
vost z našeho okolí, případně ze světa 
(o přírodě, technice apod.). Poté ná-
sledoval hlavní program doplňovaný 
diskuzí účastníků.

Stručný výčet jednotlivých probíra-
ných témat na schůzkách:

Historie trestů v městě Brně (čerpá-
no z knihy pí. Flodrové), O svobodě 
občanů v ČR (prameny internet), 
Informace o názvech ulic v Jehnicích 
a okolních MČ, MDŽ – vznik a pů-
vod této tradice, Způsoby a historie 
měření času (prameny internet), 
Baron Trenck – historická osobnost 
Brna, Bezpečné chování seniorů 
(policie ČR), Zajímavosti z přírody 
(prameny internet), Památky v ČR, 
vyhlášené UNESCO, Informace 
pana starosty o připravované výstavbě 
nové radnice, Seminář „Prevence 
úrazů seniorů“ (projekt Brno – zdravé 
město), Historie Vánoc, vánočních 
zvyků – závěrečné letošní setkání 
důchodců.

Z činností prováděných mimo 
pravidelných schůzek, lze také 

uvést: exkurze do Mahenova 
divadla, návštěva fi lmových 
představení „Tátova volha“ 
a „Po čem muži touží“, 
návštěva brněnské hvězdárny 
s programem „Morava 360“ 
a jarní opékání špekáčků na 
zdejší myslivecké chatě.

Součástí naší činnosti bylo 
také zorganizování 3 jedno-
denních zájezdů:

1. Zoologická zahrada 
Lešná, ochutnávání vína spo-
jené s občerstvením a zábavou 
ve vinném sklípku v Blučině.

2. Třebíč (návštěva 
Synagogy, Židovské čtvrti 
a muzea zašlých řemesel), 
návštěva města Žirovnice 
(prohlídka muzea perleti 
a knofl íků) a návštěva zámku 
v Telči.

3. Maďarské termální lázně 
v Mošoni.

K uvedeným aktivitám patří 
také pravidelné pondělní cvičení 
některých našich členek 
v tělocvičně základní školy 
a občasné předčítání pohádek 
jednou členkou klubu dětem 
v místní školce.

Stručný výčet činností, které 
Klub důchodců nabízí starším jehnic-
kým občanům, snad pomůže objasnit 
i ostatním, čím se klub zabývá. 
Proto také se lze domnívat, že jeho 
činnost je přínosná. 
V budoucnu bychom chtěli v těchto 
aktivitách i nadále pokračovat.

Za Klub důchodců Brno-Jehnice zpracoval: 
Miroslav Polák

Vánoční tvoření

2. 1. 2019, ve 14.30 – POŽEHNÁNÍ NA PETROVĚ, ZAHÁJENÍ SBÍRKY

3. 1. 2019, od 16.00 – PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ A ŽIVÝ BETLÉM NA NÁM. SVOBODY

6. 1. 2019, v 18.00 – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT (přímý přenos na ČT 1)

Otevřete koledníkům nejen dveře, ale i svá srdce. 
Vaše dary pomohou lidem v nouzi. Děkujeme!

1. - 14. ledna

Více informací najdete na
www.dchb.charita.cz/sbirky 
www.facebook.com/trikralovasbirka
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Vážení spoluobčané, zastupitelstvo městské části Brno-Jehnice připravovalo několik let investiční akce, které 
je nutno v Jehnicích provést. Byly zpracovány projektové dokumentace, vyřízena územní rozhodnutí a stavební 
povolení. Jedná se o následující:

1. Oprava střešního pláště Základní a mateřská škola Brno, Blanenská 1, Jehnice – bude 
provedena výměna krycí fólie, zesíleno zateplení střechy, vyztužena nosná ocelová konstrukce 
střechy, provedena výměna světlíků, výměna oplechování a další práce dle projektové 
dokumentace.  
Finanční prostředky potřebné na tuto akci ve výši 7 600 000,- Kč jsou již zajištěny 
do rozpočtu městské části na rok 2019. Ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel stavby 
firma ROMEX, s.r.o.

