
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ  
A MNOHO ÚSPĚCHŮ V ROCE 2012  

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

V NÁRUČI SMARAGDOVÉ 
ZIMY

Krajina barevných snů  
je Ves Nová s rybníkem 
u Heřmanova, krajina plná naděje 
spící ve zmrzlých stružkách polních cest  
překrytých popraškem sněhu,  
krajina křížů na mezích polí – 

ona ti daruje barevný sen –  
Ves Nová s rybníkem 
u Heřmanova – pokojná svým údělem 

věčného darování – s nadějí odpočívá 
v náruči smaragdové zimy  
a v záři zimního slunce

i Milešín s kamenným křížem  
při polní cestě do Skřinářova  
a s ním Heřmanov a Radňoves 
i Vidonín krajině barevných snů náleží 
tak jako srdce tělům a šípkový keř 
mezím horáckých polí – 

oni jsou blaženi laskaví 
neboť oni obdrží zemi za dědictví.

Karel Stránský

Gratulujeme
V prosinci oslavily své narozeniny paní 
Marie Šichová a paní Jiřina Kupská.
Jménem celé obce srdečně blahopřejeme 
k životním jubileům a přejeme hodně 
štěstí a zdraví do dalších let.

Redakce

Autor: Barbora Pokludová 3. třída

SDH Brno-Jehnice pořádá  
v neděli 8. 1. 2012 od 13.00

Tříkrálovou sbírku
pro Oblastní charitu Brno
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Informace Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice

Dne 23. 11. 2011 proběhlo 149. 
zasedání zastupitelstva.

- předseda kulturní komise 
p. Pernica předložil žádost o finan-
cování opravy 20 párů Jehnických 
krojů. Zastupitelstvo schvaluje částku 
30 tis. Kč z rozpočtu roku 2011 na tuto 
opravu a pověřuje p. Pernicu zabezpe-
čením realizace.

- místostarosta MUDr. Rinchenbach 
předložil zápis stavební komise 
o výběrovém řízení na dodavatele akce 
„Výstavba venkovního schodiště při 
ulici Plástky“ a dále návrh smlouvy 
a jejího 1. dodatku na realizaci před-
mětné akce. Zastupitelstvo schvaluje 
na základě doporučení stavební komise 
realizátorem akce firmu Přemysl  
Veselý s.r.o. a schvaluje obsah textu 
smlouvy a jejího 1. dodatku mezi MČ 
Brno-Jehnice a firmou Přemysl Veselý 
a pověřuje starostu jejím podpisem.

Zastupitelstvo bere na vědomí
a) písemné vyjádření manželů 

Stupkových k návrhu připravované 
výstavby v areálu bývalého pivovaru 
a předá je investorovi.

b) informaci starosty o financování 
výstavby MŠ Blanenská.

c) informaci o odvolání proti rozhod-
nutí o umístění stavby MŠ Blanenská 1, 
které podal Ing.Krinčev za přípravný 
výbor občanského sdružení Za klidné 
Jehnice.

d) informaci o odkupu publikace 
„U nás na Horce“ a schvaluje odkup 
178 ks publikací v celkové hodnotě 
890 Kč.

e) nabídku firmy SNIP&Co 
a souhlasí se spoluprací mezi MČ 
Brno-Jehnice a firmou SNIP&Co s.r.o. 
na zabezpečení oslav 720letého výročí 
založení Jehnic v roce 2012.

