
Redakce, zastupitelstvo, zaměstnanci a žáci Základní školy přejí všem spoluobčanům krásné prožití  vánočních svátků a mnoho 
štěstí v novém roce. Chtěli bychom tímto také přivítat všechny nové spoluobčany, kteří se do Jehnic v poslední době přistěhovali 

a popřát jim mnoho spokojeně prožitých let v naší městské části.

HLUBOKO V HORÁCH

Hvězdo betlémská na pozadí noci
naděje naše proudící staletím
naděje naší poslední pomoci
a světlo naše, na stezkách bloudícím.

Hvězdo betlémská na horských vrcholech
na úpatích skal, v jeskynních hlubinách
na stezkách našich, když dochází nám dech
a zmítáme se života ve vlnách.

Hvězdo betlémská na ztemnělém nebi
jediný kompase z milionů hvězd
kdo v nouzi spočine, ten tě velebí
záchrano naše, ztemnělých ulic měst.

Hvězdo betlémská v očích našich dětí
korálky perel na šňůrce věčnosti
tam kdesi v dáli znějí kastaněty
ozvěna Vánoc nás vede k radosti.

Koruny smrků ozdobené jíním
stříbrnou krásu z nich kouzlí zimní noc
své koně zapřáhni k posledním saním
a sněžnou plání se rozjeď na pomoc

- tou hvězdnou nocí, plnou fantazie
čisté touhy a bezmezného snění,
nad všední dny, kdy nelehko se žije
a smutek přichází i osamění -

ke kořenům podivuhodné zvěsti
že hluboko v horách v salaši prosté
tam u ohně zažehnutého z klestí
se láska rodí a doposud roste.

18. 11. 2004  Karel Stránský
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Záměry redakce na rok 2005
Po dvou, myslíme si úspěšných, 

ročnících Jehnických listů jsme se 
rozhodli změnit četnost a rozsah vý-
tisků. Kvůli zlepšení informovanosti 
bude vycházet tento list každý měsíc 
s aktuálními informacemi v rozsahu 
dvou stran, jednou za čtvrt roku 
vyjde rozšířené vydání s různými 
příspěvky z historie i součanosti 
v rozsahu čtyř až osmi stran a dle 
ceny i v barevném provedení. 

Z historie naší obce a jejího okolí 
bychom chtěli zveřejnit témata:

Jehnické cesty, Jehnice - cíl tu-
ristů a výletníků, Světové války na 
území obce, Jehnice - cíl literátů 
a básníků, rubrika Příspěvky občanů 
(např. zážitky a vzpomínky z mládí 
atd.).

Prosíme všechny, kteří by chtěli 
přispět, ať už vlastním článkem 
se svými osobními zážitky, nebo 
upřesněním historických faktů, či 
dobovým obrazovým materiálem, 
aby nám svoje podklady poskytli. 
Tyto je nejlépe doručit na úřad naší 
MČ, kde si je redakce převezme. 
Fotografie budou po nascanování 
obratem vráceny, příspěvky zpra-
cované na počítači je možné po 
domluvě zaslat pomocí e-mail. 
Předem děkujeme za spolupráci, 
jak při přípravě našich listů, tak při 
mapování historie naší obce.

Redakční rada

Základní škola 2004/2005
1. září byl slavnostně zahájen 

školní rok 2004/2005, který před 
nás staví další a další cíle při práci 
s dětmi. Součástí základní školy 
je i školní družina, školní jídelna 
a mateřská škola. Mezi nové žáky 
nepatří jenom prvňáčci, ale i malé 
děti ve školce.

ZŠ má pět tříd, do kterých cho-
dí 111 žáků, z toho necelých 50 
navštěvuje školní družinu, která 
má 2 oddělení. V MŠ je ve třech 
odděleních zapsáno 60 dětí. ZŠ má 
celkem 23 zaměstnanců: 8 pedagog. 
pracovníků ZŠ a 4 učitelky v MŠ, 5 

provozních zaměstnankyň a 5 pra-
covnic ve školní kuchyni.

Jako každý rok, i letos je dětem 
nabízena řada mimoškolních ak-
tivit, které většinou vedou učitelé 
naší ZŠ: kroužek počítačový - 
Zaplatílková, Kovářová

matematický - Kovářová
jazyka českého - Kupřiková
výtvarný - Pišlová
keramický - Pekařová
anglického jazyka - Vonášková
atletiky - Kotyzová
fotbalu - Vaverka
Na naší škole i letos působí LŠU 

z Palackého ulice, jejíž učitelé tu 
vyučují hru na flétnu, klavír a hu-
dební nauku.

Na sportovní úspěchy našich žáků 
z let minulých jsme už stačili navá-
zat - 1. místo na turnaji v házené 
1+4, 1. místo baseball - Přebor 1.st. 
ZŠ města Brna.