2. Rozšíření hřbitova v Jehnicích – v nejbližších letech bude kapacita hřbitova v Jehnicích 
vyčerpána.  
Pro rozšíření hřbitova byly zajištěny okolní pozemky, zpracovány a projednány studie 
a projekty a zajištěna potřebná povolení. V rozšířené části vznikne nových 89 kopaných  
a 301 urnových hrobů.  
Součástí rozšíření hřbitova bude též výstavba parkoviště pro osobní automobily, oprava 
chodníků a revitalizace zeleně ve stávající části hřbitova.  
Z celkové částky 6 292 000,- Kč máme již na rok 2019 k dispozici z různých zdrojů 
6 200 000,- Kč (300 000,- Kč převod z rozpočtu z roku 2018, 900.000,- Kč z transferu 
městským částem na rok 2019 a 5 000 000,-Kč poskytnuté investičním odborem MMB).  
Zbývající finanční prostředky budou doplňovány v průběhu roku 2019.  
Bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele. Stavbu provede firma Přemysl Veselý stavební 
a inženýrská činnost s.r.o.

3. Chodník Mokrá Hora – Jehnice – příprava výstavby Mokrá Hora – Jehnice probíhá již 
od roku 2006. Přes naše opakované žádosti jsme žádné finanční prostředky od města Brna 
neobdrželi.  
Až v minulém volebním období se podařilo tuto akci prosadit. V současné době je zpracovaná 
projektová dokumentace a probíhá územní řízení. Součástí chodníku bude veřejné osvětlení  
a výsadba aleje stromů. Výstavba chodníku bude rozdělena do dvou etap.  
Z toho první etapa v celkové částce 4.000 tis. bude provedena v roce 2019.  
Tyto finanční prostředky máme již v rozpočtu městské části.

4. Oprava účelových komunikací – od roku 2017 probíhají v naší městské části opravy  
tzv. účelových komunikací (jsou to komunikace např. v chatových oblastech, vždy je nutno, 
aby tyto komunikace byly v majetku města Brna). Tyto úpravy se provádějí štěrkovým 
zásypem se zaválcováním. V roce 2017 tak byla upravena cesta od hřbitova směrem 
do Rakovce.  
V roce 2019 bude provedena oprava cesty od bývalé železniční zastávky Jehnice směrem 
do Lelekovic. Finanční částku ve výši 397 000,- již máme v rozpočtu na rok 2019.

5. Akce připravované na léta příští – chodník Mokrá Hora – Jehnice druhá etapa
Rozšíření školní jídelny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Jehnice -
Rekonstrukce el. instalace v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Jehnice -
Nové společenské centrum v Jehnicích -
Nová hasičská zbrojnice v Jehnicích -

Podrobnější informace najdete na stránkách www.brno-jehnice.cz
Václav Šicha 

starosta
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Studie společenského centra
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Studie hasičské zbrojnice
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Plán rozšíření jehnického hřbitova
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Jedenáctý vánoční strom 
republiky v Brně

Slavnost vánočních stromů republiky 
vznikla v Československé republice 
zcela nově, v motivu darování již 
nešlo o pouhý akt milosrdenství nebo 
útrpnosti, kdy bohatí dávají chudým, 
nýbrž o předvedení solidarity občanů 
sobě rovných.

Vánoční stromy republiky byly pro-
jevem vlastenectví a obětavé solidarity 
nové československé rodiny, která 
nedovolí, aby některý její člen, zejména 
bezbranné dítě, trpěl nedostatkem. 
Mravní povinností silnějších je 
pomáhat slabším, zvláště v neutěšené 
hospodářské situaci po první světové 
válce. Nová tradice se zrodila ve městě 
Brně a u jejích počátků stál spisovatel 
a novinář Rudolf Těsnohlídek. 
Čáslavský rodák měl v brněnských 
Lidových novinách na starosti 
zprávy ze soudní síně. Vypracoval se 
na brilantního soudničkáře, který se 
snažil pochopit pohnutky pachatele 
i pocity oběti, jeho soudničky vycházejí 
knižně dodnes. Těsnohlídek dostal 
v redakci novin také na starost slovně 
doprovodit kreslený novinový seriál 
o mazané lišce. Úkol novináře zpočát-
ku příliš nenadchl, ale výsledek jeho 
úsilí zaznamenal velký čtenářský ohlas. 
Liška Bystrouška zaujala hudebního 
skladatele Leoše Janáčka natolik, že 
její osudy ztvárnil ve velmi známé 
stejnojmenné opeře. Nesmazatelnou 
památkou na Rudolfa Těsnohlídka 
zůstaly do dnešních dnů vánoční 
stromy, které zdobí města i vesnice.