Zastupitelstvo schvaluje
a) provozní řád hřiště za školou 

předložený ředitelem školy s tím, že 
předmětný řád bude vyvěšen na viditel-
ných místech u všech vstupů na hřiště.

b) rozpočtové opatření č. 5/2011 ze 
dne 23. 11. 2011.

c) sponzorský dar Základní škole 
Blanenská 1 od společnosti PEGAS 
hotel, pivovar, pivnice s.r.o. ve výši 
35 tis. Kč a souhlasí, aby ředitel školy 
s těmito finančními prostředky hospo-
dařil dle svého rozhodnutí.

d) žádost o provedení změny přílohy 
obecně závazné vyhlášky města Brna 
o spádovosti základních škol a usneslo 

se takto: ZMČ 
Brno-Jehnice žádá 
o provedení změny 
v příloze obecně zá-
vazné vyhlášky města 
Brna č. 16/2009 
o spádovosti základ-
ních škol tak, aby 
městská část  
Brno-Ořešín (všech-
ny ulice) byla vyjmuta 
ze spádovosti do ZŠ 
Jehnice Blanenská 1 
pro 1.– 5. ročník. 
V případě volných 
kapacit budou do 
Základní školy  
Blanenská 1 přijímáni 
žáci z městské části 
Brno-Ořešín.

Zastupitelstvo 
nemá připomínky k 

a) návrhu textu 
nové cenové mapy 
stavebních pozemků 
Statutárního města 
Brna č. 9.

b) návrhu textu 
Statutu města Brna 
na str. 9 –16.

Následující zasedání  
se konalo 14. 12. 2011 
v 18.00 hodin v jídelně 
Základní školy jako veřejné.

Fotografií si připomínáme kladení 
věnců u rekonstruovaného pomníku 
padlým spoluobčanům ve světových 
válkách u příležitosti Dne válečných ve-
teránů, 11. listopadu. Letošní akce byla 
z tradičního dopoledne přesunuta na 
půl šestou večer. V tuto dobu totiž byl 
též pořádán Svatomartinský lampionový 
průvod, takže se obě akce na náměstí na 
chvíli velice zdařile propojily.

Věnec u pomníku

Start jedné z mladších kategorií

Lampionový průvod

Ostatky
SDH Brno-Jehnice pořádá  
v sobotu 4. 2. 2012 od 14.00  

tradiční průvod masek  
po naší městské části  

a poté od 20.00 v restauraci “Na staré” 
Ostatkovou zábavu. K tanci hraje 

country skupina TŘI PSI.
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BĚH O POHÁR JEHNIC – 
BĚH 17. LISTOPADU

17. 11. 2011 se konal další ročník toho-
to běhu. Letos byl součástí Brněnského 
běžeckého poháru a Přeboru studentů 
a pedagogů Vysokých škol města Brna. 
I za nepříznivého počasí s dopoledním 
mrholením a následnou námrazou byla 
účast závodníků opět rekordní: 866 
startujících. Narostl počet dospělých, 
ale nejvíce potěší stále se zvyšující počty 
nejmenších závodníků.

Vánoční strom
V pátek 2. 12. v podvečer proběhlo 

na Náměstí 3. května, dnes již tradič-
ní, slavnostní rozsvěcení vánočního 
stromu s kulturním programem žáků 
naší základní školy. Letos bohužel 
bez sněhové pokrývky, jenž dodává 
tu pravou vánoční náladu.

Vídeň: Mezinárodní cenu 
CENTROPE dostal pedagog 
a sportovec z Brna

V letošním ročníku udílení cen 
nadace CENTROPE převzal toto 
mezinárodní ocenění Mgr. Petr 
Kotyza, ředitel Mateřské a základní 
školy v Brně-Jehnicích. Výborný pe-
dagog je známý i jako vynikající spor-
tovec. Je předsedou Vysokoškolského 
sportovního klubu Univerzita Brno.

Region Centrope, který tvoří 
sousedící oblasti Česka, Slovenska, 
Maďarska a Rakouska, je jednou 
z nejdynamičtějších nadnárodních 
hospodářských oblastí Evropy. To, co 
je na prostoru Centrope jedinečné, 
je jeho poloha mezi etablovanými 
západoevropskými hospodářskými 
centry a rychle rostoucími trhy 
východní Evropy. Zúčastněné 
regiony dnes vykazují nadprůměrně 
vysoký hospodářský růst. Nejen 
politici z partnerských zemí a měst 
tohoto regionu, ale také podnikatelé 
se pravidelně setkávají při výměně 
zkušeností, a rozvíjejí vzájemně 
prospěšnou spolupráci.