Dále děti docházejí do spor-
tovních oddílů Sokola Jehnice 
- badminton a volejbal. Již v 1. a 2. 
tř. mají děti 1 hodinu anglického 
jazyka týdně.

Na závěr historickou poznámku 
- v roce 2005 oslaví naše škola 110 
let od svého založení. Oslavy budou 
součástí Jehnických slavností v září 
2005.

Zaměstnanci ZŠ Jehnice

Denní stacionář pro důchodce
O záměru našeho zastupitelstva 

zřídit v Jehnicích denní stacionář 
pro důchodce s krátkodobým po-
bytem jsem vás seznámil v minu-
lém čísle našich Jehnických listů. 
V současné době je Odborem soci-
ální péče Statutárního města Brna 
zpracováván požadavek na souhlas 
se zpracováním podkladů (TEZ) 
potřebných k dalšímu projednávání 
tohoto našeho záměru v příslušných 
komisích, odborech, radě a zastupi-
telstvu Statutárního města Brna.

Tolik stručná informace.
Václav Šicha 
starosta MČ

Informace Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice

Dne 22. 9. 2004 proběhlo 76. 
zasedání zastupitelstva 
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové 

opatření č.5/2004 str.1 a str.2.
- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
a) informace starosty o využití 

objektu bývalé samoobsluhy (sta-
cionář pro důchodce a drobné 
služby), o další spolupráci s Ren-
nes (výměna mladých sportovců 
a hasičů), o přípravě hodů a oslav 
2005, o jednání směřujících 
k možnosti využití budov v bý-
valém areálu pivovaru.sněmu 
starostů a o pokračování investiční 
výstavby.

b) zprávu finančního výboru o roz-
boru hospodaření ÚMČ a ZŠ za 
období 1- 6/2004.

c) obsah děkovného dopisu  ZO 
ČSCH Jehnice.

d) zprávu o veřejnosprávní kontrole 
na ZŠ Blanenská 1 za období 
1-6/2004.

e) zprávu o ověření účetnictví ÚMČ 
za období 1-6/2004.

f) zprávu o vyhodnocení Jehnických 
hodů a vyúčtování hodů od firmy 
SNIP a ze strany ÚMČ.

- zastupitelstvo ukládá finančnímu 
výboru provádět průběžně rozbory 
hospodaření ÚMČ a ZŠ a před-
kládat je čtvrtletně na jednání 
zastupitelstva.

- zastupitelstvo pověřuje 
a) starostu MČ podáním zprávy 

o řešení zjištěných skutečností 
vyplývajících z obsahu zprávy fi-
nančního výboru ze dne 
17. 9. 2004.

b) kulturní komisi zpracováním 
návrhu programu a pořádáním 
Jehnických hodů 2005.

- zastupitelstvo souhlasí
a) s obsahem návrhu „Optimalizace 

sítě škol v městě Brně“ vypracova-
ným OŠMT MMB.

b) s návrhem „Požárního řádu“ MČ 
Brno-Jehnice.
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c) s návrhem průjezdu firmy 
Telecom k ústředně na pozemku 
p. č. 7/1 k. ú. Jehnice.

d) s tím, aby MMB vykonával čin-
nost při odstraňování autovraků.

e) s návrhem změn ÚPmB - poze-
mek p. č. 796/2 k.ú.Jehnice (pole 
před školou) změna z ZPF na BC 
a pozemek p. č. 38 k. ú. Jehnice 
(pod bývalou samoobsluhou) 
změna SO na OV.

f) s tím, aby Statutární město Brno 
jednalo s Úřadem pro zastupo-
vání státu ve věcech majetko-
vých o převodu pozemku p.č.38 
k.ú.Jehnice do vlastnictví města 
Brna.

g) s obsahem smlouvy o dílo mezi 
MČ Brno-Jehnice a Ing.arch. 
Gallem na projekt rekonstrukce 
a dostavby víceúčelového domu na 
pozemku p. č. 38 k. ú. Jehnice.

h) s použitím finančních prostředků 
do max. výše 48000,-Kč na vykry-
tí nákladů spojených s pořádáním 
Jehnického babího léta 2004.

- zastupitelstvo nesouhlasí s návr-
hem na změnu ÚPmB na pozem-
cích p.č.358, 360, 355, 356, 357, 
361, 362, 363, 352/5, 352/4, 352/
1, 342, 340, 339, 331 k.ú.Jehnice 
za účelem výstavby rodinných 
farem v prostoru severní části 
Jehnic.

- zastupitelstvo projednalo proble-
matiku využití pozemků p. č. 411, 
405, 404, 394, 407 k. ú. Jehnice 
při ulici Lelekovické ve vlastnictví 
města Brna a svěřených k proná-
jmu MČ Brno-Jehnice a pověřuje 
tajemníka a komisi ŽP podáním 
návrhu na využití těchto pozem-
ků.