Základem tradice brněnských 
vánočních stromů republiky se stala 
událost z 22. prosince 1919. Tehdy 
si tři přátelé, mezi nimi i Rudolf 
Těsnohlídek, vyšli na procházku do 
lesů u Bílovic. Šli vlastně na lesní 
pych, pro jednoho brněnského přítele 
chtěli uříznout malou vánoční jedličku. 
Z obvyklé výletní cesty vešli do stráně 
se sečí, když zaslechli divný zvuk, který 
se podobal sténání raněného srnčete. 
Pokračovali směrem, odkud zvuk 
zaslechli, a na okraji vysokého lesa 
našli holčičku, která ležela na rozvinuté 
peřince, v odkopané košilce a tenkém 
kabátku. Na první pohled bylo patrné, 
že zde dítě odložil někdo úmyslně, na 
volání se nikdo neozýval. Smrákalo se, 
tělíčko dítěte bylo promodralé zimou. 
Dítě zabalili a odnesli na četnickou 
stanici do Bílovic. Protože se u děvčát-
ka začaly projevovat příznaky zápalu 

plic, odnesla je následující den bílovická 
porodní bába do dětské nemocnice 
v Brně. Právě tato skutečnost pomohla 
k rychlému odhalení pachatelky. 

Personál nemocnice totiž holčičku 
poznal, léčila se zde skoro celý měsíc 
listopad se zápalem plic. Četníci pěta-
dvacetiletou matku rychle vypátrali a již 
na první svátek vánoční byla dodána do 
věznice na Cejlu. Po čtyřdenní vyšet-
řovací vazbě byla propuštěna a začala 
pracovat opět jako služebná. Veřejné 
soudní přelíčení se konalo téměř o rok 
později, 8. listopadu 1920. 

Pachatelka mohla být odsouzena 
až na pět let vězení, v případě smrti 
dítěte se trest zvyšoval až na deset let. 
Svobodná žena nakonec odešla od 
soudu s trestem pěti měsíců zostřeného 
žaláře s jedním tvrdým ložem každých 
čtrnáct dnů. Porota jí přiznala poleh-
čující okolnosti, pomohla jí dosavadní 
bezúhonnost, částečné doznání a tíživá 
situace, v níž se octla. Nemanželská 
dcera Ludmila se narodila 8. června 

1918, jejím otcem měl být ruský 
zajatec, který se však již vrátil domů. 
Rodina dceru vyhnala, její pokusy 
umístit dítě do trvalého opatrování 
nějaké dobročinné instituce se nezdaři-
ly. U soudu líčila, že dítě sice odložila, 
činila tak z velké bídy, ale udělala prý 
vše, aby dítě bylo nalezeno. Chtěla tak 
svůj čin omluvit, ale právě v této části 
výpovědi panovaly pochybnosti o jejích 
slovech, vzhledem k situaci, v níž bylo 
dítě nalezeno. 

Rudolf Těsnohlídek se o dítě hned 
postaral, našel mu v Brně bezdětné 
rodiče, kteří Lidušku adoptovali, řádně 
vychovali a věnovali jí veškerou péči 
a lásku. Sám o nalezené dívence nikdy 
veřejně nemluvil, ale její osud se stal 
podnětem k založení tradice vánočních 
stromů republiky, zahájené v Brně po-
prvé v roce 1924. Inspirací se mu stalo 
dánské hlavní město Kodaň, kde v roce 
1914 poprvé zazářil na evropském 
kontinentu společný vánoční strom na 
náměstí před radnicí. Dánsko tehdy 

Symbol dobročinné organizace „České srdce“, červené srdce v trojité trnové koruně, ukazoval pod 
prvním stromem vánočního stromu republiky v roce 1924, průběžný výsledek sbírky. Za každých 

získaných tisíc korun se jeden ze sedmdesáti trnů změnil v lipový lístek.
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neválčilo, ale chtělo takto vyjádřit 
touhu po míru a svornosti, vyslovit 
solidaritu se sousedními státy. 

Těsnohlídek spojil dva podněty: 
vánoční strom jako dobročinnou akci, 
jako symbol lidské solidarity, a nalezení 
opuštěného dítěte. Motto vystihl slovy 
„Je na čase nahradit almužnu účinnou 
pomocí!“ Pod veřejným stromem se měla 
konat sbírka, ze které se časem měla 
fi nancovat stavba domova pro opuštěné 
děti. Novému úkolu věnoval Rudolf 
Těsnohlídek velké úsilí, využil i svého 
postavení novináře, 
v Lidových novinách 
svými články získával 
veřejnost k přijetí této 
myšlenky.