Cena vznikla v roce 2007 
a zaměřuje se na vynikající výkony 
přesahující hranici regionů. Toto 
ocenění vynikající přeshraniční 
spolupráce je dotováno částkou 10 
tisíc eur. 7. září 2011 byla ve slav-
nostním sále vídeňské radnice cena 
CENTROPE předána Mgr. Petru 
Kotyzovi za neumdlévající snahu 
a prohlubování partnerství mezi 
Brnem a Schwechatem.

Mgr. Petr Kotyza už sedm let 
organizuje na Moravě prázdninové 
pobyty dětí ze Schwechatu, jejichž 
některé rodiny si jen ztěží mohou 
dovolit poslat své děti na prázdniny 
do zahraničí. Zvlášť obdivuhodný 
je fakt, že Petr Kotyza, v případě 
potřeby, přispívá na tyto akce  
i ze svých osobních úspor.

Laureát Petr Kotyza ve svém 
vystoupení informoval o společných 
aktivitách Vysokoškolského 
sportovního klubu Univerzita Brno 
se sportovním klubem SV Schwechat 
a českou Komenského školou ve 
Vídni. „Ocenění, kterého se mi dnes 
dostalo,“ řekl Petr Kotyza, „považuji 
za výraz uznání nejen mé osobní akti-
vity, ale také činnosti VSK Univerzita 

Brno a vůbec celého týmu, který se 
se mnou podílí na našem společném 
projektu. A částka, kterou jsem získal, 
bude samozřejmě zase patřit dětem.“

Na otázku, jak vlastně začala spo-
lupráce, nám Petr Kotyza odpověděl: 
„Na začátku byla náhoda. Náhodou 
jsem byl něco vyřídit na krajském 
úřadě a jeden radní mi řekl: někdo 
sem pořád volá z Vídně a nabízí 
nějakou spolupráci. Nechcete se toho 
ujmout? Tak jsem dostal telefonní 
číslo. Vytočil jsem ho a k mému 
milému překvapení se neozvala 
němčina, kterou neumím, ale čeština. 
Hlas patřil ing. Karlu Hanzlovi 
z Komenského školy ve Vídni. Brzy 
jsme se sešli a začali spolupracovat. 
Děti z Komenského školy i ze 
Schwechatu začaly jezdit k nám, naše 
zase do Vídně a tak se zrodila tradice 
pravidelných setkání, v nichž budeme 
i nadále pokračovat.“

Hodnocení chovatelské činnosti 
ZO Brno-Jehnice za rok 2011

Vážení spoluobčané, dovolte mi, 
abych vás seznámil s činností našich 
chovatelů v tomto roce.

Chovatelské úspěchy zahájil 
začátkem tohoto roku přítel Dušan 
Brodecký, který se zúčastnil se svými 
králíky oblastní výstavy mladých 
králíků, kde obsadil pěkné 1. místo.

Jako již tradičně uspořádala naše 
organizace začátkem září místní 
výstavu v areálu kurtů, a to za účasti 
široké chovatelské veřejnosti.

Všichni naši chovatelé se zúčastnili 
soutěžní výstavy v Brně-Židenicích, 
kde spolu soutěžily organizace ZO 
Kuřim, Tišnov, Židenice a Jehnice, 

Vánoční strom

Zleva: Reinhard Karl, ředitel představenstva Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien; Petr Kotyza; 
Kurt Puchinger z ředitelství Magistrátu m. Vídně
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kde naše ZO obsadila celkově 1. mís-
to a naši chovatelé – přítel Pospíchal, 
Dohnal a Brodecký obdrželi čestné 
ceny v jednotlivcích.

Svými chovatelskými úspěchy 
se mohli chovatelé pochlubit i na 
místních výstavách v Kuřimi, 
Radosticích, Ořechově a Přerově.