Dne 20. 10. 2004 proběhlo 77. 
zasedání zastupitelstva
- vyjádření k připomínkám občanů
a) termín veřejné schůze s občany 

před schválením rozpočtu MČ 
Brno-Jehnice na rok 2005 bude 
upřesněn ihned poté co bude 
schválen Radou města Brna a Za-
stupitelstvem města Brna a po 

uplynutí zákonné lhůty zveřejnění 
na úřední desce ÚMČ.

b) dobudování veřejného roz-
hlasu v ulicích, kde není, je 
otázkou schválení této investice 
Zastupitelstvem města Brna a po-
té přidělením financí do rozpočtu 
naší MČ.

c) údržbu zeleně před ZŠ kromě za-
lévání keřů a stromů provádí firma 
p. Stehlíka na základě příslušné 
smlouvy.

d) možnost rozšíření silnice mezi 
Jehnicemi a Mokrou Horou, včet-
ně vybudování chodníku a cyk-
lostezky, je otázkou schválení této 
investice Zastupitelstvem města 
Brna a poté přidělením financí do 
rozpočtu naší MČ.

e) zimní údržba komunikací 2004/
2005 - posypový materiál bude 
drť 2,4mm.

f) změna trasy autobusu MHD 
č.41 přes Řečkovice ulicemi 
Hapalovou, Palackého náměstí 
a Novoměstskou bude předmětem 
jednání mezi starosty Řečkovic, 
Ořešína a Jehnic a zástupce 
DPMB a firmy Kordis.

- zastupitelstvo vzalo na vědomí
a) informace starosty MČ - pokra-

čování prací na přípravě TEZu na 
výstavbu denního stacionáře pro 
seniory, využití areálu bývalého 
pivovaru, realizace dalších družeb-
ních styků s Rennes, informace 
ze sněmu starostů, informace 
o záměru vybudování chodníku 
a VO pod školou směrem k Mok-
ré Hoře a rozšíření silnice mezi 
Jehnicemi a Mokrou Horou.

b) zprávu o využití pozemků na ulici 
Lelekovické (v případě realizace 
oplocení těchto pozemků použít 
jednotné pletivo na ocelových 
sloupcích).

c) vysvětlení skutečnosti ze zápisu 
finančního výboru ze dne 17. 9. 
2004 a stanovuje úhradu za pou-
žívání 2ks služebních mobilních 
telefonů pro soukromé účely 
takto: starosta 50%, místostarosta 
80%, dále stanovuje limit na ná-

kup inventáře pro ÚMČ, který 
musí být projednán a schválen 
zastupitelstvem nad 5000,-Kč.

d) zprávu ZŠ o čerpání dotace za 
období 1-9/2004 z OŠMT MMB 
na mzdy a o čerpání dotace ÚMČ 
potřebné na provoz ZŠ.

e) informaci o navýšení finančních 
prostředků na mzdy zaměstrnanců 
ZŠ na 9-12/2004 z prostředků 
OŠMT MMB ve výši 58 tis. Kč.

f) obsah návrhu příjmů, které město 
Brno postupuje do rozpočtu MČ 
Brno-Jehnice na rok 2005.

- zastupitelstvo schvaluje do funk-
ce předsedy kontrolního výboru 
ing. Humpolíka.

- zastupitelstvo neschvaluje zrušení 
kontrolního výboru.

Dne 24. 11. 2004 proběhlo 78. 
zasedání zastupitelstva
- zastupitelstvo odsouhlasilo čás-

tečně změnu trasy linky č. 41 na 
základě výsledku ankety občanů 
Jehnic, navrhlo změnu jízdního 
řádu a pověřilo starostu k jedná-
ní s DPMB a firmou KORDIS 
za účelem prosazení požadavků 
městské části.

- zastupitelstvo se usneslo
a) veřejná schůze s občany se bude 

konat 13. 12. 2004 v 18.00 hod. 
v jídelně ZŠ.

b) dobudování veřejného rozhlasu 
je záležitostí velké investiční akce 
(cca 2 mil. Kč), na kterou jsou 
nutné prostředky z rozpočtu měs-
ta Brna.

c) Jehnické listy budou vycházet 
měsíčně.

d) o zeleň před školou se stará firma 
p. Stehlíka, odplevelení p. Čup-
rová a o zalévání dřevin žáci ZŠ 
v rámci výuky

e) rozšíření komunikace mezi 
Mokrou Horou a Jehnicemi bude 
řešeno v r. 2005 komplexně ve 
spolupráci s Krajským úřadem 
Jihomor. kraje.

- zastupitelstvo vzalo na vědomí
a) informace starosty MČ - pokra-

čování prací na přípravě TEZu 
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na výstavbu denního stacionáře 
pro seniory, zprávu o průzkumech 
podzemí a sklepů areálu bývalého 
pivovaru, informace z posledního 
sněmu starostů.

b) zprávu předsedy komise životní-
ho prostředí

c) zprávu tajemníka MČ o čerpání 
rozpočtu ÚMČ a ZŠ za období 
1. 1. 2004 - 22. 11. 2004 s výhle-
dem čerpání do konce roku 2004.