Organizování samotné 
akce převzala Péče 
o mládež, a tak se mohla 
konat 13. prosince 1924 
v 17 hodin na náměstí 
Svobody v Brně zahajo-
vací slavnost vánočního 
stromu republiky. Její 
program zůstal v základě 
zachován po celou 
další dobu až do roku 
1938; slavnost zahájily 
fanfáry z opery „Libuše“ 
v podání vojenské hudby 
X. pěšího pluku za řízení 
kapelníka Stanislava 
Živného. Následoval 
projev ředitele České 
zemské péče o mládež na 
Moravě J. Zapletala, který 
vysvětlil smysl slavnosti, 
promluvil starosta města 
Brna dr. Bedřich Macků 
a převzal strom do péče 
města. Mladý chlapec 
přednesl báseň Josefa 
Chaloupky „Strom 
republiky“. Následovaly 
státní hymny, dánská 
a československá, a poté byl strom roz-
svícen. Vojenská hudba promenádním 
koncertem slavnost ukončila. Akci 
předcházela menší slavnost rozlou-
čení se stromem, to první se konalo 
v neděli 7. prosince 1924 v Bílovicích 
nad Svitavou. Program v následujících 
letech zůstával stejný, obohacoval 
se o další prvky, které zvyšovaly 
účinnost celého působení. Každoročně 
24. prosince se pod stromem konala 
vzpomínka na padlé vojáky v první 
světové válce. V roce 1925 nový staros-
ta Karel Tomeš poslal prostřednictvím 
brněnského Radiojournalu rozhlasový 

pozdrav Kodani a dánskému lidu. Sám 
Těsnohlídek se účastnil přípravy a ko-
nání prvních čtyř slavností, slavnosti 
pátého vánočního stromu republiky 
dne 8. prosince 1928 se již nedožil. 
Zemřel tragicky v lednu, ve smrti jej 
dobrovolně následovala manželka 
Olga. Smuteční rozloučení s manželi 
Těsnohlídkovými se konalo 16. ledna 
1928, průvod se zastavil symbolicky 
i na místě, kde každoročně vždy stál 
vánoční strom. Rudolf Těsnohlídek tak 
již nespatřil základní kámen domova 

Dagmar ani model stavby, které po celý 
prosinec 1928 dotvářely atmosféru ko-
lem vánočního stromu. Od toho roku 
také všechny slavnosti připomínaly 
památku iniciátora a tvůrce myšlenky 
vánočního stromu republiky v Brně. 

Redakci Jehnických listů se dostaly 
do rukou dva unikátní snímky ukazu-
jící slavnost rozloučení s XI. vánočním 
stromem republiky na jehnické návsi 
v neděli 2. prosince 1934. Přenesme se 
společně do atmosféry výjimečné akce 
v naší obci, jak ji zaznamenal kronikář, 
řídicí učitel Karel Hudec, a popsaly 
Lidové noviny. „Slavnost rozloučení se 

s jedenáctým vánočním stromem republiky 
pro Brno konala se včera v Jehnicích. 
O účelu a významu akce promluvil tajem-
ník České zemské péče o mládež Pospíšil, 
jménem velmi četného obyvatelstva 
z Jehnic, Mokré Hory a Ořešína dal první 
dar 100 Kč starosta obce Jehnice Kučera. 
Školní děti, které předtím strom krásně 
vyzdobily, zazpívaly koledy a přednesly 
básně. Lesmistr Horáček, vzpomenuv 
tvůrce této myšlenky spisovatele 
Těsnohlídka, odevzdal strom přítom-
nému starostovi města Brna Tomšovi 