Jednotlivci se také zúčastnili 
speciálních výstav pořádaných svými 
kluby v rámci celé České republiky, 
kde obsadili přední místa. Například 
přítel Brodecký obhájil se svými 
zakrslými králíky dvojnásobného 
mistra klubu, a to jak s plemenem 
Ruský černý, tak i s plemenem Kuní 
hnědý.

V odbornosti „holubi“ dostali čest-
né ceny přítel Ing. Müller za plemeno 
Moravská bagdeta, přítel Dohnal 
za plemeno Moravský pštros modrý 
a přítel Srnec za plemeno Moravský 
pštros žlutý a červený.

Završením námi dosažených úspě-
chů bylo obeslání soutěžní výstavy 
Jihomoravského kraje v Hodoníně, 
kde reprezentovali brněnskou oblast 
chovatelé Josef Dohnal, Ing. Jaroslav 
Müller, Ivan Pospíchal a Dušan 
Brodecký. Tito chovatelé byli také 
oceněni čestnými cenami a pohárem 
předsedy Oblastního odboru ČSCH.

Naše organizace je počtem členů 
poměrně malá (v současnosti má 14 
členů), přesto se umístila na předních 
místech nejen v rámci města Brna, 
ale i v okresním a krajském měřítku. 
Tímto způsobem také přispíváme 
ke zviditelnění naší obce pro celou 
širokou veřejnost.

Zároveň bych vám chtěl všem 
popřát jménem všech členů ZO  
do nového roku mnoho štěstí, zdraví 
a rodinné pohody. 

Předseda ZO
Pavel Malášek

Ohlédnutí za činností  
Klubu důchodců Brno-Jehnice 
v r. 2011

Aktivity našeho klubu v letošním 
roce byly zaměřeny obdobně jako 
v letech minulých. Na společenských 
setkáních se snažíme o to, aby tento čas 
byl využit zábavnou a poučnou formou 
ke spokojenosti přítomných. Mimo 
těchto schůzek jsme navštívili divadelní 
představení Carmen, Její pastorkyňa, 
Zaslíbení, Dobře rozehraná partie, 
operety Gala a Marry Poppins.

Z filmových představení to byla 
„Ženy v pokušení“ a „Muži v naději“.

Také brněnské výstavy „Terakotová 
armáda“, „Výstava sukulentů a 
kaktusů“, „Mikrosvět ve fotografiích“, 
„Nové pověsti československé“ 
a návštěva brněnského podzemí, byly 
součástí našeho programu.

Kromě uvedeného jsme uskutečnili 
vycházky do přírody v okolí naší obce, 
spojené s posezením u ohně a opé-
káním špekáčků. Také některé naše 
důchodkyně se pravidelně každý týden 
scházely na cvičení ve zdejší škole.

Na našich besedách a přednáškách 
jsme probírali, mimo jiné, i tato 
témata:
- beseda s aktérem plaveb na jachtě 

Atlantickým oceánem
- beseda s účastníky zájezdu do Litvy
- ukázky a nácvik zdravotních cvičení 

tzv. tance na židlích
- beseda s účastníkem letní 

Univerziády v Čínské republice.
Také volba zájezdů vycházela 

z přání našich členů. Plně obsazené 
autobusy na zájezdech svědčily o tom, 
že se jejich volba podařila.

Jeden zájezd byl do boskovického 
muzea, Vrbasova muzea ve Ždánicích 
a odpoledne s návštěvou vinného 
sklípku s posezením při víně a občer-
stvením v Blučině.

Druhý zájezd jsme již tradičně smě-
řovali do termálních lázní v Dunajské 
Stredě.

Činnost klubu také doplňovala 
setkání u reprodukované hudby 
a občerstvení při výročí „Dne matek“ 
a vánočním posezením, spojeným 
s rekapitulací naší letošní činnosti.

Tato činnost by nemohla být v 
popsaném rozsahu naplňována bez 
finanční podpory z rozpočtu MČ.

Proto také touto cestou děkujeme 
našemu zastupitelstvu, že při návrzích 
rozpočtu nezapomíná na jehnické 
seniory.