- zastupitelstvo schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 6/2004, 

týkající se vyúčtování voleb do 
krajského zastupitelstva.

b) aby byl návrh rozpočtu na rok 
2005, tak jak byl předložen na 
tomto zasedání, zveřejněn na 
úřední desce od 26. 11. 2004 do 
13. 12. 2004 a pověřuje finanční 
výbor aby tento návrh projednal 
a připravil připomínky na prosin-
cové zasedání ZMČ

c) obsah smlouvy o dílo mezi 
ÚMČ Brno-Jehnice a firmou 
MODESTAV na vybudování 
VO od školy po odbočku na ulici 
A. Havla ve výši 234 787,-Kč 
včetně DPH.

Další spolupráce s Rennes
Ve dnech 26. - 29. srpna letošní-

ho roku přijela do naší MČ dele-
gace z družebního města Rennes, 
pánové Charles Martin a Raimond 
Vaillant, za účelem upřesnění vzá-
jemné výměny mládeže v roce 2005. 
Navštívili jsme společně družstvo 
žákyň volejbalového oddílu TJ 
Sokol na soustředění v Jeseníkách 
- Horní Lipové, a mladé hasiče na 
táboře v Herolticích u Tišnova. 
Našim hostům se místa pobytu 
a způsob naší práce s mládeží velmi 
líbil a na jednáních o výměnách 
jsme nabídli našim partnerům pobyt 
jejich dětí a vedoucích na našich 
akcích v roce 2005 s tím, že naše 
mládež se svými vedoucími se ve 
stejném roce zúčastní obdobných 
akcí pořádaných v Rennes. Pobyty 
by na sebe navazovaly. V současné 
době vyhodnocuje francouzská stra-
na konkrétní nabídku svého pobytu 

u nás a připravuje pobyt naší mláde-
že ve Francii.

Na závěr musím poděkovat 
manželům Čadovým, u nichž byli 
během svého pobytu naši přátelé 
ubytováni ke své maximální spoko-
jenosti. 

Václav Šicha
starosta MČ

Maličkosti
Část první:
I zdánlivé maličkosti dělají hez-

kou obec a vytvářejí dobré vztahy 
mezi spoluobčany. Jistě jste si všimli 
kamenné vázy nově umístěné na 
našem náměstí. Je jednou ze dvou 
posledních kusů (druhá je umístěna 
v urnovém háji našeho hřbitova) vý-
zdoby zaniklého jehnického zámku. 

A nově zasazené stromy u kap-
ličky? A nově umístěný kříž na 
horním konci ulice Blanenská? Kříž 
stál na již polorozpadlém základu 
na pozemku manželů Hejralových. 
S jejich svolením byl kříž ponechán 
na téměř původním místě (posunut 
o cca 0,5 m na nový základ). Tečka? 
Nikoliv! Ještě je třeba poděkovat na-
šim spoluobčanům panu Přemyslu 
Veselému, jehož pracovníci vyko-
pali a zabetonovali patky pod vázu 
a kříž, odvezli přebytečnou zeminu 
a vázu a kříž znovu osadili, a za-
sadili stromy (dar pana Veselého) 
ke kapličce. Panu MUDr. Otto 
Rinchenbachovi za poskytnutou 
mechanizaci na přemístění křížku 

a panu Ing. Miloslavu Vysloužilovi 
za provedení úprav a osázení keřů 
kolem vázy na náměstí. Všichni 
všechno zdarma, pro zkrášlení naší 
městské části. 

Za všechny spoluobčany děkuji. 
Část druhá:
Na úvod stejná věta jako v části 

první. Dále je to horší. Dějištěm je 
nově vybudované parkoviště před 
školou. Najdou se mezi námi takoví 
řidiči, kterým je zatěžko odjíždět 
z parkoviště výjezdem k tomu zří-
zeným, a namísto toho přejíždějí 
východ pro pěší vedoucí k zastávce 
autobusu mezi čekající školní mlá-
dež. Pravděpodobně pouze v přípa-
dě, pokud tam nestojí jejich vlastní 
děti. Přistižení se velmi omlouvali. 
Omluva za bezohlednost se nepři-
jímá. 