(správně Tomešovi – red.), 
který poděkoval všem 
a projevil přání, aby v duchu 
Demokracie dětem se dočkal 
letošní vánoční strom re-
publiky v zájmu potřebných 
dětí pěkných výsledků. Za 
zvuků hudby místní kapely 
a doprovodu školních dětí 
i všeho občanstva odjel pak 
strom do Brna“. Kronikář 
Karel Hudec byl stručnější: 
„Na návsi v Jehnicích se 
konala slavnost rozloučení 
a předání vánočního stromu. 
Strom, krásný vysoký smrk, 
se vybírá každoročně již 
několik let a staví se na 
náměstí Svobody v Brně. 
Podnět dal zemřelý spiso-
vatel Rudolf Těsnohlídek, 
akci zajišťuje Okresní péče 
pro mládež pro Velké Brno. 
V tomto roce se strom vybíral 
ve svinošických lesích, které 
jsou majetkem města Brna. 
Strom byl přivezen do Jehnic 
a v 10 hodin dopoledne byla 
na návsi zahájena slavnost. 
Žáci školy přednesli příleži-
tostné básně, strom ozdobili 
květinami a praporky. Po 
proslovu o významu tohoto 
dne doprovodili občané 

strom až na hranici obce, kde se s ním 
rozloučili. Jako první dar věnovalo zdejší 
obecní zastupitelstvo 100 Kč.“ V Brně 
byl „náš“ vánoční strom republiky slav-
nostně rozsvícen na náměstí Svobody 
8. prosince 1934. Celý prosinec toho 
roku panovalo poměrně teplé počasí 
a po sněhu, který v předchozích letech 
atmosféru na náměstí často dotvářel, 
nebylo ani památky. To však slavnostní 
chvíle nenarušilo. Lidové noviny 
přinášely skoro denně zprávy o výsled-
cích sbírky a upozorňovaly na různé 
akce konané u stromu. Zvaly třeba na 
23. prosince 1934 v podvečer, kdy se 

Velkou propagaci věnoval vánočním stromům také František Kožík, který 
každoročně navštěvoval dětský domov Dagmar, jeho rozhlasové reportáže se 

podílely na krásných výsledcích vánočních sbírek.
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ve prospěch stromu republiky konal 
promenádní koncert hudby brněnské 
stráže bezpečnosti v pasáži Alfa, 
a upozornily obyvatele na 24. prosinec, 
kdy se konala tradiční vzpomínka na 
padlé občany v první světové válce. 
Sbírka pokračovala až do neděle 
6. ledna 1935, kdy se konala odpo-
ledne slavnost rozloučení s vánočním 
stromem republiky. Město již ozdobila 
sněhová nadílka, protože od 4. ledna 
odpoledne do rána 5. ledna napadlo 
13 cm sněhu a do ulic musely vyjet 
sněžné pluhy.

Celková peněžní částka, která se 
pod vánočním stromem roku 1934 
vybrala, činila 92 804 Kč. Kromě toho 
lidé dávali peníze přímo pro domov 
Dagmar, na počátku roku 1935 nebyla 
ještě vyčíslena peněžní hodnota věc-
ných darů. Domníváme se, že sbírka 
roku 1934, kdy Jehnice vypravily 
strom pro Brno, byla velmi úspěšná. 
Zde bychom chtěli upřesnit dar obce 
Jehnice na slavnosti rozloučení. Částka 
100 Kč by se nezasvěcenému čtenáři 
mohla zdát malá, ba nepatrná. V době 
hospodářské krize obec Jehnice 
vyplácela ze státních peněz podporu 
průměrně pro 60 nezaměstnaných 
měsíčně. Ženatý člověk dostával 
na měsíc 4 poukázky na potraviny, 
jednu v hodnotě 10 Kč, svobodný dvě 
poukázky ve stejné hodnotě. Jinými 
slovy, oněch 100 Kč z vlastního 
rozpočtu obce odpovídalo podpoře 
pro dva nezaměstnané ženaté občany 
a jednoho svobodného na celý měsíc! 
Určitě se tedy dar obce mohl setkat ne 
u všech občanů s pochopením. Kromě 
toho obec Jehnice s osadou Mokrá 
Hora přispěla i prostřednictvím svých 
jednotlivých obyvatel. Například 
velkoobchodník se železem Konrád 
Vichr daroval 500 Kč, obchodník 
Karel Bundálek věnoval věcný dar, 
„velký balík košil, rukavic a různého 
zboží“, a mezi drobnějšími dárci 
určitě někteří jehničtí občané byli. 
V novinách najdeme jen výběrově 
ukázky darů a jmen dárců.