Za Klub důchodců M.PolákAutor:Anna Slavíková 3. třída
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Babí lom – 
nezapomenutelná výročí 
rozhledny a jejího tvůrce

V letošním roce se dožila 
„nová“ rozhledna na Babím 
lomu 50. roků.

Byla odevzdána veřejnosti 
14. května 1961.

Ten, který se o její stavbu 
nejvíce zasloužil a která dle jeho 
slov je „jeho dítě“, pan MUDr. 
Rudolf Albrecht, se dožil 
18. října 2011 jednoho sta let. 
Jsou to dvě výročí a jejich pro-
pojení je úchvatné. Rozhledna 
postavená na těžko přístupných 
skalách a její tvůrce s takovou 
vitalitou – to nemá obdobu.

Obtížné místo, obtížná doba 
a člověk, který byl nespravedlivě 
odsouzen v roce 1949 na dva 
roky, které si v komunistickém 
vězení odseděl, zbaven všech 
práv, majetku a hodností.

Je to člověk s neobyčejnou 
vitalitou a láskou ke své 
obci a kopci nad ní. Když se 
ukázala roku 1958 v turistice 
jakási možnost několika desítek 
tisíc korun, přišel s odvážnou 
myšlenkou obnovit někdejší 
vyhlídku na jižním výběžku 
Babího lomu. 

Dotáhl to až do vítězného 
konce – získal pro tuto 
myšlenku výtečného architekta 
Korvase, dovedl nadchnout 
tisíce brigádníků, přesvědčit 
instituce a s minimem prostřed-
ků vytvořit dílo, které v takových 
podmínkách a takové době 
nemá obdoby.

Oslava stoletých narozenin 
se uskutečnila 19. října 2011 na 
obecním úřadě v Lelekovicích 
a její organizace se ujali vojáci ve 
spolupráci s obcí. Pan MUDr. 
Albrecht po rehabilitaci byl 
povyšován a je plukovník v.v. 
zdravotní služby.

Projevy přednesli starosta, 
jihomoravský hejtman, vojenští 
představitelé projektu „Péče 
o vojenské veterány“, zástupce 
obce legionářské a stomatologic-
ké komory.

Samozřejmě bohaté dary 
a kulturní program. Co tam 
chybělo, byli Sokoli a turisté.

Oslavence doprovázela jeho 
životní družka, Růžena, rozená 
Jimramovská, také nadšená le-

lekovická Sokolka (letos má 87 
let), se kterou se oženil ihned 
po propuštění z vězení v roce 
1951 – také kulaté výročí. 
Také díky jí se těch 100 let 
dožil v dobré fyzické i duševní 
kondici – schody vyšel bez 
pomoci jen s holí.

Ale vraťme se ještě k výročí 
rozhledny, k její stavbě. Je 
označovaná jako betonová, 
ale není tomu tak docela, 
neboť pro stavbu bylo nápaditě 
využito kvalitních tvarovaných 
komínových cihel, které mohly 
být dobře brigádnicky vynášeny, 
a stavba nevyžadovala bednění. 
Děravé cihly byly vyztuženy 
železem, doplněny betonem 
a stavba byla zpevněna několika 
věnci.

Nová rozhledna měla 
svého předchůdce – vyhlídkový, 
původně zasklený altán – 
„Ripkova vyhlídka“. Byla 
součástí turistických zařízení na 
Babím lomu, budovaných již 
v druhé polovině devatenáctého 
století a dokončených již 1875. 
Tehdy byl vybudován ještě 
turistický chodník na dosud 
neschůdném hřebeni, na nej-
vyšším vrcholu další zasklený 
pavilon a také turistická útulna 
u Bukového pramene.

K letošnímu jubilejnímu roku 
bych chtěl ještě připomenout 
výročí zapomenutá.

