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Čas který přijde
Krajino tichá, krajino jezerních luk
tebou jsem chodil už jako rozverný
kluk,
v kapsičce chléb a v duši své krajiny
dech,
obloha modrá, života ztlumený
spěch.
Nad tebou káně a její poklidný let,
u nohou tvých pak širý je rozložen
svět,
života stínů i jejich ukrytý jas.
Neboj se hochu, všechno ti ukáže
čas.
Čas který přijde odkryje života hluk,
i chvíle lásky a její stříbrný zvuk,
také čas smutku a jeho sevřený žal,
dobu radosti i její obranný val
závisti, které do srdce uzavře vstup,
bolesti doby co čeká také svůj lup
Všechno se zrodí, všechno si najde
svůj čas,
na tobě bude, dáš-li jen dobrému
hlas.
V krajině tehdy slyšel jsem tajemný
hlas,
jehož poselství den za dnem
rozplétal čas:
den který přijde, ber jako laskavý
dar,
k dobru života, který už neskrývá
zmar,
poselství nese, co k tobě z věčnosti
zní
a jehož ohlas v nitru tvém se rozezní,
a v pravou chvíli, jak předtucha, či
jak sen
v zářícím slunci se zjeví už zobrazen.
Krajino dětství, co znal jsem jak malý
kluk,
krajino tichá, v přátelství jezerních luk,
v duši své slyším potoků stříbrný
zvuk …
Vysočino, snad krásu tvou nezastře
hluk.
12. 2. 2010
Karel Stránský

Autor: Petra Řeháková 3.třída

Poděkování
Předávám pochvalu od sestřenice ze
Švýcarska. Velice se jí líbí Jehnické listy,
které jí posílám. Líbí se jí básně pana
Karla Stránského a obrázky květin.
Děkuje občanka Jehnic a Soňa Hilbe Riehen (Basel)

SDH Brno-Jehnice pořádá v neděli
9. 1. 2011 od 13:00

Tříkrálovou sbírku
pro Oblastní charitu Brno

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

VOLEJBALOVÉ
SOUSTŘEDĚNÍ
Bylo příjemné pondělní ráno 9. 8. 2010
a už z dálky byla na Řečkovickém vlakovém nádraží poznat skupinka účastníků tradičního soustředění volejbalu,
které bylo zkušeně zorganizováno panem trenérem Václavem Šichou.
Cílem každého tohoto soustředění je
město Bystřice nad Pernštejnem a celé
jeho okolí. Cesta začínala nástupem
do vlaku, poté následovala dlouhá pěší
cesta vedoucí přes část města až do
penzionu Hotelovka, následovalo ubytování a nakonec se všichni přesunuli
na oběd. Po odpolední pauze se všichni
dostavili do sportovního centra, kde se
měly trávit všechny tréninky, ale i volná
zábava. Koho by nepotěšil bowling,
kuželky nebo bazén? Večer následovala
návštěva tamní cukrárny, kde všechny
nadchly koktejly a zmrzlina. Následující
dopoledne se trénovalo a odpoledne
se trávilo na koupališti, kde si kromě
svěží vody mohli všichni zkusit BeachVolejbal. Další dva dny probíhaly
stejně. Poslední den si účastníci směli
navštívit centrum města nakoupit suvenýry a podobné věci. Opět se navštívila
cukrárna a následovala cesta domů.
Již teď se těšíme na další rok zájezdu
Anna Zuzanová

Start nejmenších 1
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Fotografií si připomínáme kladení
věnců u pomníku padlým spoluobčanům ve světových válkách u příležitosti

Dne válečných veteránů, 11. listopadu.
Slaví se celosvětově jako Den veteránů
nebo Den vzpomínek. Od listopadu
2001 je tento významný den připomínán i v České republice. 11. listopad byl
přitom vybrán symbolicky, neboť toho
dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze
v Le Francport u severofrancouzského
města Compiegne podepsáno příměří
mezi Spojenci a Německem, jímž byly
na západní frontě ukončeny boje 1. světové války.