Bez poděkování. 
Václav Šicha,
starosta MČ

Ořešín 1275 až 2005 - 730 let 
od první písemné zprávy

V příštím roce 2005 uplyne 
730 let od první písemné zprávy 
o našem nejbližším sousedovi, 
dříve vesnici, dnes městské části, 
Ořešínu. Písemně je poprvé uváděn 
pod jménem Horus (1275, Codex 
dipl. Moravie XV, 14). Latinské 
horus, podle současného slovníku 
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hortus, lze do češtiny přeložit jako 
zahrada a v množném čísle jako 
sady. Avšak již roku 1327, tedy 
52 let poté, se o téže vsi píše jako 
o villam Oreschin (1327, Codex 
dipl. Moravie VI, 330). Poté, až 
do současnosti, se v písemných 
zprávách objevují v různých tran-
skripcích jenom české názvy: 
Woržessin (1673), Oržesin (1718), 
Woržeschin (1720), Ořeschin, 
Ořessjn (1846), Orzeschin, Ořešín 
(1872), Ořeší (1881) a od roku 
1924 již beze změn jenom současný 
název Ořešín, pomineme-li dobu 
druhé světové války, kdy se obje-
vuje jeho přepis - Orscheschin. Je 
pozoruhodné, že jméno Zahrada, 
které se v latinské podobě nachází 
již v prvém písemném záznamu 
vztahujícím se k Ořešínu v roce 
1275, se zachovalo až do současnos-
ti v místním názvu V zahradách, či 
Zahrady, značícím převážně jihozá-
padní svahy této vsi. Potoky tekoucí 
ještě v polovině minulého století 
ze Zahrad a ze Šupeláku se stékaly 
u Kameňáku, mostku, který tvořil 
hranici katastru obou vsí - Jehnic 
a Ořešína. Dnes jsou oba potoky, 
kromě období jarního tání, vyschlé.

Redakce

Lesní požár 5. 9. 2004
V rámci druhého dne Jehnického 

Babího léta probíhala v poledne ha-
sičská ukázka za přítomnosti sborů 
z Ořešína, Králova Pole a nás do-
mácích. Po požárních útocích mla-
dých hasičů mělo přijít vyvrcholení 
celé akce, a to ukázka zásahu z vozi-
del za součinnosti hasičů i mladých 
hasičů všech tří sborů.

 Při nasedání dětí do vozidel 
a udílení posledních pokynů však 
zazněl starostovi naší MČ v kapse 
mobilní telefon a bylo mu ozná-
meno, že za hřbitovem v lese hoří. 
Takže děti z vozidel rychle ven, 
zapnout sirény a jede se. Diváci byli 
velice překvapeni, když se po odjez-
du dlouhé minuty nikdo nevracel, 
ale vydrželi na náměstí díky občer-

stvení až do konce akce. V lese ho-
řela část stráně s porostem mladých 
borovic. Podařilo se nám požár včas 
lokalizovat, což bylo štěstí, protože 
zde bylo poměrně větrno, z jedné 
strany nesečené pole plné suché trá-
vy a okolo vzrostlý, převážně borový 
les. Součinností všech tří sborů se 
podařilo zdárně požár uhasit. Poté, 
co přijeli profesionální hasiči z Br-
na, konstatovali: „Proč sem vůbec 
jedeme, všechno je už v pořádku“ 
a po sepsání potřebných formalit se 
mohli opět vrátit. Celá akce trvala 
déle než hodinu a byly při ní vy-
stříkány čtyři cisterny vody. Teprve 
až jsme se černí od popela vrátili 
na náměstí, většina lidí uvěřila, že 
nešlo o žádnou hru, ale opravdový 
požár.

Můžeme tímto také poděkovat 
všímavé turistce, která požár na-
hlásila, čož také pomohlo zachytit 
požár v počátečním stadiu, protože 
jeho větší rozšíření mohlo mít 
daleko horší následky. O příčině 
požáru se dá polemizovat, nabízí se 
varianta nedopalek cigarety i když 
místo neleží zrovna u hlaní turistic-
ké trasy, ovšem pravdy se již nikdo 
nedopátrá. 

Ivo Pekař

Hody 2004
Vyzdobené, roztančené náměstí, 

veselí a dobrá pohoda - tak lze bez 
nadsázky charakterizovat  letošní 
hodovou sobotu  4. září  v Jehni-
cích. 

Krojovaný průvod, který vytvořilo 
vedle krojované drobotiny a klu-
ků a děvčat z dětského tanečního 
kroužku vedeného ředitelem zdejší 
Základní školy, 8 párů „svobod-
ných“ stárků a stárek ustrojených 
do kyjovských krojů a 8 párů „že-
náčů“ v jehnických krojích, přilákal 
pod máju na slavnostně vyzdobené 
náměstí na 600 hodových hostů, 
domácích i přespolních.  Pestrý  
program vycházející z hodových tra-
dic nabídl vedle průvodu spojeného 
s vybíráním „svobodných“ stárek 
z domů i obřad udělení hodového 
práva starostou obce. Slavnostní za-
hájení hodové zábavy pak obstaralo 
12 párů kluků a děvčat  z dětského 
tanečního kroužku při Základní 
škole v Jehnicích s předtančením 
České besedy. Velký úspěch sklidila 
rovněž odpolední a večerní Česká 
beseda v podání jehnických stárků 
a stárek. Tradičním lákadlem jeh-
nických podzimních slavností se 
i tentokrát stal večerní ohňostroj.
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Krásné počasí, skvělá muzika 
v podání kapel Sokolka Šakvice, 
Brněnská osma a cimbálové muziky 
BROLN Jindřicha Hovorky vytvo-
řily rámec slavnostnímu dni, v němž 
se mladí jehničtí stárci za podpory 
„ženáčů“ pokusili o návrat k tradici 
jehnických krojovaných hodů.