V roce 2010 uplynulo 600 let 
od prvé zmínky o skalnatém 
hřebenu nad Svinošicemi 
a prvním jeho názvu. Stalo se 
tak v roce 1410 v listině, kterou 
Vaněk z Boskovic, odjinud 
z Černé Hory, dává dědičně 
panoši z Odřetína tvrz ve 
Svinošicích, s dvorem, s rolí 
oranou i neoranou… s lesem 
pod „Kozymi Chřebty = Kozí 
hřbety“ – docela vystihující 
název.

Také rok 2008 byl pětistým 
výročím, kdy město Brno v roce 
1508 koupilo Svinošice, které 
tak přechází do majetku města 
Brna i s lesem pod Kozími 
hřbety (y s tjm lesem pod 
Kozymi hržbetj), ve vkladu do 
desek zemských z 19. března 
1508.

MUDr. Rudolf Albrecht se 
z rodné obce Lelekovice v roce 

MUDr. Rudolf Albrecht

Rozhledna
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1968 přestěhoval do Řečkovic, kde 
žije dodnes.

Rudolf Albrecht: „Byl jsem a budu 
vždy lokální patriot, mám rád 
Lelekovice, kde jsem prožil své mládí 
s nejlepšími vzpomínkami, až na 
bolavé události, které mne donutili, 
abych odešel. Ale vždy se tam rád 
vracím.“

Jan Černohlávek

Pomník padlých
Brzy po skončení první světové 

války se rozhodli obyvatelé Jehnic 
vyjádřit úctu svým spoluobčanům, 
kteří ztratili životy na válečných 
bojištích. Již v roce 1919 byly 
z iniciativy místního Sokola vysazeny 
Lípy svobody, kolem nichž později 
postavili plot. V následujícím roce byl 
odhalen na návsi obce pomník pad-
lým občanům. Nový pomník se stal 
za první republiky v obci místem, kde 
se připomínala každoročně všechna 
důležitá výročí nového státu, zejména 
narozeniny prezidenta Osvoboditele 
Tomáše Garrigue Masaryka 
7. března, výročí bitvy u Zborova 
2. července, kdy tento den v roce 
1917 poprvé do přímého boje nastou-
pili ruští legionáři, a 28. říjen, den 
vyhlášení samostatné Československé 
republiky. Snad největší slavnost se 
zde konala v roce 1928, kdy si celá 
republika připomínala 10. výročí 
svého vzniku. Tehdy byl k pomníku 
pořízen nový stožár na vztyčení stát-
ní vlajky. Současně byla k původním 
deseti připojena ještě další dvě jména 
padlých, Františka Němce a Aloise 
Merty, protože v roce vystavění po-
mníku ještě žila v rodinách naděje, že 
se jejich synové snad vrátí. Po druhé 
světové válce přibyla k úpatí pomníku 
další deska, která připomínala jména 
našich spoluobčanů, zahynulých na 
samém konci bojových akcí, kterými 
se fronta zapsala tak tragicky do 
historie obce v květnu 1945.

Dlouhá léta jsme nevěděli 
přesné datum odhalení pomníku 
v Jehnicích. Teprve nedávná 
rekonstrukce pomníku nám pomohla 
datum určit přesněji. Při opravě se 
totiž našla pamětní schránka, kam 
při odhalení naši předkové vložili 
dokumenty, které datum pomohly 
snad spolehlivě osvětlit. Bohužel, 
skleněná nádoba, v níž se nacházelo 
toto „poselství věků“, nebyla dobře 
zaizolována a dostalo se do ní vlhko, 
které její obsah silně narušilo. Ale 