BĚH O POHÁR JEHNIC BĚH 17. LISTOPADU

Kladení věnců k pomníku padlým u příležitosti Dne válečných veteránů 11. 11. 2010
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17.11.2010 se konal další ročník tohoto běhu. Letos byl součástí Brněnského
běžeckého poháru a Přeboru studentů
a pedagogů Vysokých škol města Brna.
Účast závodníků překonala očekávání,
bylo jich necelých 700, silně byly obsazeny všechny kategorie. Počasí také
přispělo ke zdaru této akce, kterou si
připomínáme několika snímky.

Boj politiků až do cíle - Ing. Stanislav Juránek a Mgr. Václav Božek

Vánoční strom
Ve čtvrtek 2. 12. v podvečer proběhlo
na Náměstí 3. května, dnes již můžeme říct tradiční, slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu ( letos s novými světelnými řetězy) s kulturním programem
žáků naší základní školy. V mrazivém
počasí přišel vhod i horký čaj a svařák.

Z historie sčítání obyvatel
v našich zemích
Informace o počtu obyvatelstva se
objevovaly v našich zemích již v dávných
dobách, prováděly je vrchnosti světské
a církevní. Různé soupisy a zápisy se
zhotovovaly za účelem vybírání daní,
odvodů k vojsku, zjištění majetku atd.
Skutečné počátky soupisů obyvatelstva
v českých zemích se kladou do roku

Vystoupení žáků naší školy
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1754, kdy bylo provedeno první sčítání
lidu. Měly je provádět církevní a politické úřady každé tři roky, ale jeho
výsledky byly považovány za státní
tajemství. Výsledky, pokud jsou známy,
jsou zajímavé tím, že církevní orgány
vykazovaly vždy vyšší počty obyvatel,
než zjistily orgány politické. Až do roku
1869 se prováděla řada šetření o počtu
obyvatel, ale jejich výsledky nebyly přesné, navíc až do roku 1844 zůstávaly pro
veřejnost většinou utajené. Z různých
materiálů pro období, označované také
jako „předstatistické“, máme i některé
údaje o Jehnicích. Ale teprve roku 1836
získáváme poprvé podrobnější údaje jak
o složení obyvatel, tak o „vybavení“ obce
z pera význačného moravského topografa
a historika Gregora Wolného. Vesnice
Jehnice měla z celkového počtu 191 obyvatel 88 mužů a 103 žen. Byli katolíci,
patřili do farnosti řečkovické a hovořili
„moravsky“. Vedle úřední budovy (zde asi
myšlen zámek – Menš) byl v obci pivovar, palírna, draslovka a hostinec. Osada
Mokrá Hora, která k Jehnicím úředně
patřila, měla 188 obyvatel, 93 mužů
a 95 žen. V osadě se nacházel hostinec.
Velmi důležitým mezníkem v celé
rakouské monarchii se stal říšský zákon
z 29. března 1869, který stanovil, že s výjimkou prvního sčítání, které zachytilo
počet obyvatel k 31. 12. 1869, se každé
další sčítání bude konat po 10 letech,
vždy o půlnoci z 31. prosince na 1. ledna roku končícího nulou. U obyvatel
se zjišťoval věk a pohlaví, případné fyzické vady (v roce 1869 to byla slepota
a hluchota, později i mentální vady).
Zjišťovala se státní příslušnost, rodinný
stav, náboženství, „obcovací řeč“. Od
sčítání v roce 1880 se zjišťovala gramotnost obyvatel dotazem na schopnost číst
a psát. Prováděním sčítání bylo pověřeno
ministerstvo vnitra, řídily je okresní
úřady, v jednotlivých obcích odpovídaly
za provedení obecní úřady. Ty jmenovaly
sčítací komisaře, nejčastěji místní učitele.
Podle převažující etnické skladby obyvatel byly sčítací archy připraveny v jazykových mutacích. Sčítání obyvatel z roku
1869 a 1880 se třídila a sumarizovala
ručně. V roce 1890 došlo k zásadnímu
zlomu, protože bylo použito elektrických třídicích strojů systému Hollerith.
Celkově proběhlo v rakouské, později
rakousko-uherské monarchii, pět sčítání
obyvatel, v roce 1869, 1880, 1890, 1900
a 1910. O kvalitě obsahu a zpracování
rozsahu publikovaných dat svědčí skutečnost, že po rozpadu monarchie převzaly užité metody tzv. nástupnické státy.
Všechny výsledky rakouských sčítání
byly publikovány tiskem, z jednotlivých