A již dnes se těší na setkání s Vá-
mi se všemi - příznivci tradiční 
lidové zábavy - na dalších krojova-
ných hodech v Jehnicích, které ve 
spolupráci s Úřadem městské části 
Brno-Jehnice připravují na první 
sobotu v září 2005.

Za jehnické stárky
Marcela Procházková

předseda  kulturní komise

Každoroční setkání jehnických 
skautů

Již od 60. let se jednou, někdy 
i dvakrát ročně scházíme, my bý-
valí členové oddílové rady Junáka 
v Jehnicích. Chodíme a jezdíme po 
bývalých tábořištích nebo různých 
památkách v jihomoravském kraji.

Letos 28. 8. jsme se sešli v Jehni-
cích a pak se dvěma auty rozjeli do 
Blanska. Zde byla první zastávka. 
V nádvoří zámku jsme vyslechli 
historii o blanenské slévárně a jejich 
kovových sochách, které jsou na 
nádvoří rozmístěny. Také kaplanova 
turbína, která byla v provozu 60 let, 
upoutala naši pozornost. Kousek od 

zámku jsme se obdivovali dřevěné-
mu kostelíku, který byl do Blanska 
přestěhován před mnoha lety až 
z Podkarpatské Rusi. Takže vážení 
čtenáři, pokud zajedete někdy do 
Blanska, podívejte se na tyto sochy 
i kostelík.

Při pokračování naší cesty jsme 
před Sloupem zahlédli nedaleko 
silnice u vesnice Veselice krásnou 
novou rozhlednu. Je to betonová věž 
„Podvrší“ 590 m n m vysoké, výhled 
je v 621 m n m. Byl krásný rozhled 
a kromě jiného byl vidět i nám 
známý Babí lom. A konečně Sloup 
- dobrý oběd v restauraci a pak 
u vchodu do Sloupsko-šošůvské 
jeskyně někteří z nás vzpomínali, 
jak zde před mnoha lety tábořili. 
No a cíl naší cesty byla vesnice 
Rozstání, kde žije náš kamarád 
Tonda Jančík. Lidé museli na 
rozkaz Němců tuto vesnici opustit 
a Tonda s rodiči přišel do Jehnic, 
tak jsme se seznámili. Po válce se 
lidé opět do vesnice vrátili a tak 
i Tonda Jančík.

Výlet se nám vydařil a těšíme se 
na příští rok. Kam? To ještě neví-
me.

Přítomni: Ing. K. Stránský, 
Ing. M. Pekař, J. Hudec, M. Vávra, 
M. Novák, K. Jánský a L. Pekař, 
nezůčastnili se A. Prušvic a J. 
Kovář.

Ludovít Pekař

Skautský oddíl Vlčí stopa
Letos oslavil skautský oddíl Vlčí 

stopa, který má svou klubovnu u nás 
za školou, již 30 let své činnosti. Na 
připomínku tohoto výročí proběhla 
o výkendu 5. - 7. 11. řada akcí, 
počínaje dnem otevřených dveří 
v oddílové klubovně po společnou 
výpravu bývalých i součaných čle-
nů oddílu. Od října do listopadu 
byla ke shlédnutí na ÚMČ Brno-
Řečkovice (zámeček) výstava k to-
muto jubileu.

Redakce
Tříkrálová sbírka 

Tradiční tříkrálovou sbírku  pro 
Oblastní charitu Brno  uspořádají 
mladí hasiči SDH Jehnice
dne 9. 1. 2005 od 13 hodin.

Gratulujeme
1. září oslavila paní Božena 

Hubáčková své 75. narozeniny, 
6. září se stejného věku 75 let do-

žil pan Miroslav Kupský,
3. listopadu se dožila 80 let  paní 

Karla Vlasatá,
25. listopadu oslavila své 75. naro-

zeniny paní Miluše Skoupá.
Jménem celé obce všem oslaven-

cům blahopřejeme k jejich  život-
ním jubileům a přejeme hodně štěstí 
a zdraví do dalších let.

Redakce

Můj rodný kraj
S neúprosným přibývajícím věkem 

jsou vzpomínky na dětství a mládí 
stále častější a živější.