z přece jen lépe za-
chovaných dobových 
novin, datovaných 
rokem 1920, soudíme, 
že se tak stalo v neděli 
6. června 1920. O po-
moc jsme požádali 
pracovníky Archivu 
města Brna, kteří 
se s velkou ochotou 
pokusili odborně 
restaurovat zlomky 
původního obsahu. 
Byla to práce velice 
složitá, podařilo se 
sice alespoň trochu 
zachránit dobové 
noviny, bohužel, do-
kument nejdůležitější, 
list se jmény padlých 
v první světové 
válce a podrobnějšími 
životopisnými daty, 
zůstal jen v neči-
telných zlomcích. 
Například se podařilo 
rozluštit torza jmen: 
„Kolařík Josef č. 16“, 
„… František č. 14“, 
Laník …“. Díky velké-
mu úsilí konzervátora 
archivu dnes víme, 
že ve schránce se 
nacházely následující 
brněnské týdeníky 
a noviny: týdeník 
„Česko-slovenský 
národní hospodář“, 
ročník II, číslo 22, 
který vyšel ve čtvrtek 
4. června 1920, týde-
ník „Republikán“, rov-
něž II. ročník a číslo 
22, ze soboty 5. června 
1920, který byl listem 
Socialistické strany 
československého 
pracujícího lidu, deník 
„Občanské noviny“, 
ročník II, číslo 125, ze 
soboty 5. června 1920, 
vydávaný Katolickým 
spolkem českosloven-
ských zemědělců, a 
deník „Lidové noviny“, 
ročník XXVIII, číslo 
275, ze soboty 5. červ-
na 1920 odpoledne.

Posledně jmenované 
noviny, zachované 
v nejhorším stavu, 
nám však paradoxně 
nejvíce pomohly určit 

Pomník – základ a postupné budování

Pomník – stav před rekonstrukcí

Pomník – stav po rekonstrukci

Pomník – postupné budování
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datum, kdy byl pomník odhalen. 
Domníváme se, že se tak stalo 
v neděli 6. června 1920, následující 
den po datu posledních vložených 
novin. Jinou zprávu o přesném datu 
odhalení jsme dosud neobjevili.

Skleněná schránka ve tvaru válce 
měla výšku 23 cm a průměr válce 
činil 7,7 centimetrů. Na víku byl 
kruhový plastický text: „Reform. 
MUDr. J. Bareš. Ph. Mr. K Till“. 
Předpokládáme, že skleněný válec 
sloužil některému lékaři nebo lékár-
níkovi a druhotně byl použit jako 
„úkryt“ pro vložení dokumentů do 
pomníku. Vkladatelé se domnívali, 
že zašroubováním zabroušeného víka 
uchrání obsah svého poselství. To 
se však nestalo. Konzervátor objevil 
také korozí téměř zničené tři mince 
a kovový slitek, o kterém zatím nic 
netušíme. Pracovníci Archivu města 
Brna sami mohou restaurovat pouze 
papír, ale pokusí se ještě ve spolupráci 
s jiným konzervátorským pracoviš-
těm, speciali zovaným na kovy, o 
bližší identifikaci oněch kovových 
slitků. O případném výsledku pátrá-
ní, které bude však velmi obtížné pro 

špatný stav nálezu, Vás určitě budeme 
informovat v některém z dalších čísel 
Jehnických listů.

Celý pomník byl při posledním 
restaurování v roce 2011 provádějící 
firmou pečlivě rozebrán, všechny 
práce byly fotograficky zdoku-
mentovány a o výsledku práce byla 
vyhotovena restaurátorská zpráva.

Z této zprávy citujeme:
Popis objektu před zahájením prací:
Objekt vybudovaný na památku 

padlým v 1. světové válce (s dodatečně 
instalovanou deskou padlým ve 2. svě-
tové válce) stál původně v rohové části 
zeleně, blíže mostu a potůčku. Postupem 
času a navyšováním okolního terénu byl 
ponořen cca 0,5 m pod úroveň okolní 
plochy. Kámen byl znečištěn mikro-
klimatickými vlivy a porostlý mechy 
a lišejníky. Kruhový medailon s rytými 
znaky (český lev, moravská a slezská 
orlice, slovenský dvouramenný kříž, 
lipové ratolesti) byl již špatně čitelný. 
Spárování bylo místy vypadané. 