Tabulka č.1
Známé počty domů a obyvatel před 31.12.1869
Jehnice
domy obyvatelé
15
150
21
150
28
202
30
238
32
191

Rok
1600
1750
1771
1790
1836

Mokrá Hora
domy obyvatelé

Celkem
domy obyvatelé
Logo Sčítání lidu 2011. Autor grafik Jan Kolář

34
34

188
188

64
66

426
379

Tabulka č.2
Sčítání obyvatel v Rakousko-uherské monarchii
Jehnice
domy obyvatelé
45
271
47
293
52
342
61
397
71
460

Rok
1869
1880
1890
1900
1910

Mokrá Hora
domy obyvatelé
39
294
42
306
49
296
54
343
64
373

Celkem
domy obyvatelé
84
565
89
599
101
638
115
740
135
833

Tabulka č.3
Sčítání obyvatel po vzniku Československé republiky
Jehnice
domy obyvatelé

Rok
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001

86
133
181
153
161
171
192
259

502
675
658
656
630
614
532
752

Statistický lexikon pro rok 1869

Mokrá Hora
domy obyvatelé
68
110
147

470
598
597

Celkem
domy obyvatelé
154
243
328

972
1273
1255

Poznámka: Ke dni 1. 2. 1953 se osada
Mokrá Hora odloučila od obce Jehnice

sčítání byly vydány statistické lexikony
obcí, které pro každou obec a osadu obsahovaly základní údaje o počtech domů
a obyvatel, jejich národnosti a náboženství.
Velmi podrobné údaje máme ke sčítání
obyvatel, které proběhlo 31. 12. 1900.
Obec Jehnice a osada Mokrá Hora
patřily pod okresní hejtmanství Brno,
k soudnímu okresu Brno okolí a bernímu okresu Brno okolí. Jehnice měly
z 397 obyvatel 197 mužů a 200 žen.
Náboženství mělo 381 obyvatel katolické, 2 evangelické a 11 židovské, u 3 obyvatel nebylo náboženství rozlišeno.
Obcovací řečí pro 382 obyvatel byl český
jazyk, pro 15 obyvatel jazyk německý.
Jako místní instituce jsou uvedeny: „1
obecná škola, 2 porodní báby, hasičský
sbor, 3 četníci, železniční zastávka, zámek“. Mokrá Hora měla ze 243 obyvatel
156 mužů a 187 žen. Podle náboženství
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zde bylo 335 katolíků a 8 evangelíků.
Pro 336 obyvatel byl obcovací řečí český
jazyk, německý jazyk mají uveden 4 obyvatelé, u 3 obyvatel nebyla obcovací řeč
rozlišena.
Nově vzniklá Československá republika potřebovala znát co nejpodrobnější
demografická data vytvořeného státu.
Proto byl v roce 1919 založen Státní úřad
statistický, mezi jehož šetření patřilo
i sčítání obyvatel. Podle tradice převzaté
z monarchie se mělo další sčítání obyvatel uskutečnit v roce 1920. Z mnoha
důvodů (mimo jiné dostatek času na
přípravu, ale svou úlohu zde sehrála
neujasněnost hranic ČSR), to nebylo
možné. Nový zákon o sčítání lidu byl
přijat teprve 8. dubna 1920 a nařizoval
provést sčítání lidu nejdéle do roka a poté
se mělo sčítání podle anglosaské praxe
opakovat každých pět let. První sčítání
lidu podle nového zákona č. 256/1920
Sb. se konalo 15. 2. 1921. Opět se sčítalo
přítomné obyvatelstvo, nikoli obyvatelstvo bydlící. Proti předválečné praxi
došlo ke změně, nebylo zjišťováno vedlejší povolání a nemovitý majetek, velmi
důležitou kategorii tvořilo zjištění národnosti obyvatelstva, kdy bylo opuštěno
kritérium zjišťovaní na základě „obcovací
řeči“, které nahrávalo německému jazyku. Náboženské vyznání dávalo poprvé
možnost uvést i „bez vyznání“, ale výsledky sčítání potvrdily, že většina obyvatel zůstala věrná některé z uznávaných
církví. Sčítání proběhlo podle tradice
pomocí sčítacích archů pro domácnosti.
Další sčítání se mělo uskutečnit již v roce
1925, ale hospodářské důvody i praxe ve
většině zemí světa vedly nakonec k tomu,
že zákonem č. 47/1927 Sb. bylo druhé
sčítání v samostatné republice stanoveno na 1. prosinec 1930. Jeho obsah byl
rozšířen o údaje o minulém bydlišti, ale
za nejvýznamnější se považovalo zjišťování údajů o plodnosti žen. Sčítání lidu
plánovanému na rok 1940 zabránili čeští
politici a demografové s odůvodněním
nepřipravenosti v nových podmínkách
Protektorátu Čechy a Morava, hlavně
však s úmyslem neposkytnout okupační
moci podklady pro válečné hospodářství.
Po druhé světové válce se sčítání lidu
uskutečnilo 1. března 1950. Tehdy se naposled sčítalo tzv. přítomné obyvatelstvo