Poslední vánoční strom republiky 
před druhou světovou válkou byl 
postaven na náměstí Svobody v roce 
1938 a pocházel opět z Bílovic, pak 
tradici přerušila okupace. Hned po 
osvobození slavnost obnovili. Strom 
na cestě z obce Česká doprovázeli 
dokonce partyzáni a slavnost se konala 
opět na náměstí Svobody 15. prosince 
1945, výtěžek sbírky byl věnován 
dětem po obětech druhé světové války 

a perzekuce. Slavnost 7. prosince 1947 
ozvláštnil přednes Těsnohlídkovy 
básně „Vánoční strom“, kterou recito-
vala jeho vnučka Hanička Navrátilová. 
Ještě v roce 1949 máme doloženu 
slavnost 4. prosince, ale poté zprávy 
chybějí. Přechodně došlo k obnovení 
tradice vánočních stromů republiky 
v letech 1968 a 1969, ale na skutečné 
navázání na prvorepublikovou tradici 
došlo až po roce 1989. Slavnosti se 
ovšem podstatně proměnily, dnes se 
důraz klade hlavně na zábavu, jídlo 
a pití, nákup dárků. Pokladnička ve 
prospěch SOS vesniček ztratila svou 
výjimečnost, kterou představovala 
pokladnička za první republiky, 
ona byla nejdůležitější na slavnosti. 
Komerce u prvorepublikových stromů 
republiky neměla místo, skutečné 
vánoční trhy se v Brně konaly na 
prostranství za kostelem sv. Jakuba, 
kde se prodávaly cukrovinky, ovoce, 
ozdoby a stromky.

Po druhé světové válce došlo 
ještě k jedné změně. Roku 1948 
ministerstvo zemědělství vydalo 
brožuru „Sázíme trvalé vánoční 
stromy“, inspirující k ochraně lesů. 
Také Jehnice získaly svůj trvalý vá-
noční strom, mohutný smrk na návsi. 
Vysazení Vánočního stromu republiky 
se uskutečnilo 18. prosince 1949 na 
tehdejší jehnické návsi. Přesněji řeče-
no, mladí členové Sokola a tehdy již 
zrušeného místního junáckého oddílu 
sem stříbrný smrk přenesli ze zahrady 
pana Karla Jánského, který asi tři až 
čtyři metry vysoký stromek daroval. 
Práce spojené s přenesením tehdy 
řídil student Lesnické fakulty Vysoké 
školy zemědělské (dnešní Mendelovy 
univerzity) Jan Černohlávek. Stromek 
převezli na valníku taženém párem 
koní a k pomníku padlých, kde byl 
zasazen. Později k němu přibyly 
další smrky. Původní vánoční strom 
dosáhl později takové výšky, že již 

Náves v Jehnicích 2. prosince 1934, slavnostně ozdobený strom je připraven k odjezdu 
(obě fotografi e)
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nebylo možné jej zdobit, jeho úkol 
převzal proto nižší smrk v blízkosti. 
Při bouřce 29. června 2009 původní 
strom zasáhl blesk a hasiči jej museli 
skácet. Tehdy měřil od řezu po vrchol 
19 metrů a pařez měřil v průměru 
73 cm, obvod stromu měl 150 cm. 
Roku 2001 se účastnil ankety o 
nejkrásnější strom – Strom roku 2001, 
ale titul nezískal. 

Po roce 1989 se tradice vánočních 
stromů v Jehnicích obnovila péčí 
kulturní komise zastupitelstva 
a rozsvícení vánočního stromu patří 
každoročně ke krásným slavnostem, 
kde se přátelsky setkávají občané. 
Díky našim nejmenším, žákům místní 
školy, kteří všechny potěší svým vy-
stoupením, si tak vlastně symbolicky 
připomínáme všechny, kdo stáli na 
jehnické návsi onoho prosincového 
dne roku 1934.

Při přípravě našeho textu jsme 
vy užili dobový tisk, Lidové noviny, 
jehnickou kroniku uloženou  
v Archivu města Brna, publikaci 
Hany Kraflové „Rudolf Těsnohlídek 
a Vánoční strom republiky“, která  
vyšla péčí Moravského zemského 
muzea v roce 2008, knihu Františka 
Kožíka „Rozhlasové umění“,  
vydanou v roce 1940, a internetovou 
encyklopedii dějin Brna  
(http://www.encyklopedie.brna.cz) .

Redakce Jehnických listů

Zoo Brno bojuje  
proti znečištění plasty

Brněnská zoo se jako jediná 
v Česku a na Slovensku stala členem 
celosvětové koalice, jejímž cílem 
je boj proti plastovému znečištění. 
Činnost sdružení zoologických 
zahrad a akvárií koordinuje Evropská 
komise a Program OSN pro životní 
prostředí.