Postup prací: 
Hlavním předmětem díla bylo 

přemístění pomníku na nové, vhodnější 

místo (cca 5 m od původního), jeho 
vyzdvižení na úroveň okolního terénu 
a také aktualizace spodní nápisové 
desky. Pomník byl zdokumentován 
a jednotlivé kameny očíslovány 
a zakresleny tak, aby tvar a vzhled 
pomníku po přemístění co nejvíce 
odpovídal původnímu. Následně byl 
pomník postupně rozebrán na jednotlivé 
kameny (v jádru pomníku byla v cihlové 
schránce nalezena historická zpráva ve 
skleněné láhvi – tato byla odevzdána na 
místní úřad). Na nově zvoleném místě 
byl zhotoven betonový základ s obdélní-
kovým soklem z lomového kamene (lom 
Vranov), na němž byl znovu pomník 
vystavěn. Vyjmutá mramorová deska 
(horní) byla restaurována, spodní deska 
byla nahrazena novou s doplněnými 
daty a původní uložena na místním 
úřadě. Skladba kamenů byla stavěna 
a spárována betonovou maltovinou. 
K pomníku byl zbudován přístupový 
chodníček z lámaného kamene (porfyr).

Na obnoveném pomníku 
restaurátoři osadili nové pamětní 
desky. Jména obětí první světové 
války byla seřazena abecedně, na 
rozdíl od původní desky. Změny se 
dočkala i deska obětí druhé světové 

Autor: Ema Valová 3. třída



války, kam byly doplněny životopisné 
letopočty občanů. Přibylo k nim 
i další jméno, zjištěné při archivních 
výzkumech, totiž jméno jehnického 
rodáka Jana Manuela, který zemřel 
v koncentračním táboře jako oběť ho-
locaustu spolu s osmiletou dcerkou.

Obnovený pomník se odhaloval 
v podvečer 11. 11. 2011. Nebylo to 
jen „magické datum“, skloňované 
takto v denním tisku. Na den 
11. listopadu připadá výročí ukončení 
první světové války, připomínané 
v současnosti jako „Den válečných 
veteránů“. Dnešní doba však onen 

pietní význam dne překryla málo 
uctivě oslavou svatomartinského 
vína. Slouží proto ke cti zastupitel-
stva naší městské části, že již několik 
let se v tento den dopoledne shro-
mažďují starší žáci místní základní 
školy u pomníku ke vzpomínce na 
oběti válek. Po slovech o událostech 
první světové války školáci spolu 
s pedagogy a starostou obce položí 
květinový věnec k pomníku. Letos se 
slavnost konala výjimečně odpoledne, 
aby se znovuodhalení obnoveného 
pomníku mohlo účastnit co nejvíce 
obyvatel Jehnic.

Na závěr bychom naše spoluobčany 
chtěli poprosit: máte-li jakékoliv 
doklady k těm, jejichž jména jsou 
uvedena na obou pamětních deskách, 
poskytněte je redakci Jehnických 
listů k pořízení kopií. O některých 
spoluobčanech, jejichž jména jsou 
uvedena na pomníku, informace 
máme, ale někteří padlí zůstávají 
stále jen  „jménem na pomníku“. 
Pomozte nám to, prosím, změnit. 
Za vaši pomoc Vám již předem 
děkujeme. 

Miroslava Menšíková

Autor: Radek Slavíček 4. třída

Zveme rodiče a děti na zápis  

do Mezinárodní Montessori Základní školy. 

Zápis probíhá ve dnech 27. – 28. 1. 2012.

Montessori pedagogika, rozšířená výuka angličtiny. 

Podrobnosti na www.msperlicka.cz, tel.: 603 226 844

Zápis do Mezinárodní Montessori MŠ Perlička probíhá ve dnech 

17.a 24.2.2012. Česká a anglická Montessori třída. 

Více info: www.msperlicka.cz

MALBY 14 Kč/m2,  
nátěry dveří 350 Kč/kus,  
radiátorů, oken, fasád aj. 

Tel.: 606 469 316, 547 225 340

www.maliribrno-horak.cz 

Brno-JEHNICE a okolí.

Platba hotově = SLEVA 250 Kč !
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