a uváděla příslušnost k církvím (náboženské vyznání bylo opětovně zařazeno
až v roce 1991). Nově byla definována
národnost jako příslušnost k národu,
s jehož kulturním a pracovním společenstvím je sčítaný vnitřně spjat a k němuž
se hlásí. Protože se současně uskutečnil
i soupis zemědělských, průmyslových
a živnostenských závodů, akci se dostalo
názvu „národní sčítání 1950“. Výsledky
byly publikovány postupně jako neveřejné s omezeným počtem výtisků. Pro
veřejnost byla data sčítání 1950 uvolněna
až po odtajnění v roce 1962. Přes určité
nedostatky jsou jeho výsledky cenné,
protože zachytilo důsledky válečných
a poválečných změn v počtu a složení
obyvatelstva, ale především zachytilo
odsun německého obyvatelstva, reemigraci a přesídlení statisíců osob, zvláště
do pohraničí českých zemí. Sčítání lidu
uskutečněné 1. března 1961 bylo poprvé
provedeno za bydlící obyvatelstvo a podle koncepce tzv. cenzových domácností.
Poprvé se zjišťovaly údaje o dojížďce
do zaměstnání mezi okresy i do větších
měst. Toto sčítání je považováno za nejlépe připravené, zpracované, zdokumentované a analyticky využité v poválečné
historii Československa. Použitá kritéria
umožnila získat údaje o strukturách
domácností, o domech a bytech, jejich
vybavení, velikosti, stáří a druhu domu
atd. Sčítání lidu 1. prosince 1970 charakterizovalo také několik prvenství. Poprvé
bylo ke zpracování výsledků užito velkokapacitního sálového počítače CDC
3300. Poprvé byly výsledky zpracovány
za tzv. sídelní jednotky, novými zjišťovanými znaky se staly rodné číslo, státní
příslušnost, v rámci dojížďky do zaměstnání, škol a učení frekvence dojížďky,