Dům číslo 1 jsme měli pod ko-
pečkem „Kovárny“ a říkalo se, že 
to bylo první stavení v Jehnicích. 
Do kopečka jsem chodil 5 let do 
obecné školy. Těšili jsme se na 
„Radovánky“ na konci každého 
školního roku a na křupavý párek 
s rohlíkem.

S kopečka jsem potom často utí-
kal po 4 roky,  dlouhou cestou do 
měšťanské škuly. To již byla válečná 
léta a v zimě nám přišly vhod uhel-
né prázdniny.

Jehnické hody



Jak krásné, teplé a svobodné jaro 
bylo po válce. Mezi všemi lidmi 
byla velká ochota v nezištné pomoci 
obci při odstraňování následků vál-
ky. Byla jednota v názorech, nepro-
jevovaly se společenské rozdíly. Jak 
veselé a mohutné byly první pová-
lečné sokolské krojované dožínky.

Čas ale nestojí, jde stále vpřed. Již 
se nečoudí z pivovarského komína, 
již nerachotí po návsi selské povozy, 
již se nevlní kolem obce lány obilí. 
V tradiční hospodě  „U Hudečků“ 
se nekonají pro nás nezapomenutel-
né kulturní akce, nehraje se divadlo, 
nekonají se společenské besídky 
a podobně. Avšak vznikly a vznikají 
nové hodnoty. Svět je již jiný, ale 
vzpomínky na mládí zůstávají.

Více jak padesát let jsem pryč,
tam někde v dáli,
k Tobě se vracím často a rád,
můj rodný kraji.

Ing. Jaroslav Štelcl

Jehnické hospody v minulosti
(na pokračování)
Obecní hospoda v Jehnicích.

Co dalšího se podařilo zjistit:
Dochovala se fotografie „obecní 

hospody“ někdy z dvacátých let 
minulého století. Hlavní budova 
odpovídá pozdějšímu stavu a je 
velmi pravděpodobné, že odpovídá 
někdejší škole. Vchod je z návsi 
- proti rybníku a budova nese název 
„Obecní hostinec“.

V květnu 1927 vypracoval stavitel 
František Matějů z Jehnic „Nákres“ 
na úpravu hostince pro P. T. man-
žele Ant. a Marii Otoupalíkovi 
v Jehnicích. V nákresu je šedou bar-
vou (stávající stav) vyznačena hlavní 
budova, zahrnující sál, předsíň, 2 
pokoje, pekárnu a krám). Červeně je 
zachycena nová výstavba, obsahující 
hostinskou místnost, výčep, kuchyň, 
schody do sklepa, dvorek, záchody, 
chlév, smetiště, prádelnu a kolnu), 
tedy přístavba k zadní části budovy.

Zakreslená pekárna a krám svědčí 
o tom že došlo k nějaké přestav-
bě před rokem 1927, poněvadž 
Chytilův adresář k roku 1911 neu-

dává v Jehnicích žádného pekaře.
V listopadu 1929 bylo zaměřeno 

a vytýčeno rozšíření parcely původ-
ního hostince (stavební parcela 8/1 
-  stavení obytné) o plochu navrho-
vané přístavby a dále o novou parce-
lu (pozemková parcela 20 - zahrada, 
jižně od objektu - pozdější zvýšená 
zahrádka s kuželnou.

Kdy byla navržená stavba reali-
zována nemáme ničím doloženo, 
ani kdy přešel hostinec z manželů 
Otoupalíkových na nového majitele 
paní Marii Svárovskou.

Dle kupní smlouvy s datem 23. 
května 1934:

Paní Marie Svárovská, jako 
jediná majitelka domu č. 4 (hos-
tinec) v Jehnicích prodává a touto 
smlouvou prodala pánům Antonínu 
Hudečkovi, majiteli domu a je-
ho synům Jaroslavu a Jindřichovi 
Hudečkovým, prvý pekařský mistr, 
druhý stolařský tovaryš, oba bytem 
v Jehnicích čís. 50, dům čís. pop 4, 
stav parc. 8/1 - stavení obytné a po-
zemkovou parcelu 20 - zahrada se 
všemi právy a břemeny.

V listu vlastnictví bylo vloženo 
právo vlastnické pro p. Antonína 
Hudečka 2/4 a jeho synům po 1/4.

Hostinec provozoval pan 
Antonín Hudeček, pekařství jeho 
syn Jaroslav. V hostinci pracova-

la i budoucí manželka Jindřicha,  
Františka rozená Hudečková z Le-
lekovic.

Hostinský, Antonín Hudeček 
(* 1879 +1953) se původně vyučil 
u Borgese v Brně a ještě v roce 
1908, kdy se mu narodil syn Jaroslav 
je v matrice uveden jako tovární 
slevač.