„Zapojení se podařilo vyjednat 
na zasedání Evropské unie 
akvarijních kurátorů (EUAC), které 
se uskutečnilo před několika týdny 
v Anglii. Pro Zoo Brno to znamená 
především ocenění její práce a řadu 
závazků. Jedná se například o pořá-
dání vzdělávacích akcí a workshopů 
a informování veřejnosti obecně. 
Výsledkem by měla být změna 
chování firem i jednotlivců tak, aby 
se úplně přestaly používat plastové 

předměty na jedno použití,” uvedl 
ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Země Evropské unie se tento týden 
dohodly na zákazu jednorázových 
plastových výrobků. S tím souvisí 
i souběžná snaha Evropská komise, 
která na vytvoření koalice k boji proti 
znečištění plasty pracovala 18 měsíců. 
„Akvária a zoologické zahrady jsou 
oknem do našich oceánů. Jejich 
kolekce a vzdělávací programy 
nám ukazují, co potřebujeme 
chránit, a inspirují milovníky oceánu. 
Každoročně je navštěvují milióny 
lidí po celém světě. Tento projekt je 
může zmobilizovat, aby přehodnotili 
způsob, jakým používáme plasty,“ 
řekl komisař pro životní prostředí, 
námořní záležitosti a rybolov 
Karmenu Vellu.

Novou koalici zatím podpořilo 
106 institucí ze 33 zemí. V Evropské 
unii se jedná o 67 organizací. Všechny 
pak v komunikaci na sociálních sítích 
používají hashtagy #ReadyToChange 
a #BeatPlasticPollution. Cílem je, aby 
se do celého projektu do roku 2019 
zapojilo alespoň 200 zoo a akvárií 
a zvýšilo se tak povědomí veřejnosti 
o hrozbách plynoucích ze znečištění 
plasty.

Obrovské množství plastového 
odpadu znečišťuje oceány i pobřeží 
a ohrožuje většinu mořských 
druhů. Drobné částečky plastů 
(tzv. mikroplasty) se navíc hromadí 
v potravním řetězci a představují 
tak zdravotní hrozbu nejen pro 
zvířata, ale i pro lidi, kteří je kon-
zumují. Zatímco vyčištění pláže je 
důležitým a nezbytným opatřením, 
nutné je změnit zejména výrobní 
a spotřební návyky, aby se zabránilo 
tomu, že se plasty do životního 
prostředí vůbec dostanou. Většina 
plastů plovoucích v mořích se 
totiž na pláže vůbec nedostane, ale 
zůstane plout volně na hladině, kde 
postupně tvoří ohromná plovoucí 
smetiště. Ty stále rostou a největší 
z nich již obsahuje více než 80 tisíc 
tun plastového odpadu.

Zoo Brno se stala součástí koalice 
díky účasti kurátora chovu ryb 
a obojživelníků Petra Šrámka na 
zmíněném setkání Evropské unie 
akvarijních kurátorů, kde se ucházel 

o členství v tomto prestižním sdru-
žení. Před několika dny mu přišlo 
vyrozumění, že se jako první z ČR 
stal členem. Každý žadatel musí mít 
příslušné vzdělání, praxi a zejména 
doporučení tří současných členů.  
„Je to práce celého týmu, který se  
na Mniší hoře stará o všechna akvá-
ria. Zatím se jedná pouze o členství 
na zkušební dobu. V následujících 
dvou letech je nutné prokázat 
oprávněnost kandidatury,“ vysvětlil 
Šrámek.

Michal Vaňáč 
vedoucí útvaru vnějších vztahů,  

tiskový mluvčí

Správa hřbitovů města Brna, 
příspěvková organizace, Vídeňská 96, 
639 00 Brno

Organizační opatření  
v období vánočních svátků 2018 
a na Nový rok 2019

V souvislosti se zabezpečením 
hladkého průběhu vánočních svátků 
a Nového roku stanovuji s platností 
od čtvrtku 20. 12. 2018 do 2. 1. 2019 
tato organizační opatření:

1. Otevírací doba pohřebišť - 
Ústřední hřbitov a Židenice

čtvrtek 20. 12. 7.00 - 17.00 hod
pátek 21. 12. 7.00 - 17.00 hod
sobota 22. 12. 7.00 - 19.00 hod
neděle 23. 12. 7.00 - 19.00 hod
pondělí 24. 12. 7.00 - 19.00 hod
úterý 25. 12. 7.00 - 17.00 hod
středa 26. 12. 7.00 - 17.00 hod

Otevírací doba všech příměstských 
pohřebišť 

čtvrtek 20. 12. 7.00 - 17.00 hod
pátek 21. 12. 7.00 - 17.00 hod
sobota 22. 12. 7.00 - 21.00 hod
neděle 23. 12. 7.00 - 21.00 hod
pondělí 24. 12. 7.00 - 21.00 hod
úterý 25. 12. 7.00 - 17.00 hod
středa 26. 12. 7.00 - 17.00 hod

Kancelář správy hřbitovů na ÚH 
bude zajišťovat styk se stranami 
v běžné úřední hodiny.

Pondělí 31. 12. 2018 – zavřeno 
(kancelář správy i zahradnické 
středisko).

Ing. Alena Říhová v.r. 
ředitelka organizace

 
Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu 

rozvoje bydlení s roční úrokovou sazbou ve výši 1,95 % 
 
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné zápůjčky s roční 
úrokovou sazbou ve výši 1,95 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a 
bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu 
města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.  
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese 
www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek školství a prorodinné politiky > Bytový odbor > 
Dokumenty >   Fond rozvoje bydlení města Brna - zápůjčky).  
O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2019, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.12.2018 
do 15.01.2019. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského 
nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou 
k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese.  
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením 
zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku 
provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni 
žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek. 
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také 
zdarma.  Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 
6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních 
splátek. Poplatky za vedení účtu hradí město. 
Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru 
nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu. 
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB 
na Malinovského nám. 3, dveře.č. 225, nebo na telefonních číslech 542 173 245, 542 173 287.  

Bytový odbor MMB 

 

účel zápůjčky  lhůta horní hranice 
splatnosti zápůjčky 

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

rekonstrukce střechy - v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru nebo s 
vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků 5 let 350 tis.Kč / RD 

450 tis.Kč / BD 
výměna plynového, elektrického nebo jiného  5 let 100 tis. Kč / BJ ekologického topení ve stávajícím bytě 
měření a regulace tepla a  teplé užitkové vody 5 let 30 tis.Kč / BJ 

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 150 tis.Kč / dům 

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč / dům 

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače 5 let 150 tis. Kč / BJ 
zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády, včetně 
klempířských prvků 5 let 150 tis. Kč / BJ 

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra  5 let 100 tis.Kč / BJ 
oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis.Kč / BJ 
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo 
přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 500 tis.Kč / BJ 

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis.Kč / dům 

ekologický ohřev užitkové vody 5 let 100 tis.Kč / BJ v BD 
(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 200 tis. Kč / RD 

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu 5 let 100 tis.Kč / BJ 
vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 8 let 500 tis.Kč / dům 
obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna podlahové krytiny, včetně 
podkladních vrstev 5 let 150 tis. Kč / BJ 

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční 
celek s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány) 5 let 250 tis.Kč / dům 
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Proč zahodit to, co bylo?
Jednoduše na to navažte.

Aby to dobré v novém roce zůstalo
a bylo ještě lepší, přeje SAKO BRNO.

PF 2019

O váš odpad se postaráme i během vánočních svátků. V těchto dnech budeme kontejnery a popelnice vyvážet podle běžného 
harmonogramu. K jediné změně dojde na Nový rok v úterý 1. ledna, kdy svoz probíhat nebude a nahradíme ho v následujících dnech. 
Úterní vývoz popelnic tedy zajistíme ve středu 2. ledna a dále v prvním týdnu roku 2019 dojde k posunu svozu vždy o jeden den.

Provozní doba brněnských sběrných středisek bude na konci roku omezena jen minimálně. Uzavřena budou jen o svátcích 24. až 26. prosince, 
na Silvestra a Nový rok.

I letos jsme připraveni na odvoz odstrojených vánočních stromků. Můžete je odnést na kterékoliv sběrné středisko nebo je nechat ležet 
u černých popelnic. Pokud je ale průměr kmene stromku větší než 5 cm, je nutné ho rozřezat na přibližně metrové kusy. Lisovací lopata 
popelářského vozu si totiž se silnými a dlouhými částmi neporadí.