vzdálenost, doba a používaný dopravní
prostředek. Zjišťovala se i vybavenost
domácností některými předměty dlouhodobého užívání. Sčítání lidu 1. listopadu 1980 získalo údaje pro založení
Centrálního registru obyvatelstva při
ministerstvu vnitra. K žádným inovacím proti předešlým sčítáním nedošlo.
Poslední československé sčítání lidu se
uskutečnilo 3. března 1991. Na základě
mezinárodních doporučení přijatých
Evropskou hospodářskou komisí OSN
byla do sčítání znovu zařazena otázka
na mateřský jazyk a na trvalé bydliště
v době narození sčítané osoby. Znovu
byla zařazena otázka na náboženské vyznání sčítané osoby. Výrazně se změnila
klasifikace národnosti, údaje o národnosti se nemusely shodovat se zápisem
v občanském průkazu či jiném osobním
dokladu. Sčítání lidu, domů a bytů v roce
2001 bylo prvním v samostatné České
republice a proběhlo v souladu s metodickými doporučeními OSN a statistického úřadu Evropských společenství
– Eurostatu, i když ještě republika nebyla
členským státem Evropské unie (tím se
stala až 1. května 2004). Zjišťovalo se
26 údajů o osobách, 18 údajů o bytech
a bydlení a 12 údajů o domech s pomocí tří formulářů: Sčítacího listu osob,
Bytového listu a Domovního listu. Mezi
nově zařazené otázky patřil např. dotaz
na případné druhé nebo další zaměstnání
sčítané osoby, národnost či náboženské
vyznání zjišťováno tzv. deklaratorně, tj.
občan se mohl vyjádřit svobodně, podle
vlastního přesvědčení. Nově byl zařazen
dotaz na vybavení domácnosti počítačem, ale současně byly vypuštěny otázky
na vybavení domácností mrazničkou,
automatickou pračkou a televizorem.

Sčítání bylo tradičně provedeno formou
sebesčítání, kdy každá osoba vyplňovala
za sebe, své děti, případně další osoby
domácnosti sčítací tiskopisy. Sčítací formuláře do domácností předávali sčítací
komisaři, kteří je vyplněné následně
přebírali zpět. Pro zpracování všech získaných dat bylo poprvé využito optické
čtení. V souladu s celkovou koncepcí
zpracování dat v Českém statistickém
úřadu se zpracování údajů ze sčítání
uskutečnilo v databázi Oracle. Výsledky
byly veřejnosti k dispozici v tištěné
i elektronické podobě.
V roce 2011 se uskuteční v pořadí
již deváté sčítání lidu, domů a bytů od
vzniku Československé republiky v roce
1918, druhé v dějinách samostatné
České republiky a první sčítání po vstupu České republiky do Evropské unie.
Právní základ sčítání v roce 2011 představuje zákon č. 296/2009 Sb. o sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011, který také
stanovuje datum sčítání, k 26. březnu
2011. Zákon je plně v souladu s legislativou Evropské unie, konkrétně
s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. července
2008, jsou zde uvedeny základní pojmy
a vymezeny základní rysy sčítání. Celý
text Nařízení č. 763/2008 je dostupný
v českém jazyce na internetových stránkách českého statistického úřadu www.
czso.cz. Všechna dosud známá sčítání po
roce 1869 na našem území měla vždy své
charakteristiky a novinky. Nejinak tomu
bude i v roce 2011. Sčítání má již své
logo, které vzešlo z veřejné neanonymní
soutěže uspořádané Českým statistickým úřadem v roce 2009. Soutěže se
účastnilo 196 grafiků, vítězem se stal Jan
Kolář. Budou zjišťovány údaje o osobách,
domech a bytech pomocí tří formulářů
– sčítací list osoby, bytový list a domovní
list. Tak jako při posledním sčítání budou zjišťované údaje povinné, s výjimkou
národnosti a víry. Odpověď na tyto dvě
otázky zůstane na svobodné vůli občana.

Použitá literatura:
- Beerová, Petra: Sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011. In: Vlastivědný
věstník moravský, r. LXII, 2010, č. 2,
s. 193-196;
- Růžková, Jiřina – Škrabal, Josef a kol.:
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005.
1. díl, Praha 2006, s. 618-621;
- Srb, Vladimír: 1000 let obyvatelstva
českých zemí. Praha 2004, s. 15-21;
- www.czso.cz
Miroslava Menšíková