Informace a kupní smlouva od 
paní  Evy Brančíkové(Hudečkové)

Dle pamětníků a vzpomínek 
mých vlastních (poslední léta první 
republiky a za války):

Hostinec tehdy měl výčep s oddě-
lenou místností (pro spolkovou čin-
nost), velký sál, kde se cvičilo a ko-
naly společenské podniky. V čelní 
stěně se stavělo jeviště (byl tam 
i malý vchod zvenku, aby byl přístup 
na jeviště mimo sál. Vzadu v sále 
byla dřevěná galerie se schody. Pod 
ní bylo uskladněno sokolské nářadí, 
bradla, kůň a žíněnky. Vchod do 
hostince byl zezadu budovy, pří-
mo do výčepu, jak je tomu dosud. 
Vchod do sálu byl přímo z výčepu, 
dále z chodby za sálem a také přímo 
ven na náves směrem k rybníku (pů-
vodní vchod do hostince), kde mezi 
rybníkem a hostincem byl prostor 
pro venkovní akce - stavěla se tam 
„mája“ tančilo se tam při hodech 
a stavělo se tam venkovní jeviště 
- zejména pro dětské besídky.

Obecní hospoda v Jehnicích - 60. léta 
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V budově za výčepem byla jen 
kuchyně, nebyl tam byt, hostinský 
bydlel na Horce v domě číslo 50. Ze 
dvorku se šlo schody nahoru na let-
ní zahrádku, kde byla i kuželna.

V budově hostince byla i pekárna, 
kterou provozoval syn hostinského 
pan Jaroslav Hudeček-byl tam i byt 
jeho rodiny.

I během války se v sále hostince 
u Hudečků cvičilo - zřejmě pod 
jakousi záštitou Kuratoria pro vý-
chovu mládeže, které bylo pro mlá-
dež povinné - používalo se sokolské 
nářadí.

Majitelem hostince byl pan 
Antonín Hudeček - mládež říkala 
„hostinec u Pavouka“.

V hostinci pracoval mimo Ant. 
Hudečka syn Jindřich (*15. 1. 
1912  +1978) a jeho budoucí 
žena Františka (*21. 1. 1910, roz. 
Hudečková +1974) - brali se až 
po válce, po návratu Jindřicha 
z koncentračního tábora. (Jindřich 
Hudeček byl za války zatčen ge-
stapem asi na udání a vězněn 
41/2 roku v koncentračním táboře 
Mauthausen).

Další chronologie hospody - dle 

různých pramenů:

1942
Ustaveno Kuratorium pro vý-
chovu mládeže (protektorátní 
provládní proněmecká organiza-
ce mládeže) - vedoucí Richard 
Bartoš  a Vlasta Křížová.

1944
V hostinci u Hudečků (pův. obec-
ní hostinec) se konala „Oslava. 
Protektorátu Čechy a Morava“ 
- řečník Richard Bartoš.

1945 -6
V hostinci se hrával stolní tenis 
v rámci Sokola-vedoucí 
Radek Pavelka.

1946
Zbourána pivovarská restaurace 
a tím zůstala v Jehnicích jen jedna 
hospoda, do které se přesunul 
veškerý společenský život.

1947
V hostinci začalo promítání zvu-
kového kina. Promítal Zdeněk 
Karásek. Promítací zařízení bylo 
na galerii.

1950
Zabavení hostince Antonínu 
Hudečkovi - převzali Komunální 
služby.

Pekařství Jaroslava Hudečka 
v budově hostince zabraly 
Středomoravské mlýny.

1951
pekařství (Jar. Hudečka ) zrušeno.

1955
Provozovatelem hostince je 
„Jednota pohostinství“ - vedoucí 
Jindřich Hudeček.

1961
Vedoucí pohostinství Marie 
Fel(d)manová z Mokré Hory.
Z budovy se odstěhovala rodina 
Jaroslava Hudečka, který tam měl 
pekárnu a byt - do tohoto prosto-
ru byla přestěhována knihovna.

1971
kino se v hostinci nehrálo - byli 
tam ubytováni dělníci opravující 
elektrické vedení.
Ve vedení pohostinství se vystří-
dala řada provozovatelů.

1992
V roce 1992 byla budova hos-
tince  vrácena v restituci rodině 
Hudečkových.
Majitelé pronajali hostinec.

1994
Hostinec poté odkoupil Pavel 
Trojánek z Tišnova a po několik 
let ho sám provozoval.
Byl to cyklista - v hostinci nad 
výčepem umístil kolo.
Hostinec dostal název  „U kola“.

1998
Majitel pronajímá hostinec růz-
ným nájemcům.
Posledních 50 let se vymyká již 
z možností historického zpracová-
ní a redakční rada a autor by uví-
tali pokračování ve vzpomínkách 
žijících pamětníků.

Jan Černohlávek, leden 2004.

Pokud chcete umístit svou reklamu 
nebo nabídku na stránkách tohoto tis-
ku obraťte svůj požadavek na adresu 
redakce. Cena 10 Kč/cm2.

Obecní hospoda v Jehnicích dnes 