Jehnice park a bývalý obchod.
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Torzo jehnické božích muky
z roku 1674
(používám lidové označení boží muka
v jednotném čísle, ne spisovné pomnožné)
Odhalením torza boží muky z roku
1674, tedy částí nejstarší kamenné
památky v Jehnicích, se ukončila jedna dílčí kapitola pátrání po minulosti
Jehnic. Celkově zůstává stále mnoho
otazníků o minulosti totožných božích
muk z roku 1674, která nacházíme
u Jehnic, u Vranova a obdobných, která
stála v Babích dolech. Pojednali jsme
o nich v několika článcích v Jehnických
listech.
Dne 11. září 2010 byla na náměstí
v Jehnicích odhalena restaurovaná
torza, tedy části boží muky z roku
1674 za Jehnicemi, která byla vedle
této památky mnoho let zakopána.
Věděli jsme od dlouholeté jehnické
kronikářky paní Boženy Homolkové
– rozené Kučerové, že boží muka byla
vandaly v minulosti povalena a při
opravě, kterou ona organizovala, byl
poškozený spodní pískovcový sloupek
nahrazen betonovým a původní byl
zakopán vedle v mezi. Bylo jasné, že
písmo (písmena BB a letopočet) neodpovídá způsobu psaní v roce 1674, což
potvrdilo i porovnání s totožnou boží
mukou se stejným letopočtem 1674 na
Vranově. Tedy otázka: co je na původním sloupku? Samozřejmě nás napadlo
sloupek vykopat a prozkoumat. Dlouho
jsme o tom dumali, ale nakonec k tomu
v roce 2005 došlo – pachatelé: Ing. Ivo
Pekař, já a přítel Dr. František Tonar
z Ořešína. Při sondování, kde kámen

přesně leží, jsme k velkému překvapení zjistili, že kameny jsou dva:
v mezi podélně se silnicí
byl hledaný pískovcový
sloupek a těsně u paty
božích muk čtvercový
pískovcový kámen se
středovým otvorem pro
čep – původní sokl boží
muky.
První torzo – spodní
pískovcový sloupek. Po
okopání a pracném otočení jsme zjistili, že jde
skutečně o pískovcový
sloupek, ale s nápisem
totožným na současné
boží muce. Sloupek byl částečně zkorodovaný s uraženým horním rohem
a mnoha nátěry vápnem, z toho aspoň
jeden byl růžový. Rohy byly vyspravovány cementem. Žádná původní písmena nebo znaky jsme neviděli – tedy
jisté zklamání - co jsme hledali jsme
nenašli. Překvapení přišlo až po restaurování. Po odstranění druhotných
nátěrů se místo malého křížku objevila
kamenická značka obdobná vranovské.
Restaurátor o kamenické značce na
Vranově vůbec nic nevěděl.
Druhé torzo – pískovcový základní
sokl. Čtvercový kámen byl čistý pískovec, bez znaků zvětrání, bez nátěrů,
pečlivě kamenicky opracovaný, na
bocích s bosáží (psaníčka) s částečně
odlámaným orámováním. Velikostí
i tvarem odpovídá vranovskému soklu.
Byl to tedy sokl v původním místě, cca
půl metru pod současnou patou stavbičky. Bylo zřejmé, že byl dlouho zakopán

Porovnání božích muk
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Odkrytí torza božích muk

a nevystaven povětrnosti. Sokl byl
postaven na urovnaných plochých kamenech z místního materiálu (brněnské
vyvřeliny – granodioritu), spojených asi
hliněnou mazanicí. Jeví se nám to jako
původní umístění stavby boží muky.
Proč byla boží muka přemístěna a kdy
se to stalo, zůstává tajemstvím.
Zatím se jeví jako pravděpodobné
dvě verze, vycházející ze vzpomínek
Antonína Pernici, spolehlivého písmáka
a badatele o minulosti Jehnic, že boží
muka byla v minulosti dvakrát povalena.
O prvním povalení nevíme nic ani
o čase ani o způsobu obnovy. Je tu
ale ještě informace Ant. Pernici dle
vzpomínek pamětníků, o přenesení
božích muk z Babích dolů k Jehnicím.
Druhé povalení máme zaznamenáno
cca k roku 1957 s následnou obnovou
a nahrazením původního sloupku betonovým.
První verze: Někdy v minulosti byla
boží muka povalena a postavena znovu
bez soklu na nový základ. Sokl mohl
být tehdy překryt zeminou a nenalezen.
Druhá verze: při povalení mohla být
boží muka značně poškozena a rozebrána a náhradou byla z Babích dolů
převezena boží muka bez soklu. Kdy
se to mohlo stát není jasné, ale víme
z map, že boží muka (značkou křížku)
je uvedena v Babích dolech naposled na
mapě z roku 1875 (nakl. C. Winiker).
Na novějších mapách ( 1885, 1909) již
není. Na starších mapách (1.voj mapování, mapy stabilního katastru, druhého vojenského mapování – 1839) je
boží muka v Babích dolech vyznačena.
Časové rozmezí 1875 –1885. Mohlo by
tomu tak být, protože máme ještě další
údaj (uváděným Weinlichem 1892), že
v roce 1880 byla boží muka nákladem
brátlsbrunských poutníků opravována
a ozdobena obrazem. V tomto případě

by původní sokl v Babích dolech mohl
být někde v zemi zachován a torzo
v Jehnicích postavené by pocházelo ze
dvou božích muk, obou z jehnického
katastru.
Obě verze jsou jen hypotézy, založené na vzpomínkách, nepodložené oficielními doklady. Zůstává stále mnoho
tajemného a neznámého okolo božích
muk z roku 1674, nutícího nás zamýšlet
se a objasňovat bohatou historii Jehnic.
Jan Černohlávek, 11. 10. 2010

Rok 2010 v Klubu důchodců
Brno-Jehnice.
Aktivity našeho klubu v letošním
roce byly zaměřeny obdobně, jako v letech minulých. Na společných setkáních se snažíme o to, aby tento čas byl
využit zábavnou a poučnou formou ke
spokojenosti přítomných.
Mimo těchto schůzek jsme společně
navštívili několik divadelních představení, kino, zorganizovali tři jednodenní
zájezdy, shlédli výstavy „Zlato Inků“
a „Světovou výstavu myslivosti, rybaření a mineralogie“. Pro odzkoušení
pobytu byly zakoupeny vstupenky do
solné jeskyně. Kromě toho jsme absolvovali společné vycházky do přírody
v okolí Jehnic, zakončené posezením
u ohně a opékáním špekáčků. Také
některé naše důchodkyně se pravidelně každý týden scházely na cvičení ve
zdejší škole.
Na besedách a přednáškách jsme probírali, mimo jiné, následovná témata:

- beseda o pracech na našich zahrádkách
- relaxační
solné jeskyně
a jejich vliv
na zdraví
- beseda s paní
knihovnicí
o poslání
a možnostech
naší obecní
knihovny
- beseda
s účastníkem
poznávacího
zájezdu do
Turecka.
Velkou pozornost jsme
věnovali organizaci a výběru
cílů pro zájezdy
tak, aby tyto
byly zajímavé
pro většinu
našich členů.
Plně obsazené
autobusy na
zájezdech svědčili o tom, že se
Autor: Vítězslav Huk 3.třída
toto úsilí zúročilo. Jeden zájezd
Druhý zájezd byl směřován do Vídně,
byl věnován exkurzi do vodní elektrárkde nás vídeňská průvodkyně provedla
ny Dalešice, prohlídce vodního mlýna
historickým jádrem města a formou
ve Slupi a zakončení ve vinném sklípku okružní jízdy seznámila s ostatními
s občerstvením a ochutnáváním vín.
památkami města.
Třetí zájezd jsme uskutečnili do termálních lázní
v Dunajské Stredě.
Činnost klubu doplňovala
také setkání při reprodukované hudbě a občerstvení při
výročí Dne matek a vánočním
rozloučení, spojeným s rekapitulací naší celoroční činnosti.
V obdobném programu
bude náš klub pokračovat
i v roce 2011 tak, aby alespoň
částečně přispěl k obohacení
života našich seniorů.
Tato činnost by nemohla
být v popisovaném rozsahu
naplňována bez finanční podpory z rozpočtu MČ. Proto
také touto cestou děkujeme
našemu zastupitelstvu, že při
návrzích rozpočtů nezapomíná na jehnické seniory.
Za Klub důchodců Jehnice:
Miroslav Polák

Autor: Pavel Dvořák 2.třída
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Příjmy

Výdaje

Návrh rozpočtu ÚMČ Brno - Jehnice na rok 2011

Opravy a údržba komunikací /letní, zimní/
Neinvestiční příspěvek - myslivecké sdružení
Neinvestiční přísp. - tělovýchovná činnost /Sokol Jehnice/
Úklid chodníků /zimní/
Neinvestiční přísp. volný čas dětí a mládeže – mladí hasiči
Opravy sakrálních památek
Neinvestiční přísp. - chovatelé
Příspěvek na činnost klubu důchodců
Příspěvek na obědy pro důchodce
Opravy a údržba ZŠ Blanenská
Dotace ZŠ Blanenská /provoz/
Jehnické listy, příprava publikace k 720.výročí
Kultura
Dary k životnímu jubileu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Likvidace černých skládek
Údržba veřejné zeleně
Dotace na PO /účelová – provoz zásahové jednotky/
Mzdy zastupitelstvo
Sociální pojištění zastupitelstvo
Zdravotní pojištění zastupitelstvo
Mzdy pracovníci ÚMČ
Dohody - externí práce
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Zákonné úrazové pojištění
Nákup knih a tiskovin /předpisy, nové zákony/
Nákup DHDM
Nákup materiálu - kancelářský materiál
Vodné, stočné
Plyn
Elektrická energie
Poštovné
Telefony, internet, e-mail, služeb. mobily
Pojištění budovy ÚMČ
Školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a údržba majetku ÚMČ
Programové vybavení
Cestovné
Občerstvení
Smlouva o zabezpečení státní správy s ÚMČ Kr. Pole
Kolky, ceniny
Bankovní poplatky
Ochrana obyvatelstva
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené: projekt MŠ prováděcí,
příprava oslav v r 2012, oprava pomníku padlých jehnických občanů,
výměnný pobyt Kaunas
Restaurátorské práce na torze božích muk vč. umístění
Zřízení a vybavení dětského hřiště v prostoru náměstí
Neinvestiční přísp. - Brontosaurus

Rozpočet r. 2010
270.000,20.000,100.000,140.000,30.000,20.000,20.000,60.000,10.000,20.000,1,700.000,85.000,100.000,10.000,5.000,20.000,140.000,65.000,570.000,135.000,55.000,780.000,230.000,260.000,85.000,5.000,10.000,60.000,50.000,20.000,70.000,91.000,3.000,80.000,50.000,10.000,180.000,250.000,10.000,10.000,10.000,110.000,2.000,20.000,20.000,-

250.000,30.000,100.000,140.000,30.000,220.000,75.000,42.000,10.000,100.000,1,700.000,85.000,130.000,10.000,5.000,25.000,120.000,66.000,570.000,135.000,55.000,780.000,90.000,260.000,85.000,5.000,20.000,60.000,40.000,40.000,70.000,100.000,3.000,80.000,60.000,10.000,170.000,100.000,7.000,6.000,7.000,85.000,2.000,16.000,20.000,-

700.000,-

40.000,-

0,0,0,-

30.000,206.000,10,000,-

CELKEM

6,691.000,-

6,300.000,-

CELKEM

6,691.000,-

6,300.000,-

Účelová dotace ze státního rozpočtu
Neúčelová dotace z rozpočtu MMB
Účelová dotace na činnost PO
Vlastní příjmy ÚMČ
Účelová dotace na úklid chodníků

826.000,5,330.000,55.000,344.000,136.000,-

851.000,4,994.000,55.000,400.000,0,-

Tento návrh byl zveřejněn od 30.11. 2010 do 15.12. 2010 na úřední desce ÚMČ
Vydává Městská část Brno – Jehnice. Redakční rada: Ing. Ivo Pekař (předseda), Bc. Petr Cech, Ing.  Jan Černohlávek, PhDr. Miroslava Menšíková, Prof. Karel Stránský,
Václav Šicha. Adresa: Redakce časopisu Jehnické listy, Náměstí 3. května 5, 621 00 Brno, tel .: 541 237 425, fax: 541 237 157, IČO 00225983. www.brno-jehnice.cz. Vychází 4×
ročně. Příloha 12× ročně. Číslo 12 vydáno dne 22. 12. 2010 v Brně. Sazba a tisk Ing. Zdeněk Novotný. Počet výtisků: 430. Cena: ZDARMA. Registrováno MK ČR E 14179

