
„Vida nemožnost uhrazení a dalšího čestného života, ukončil jej smrtí“ 
Těmito slovy zaznamenal událost, která vzrušila jehnickou obec v roce 1931, kronikář. 
Jan B. (* 29. dubna 1888 v Medlánkách) byl továrním dělníkem a velmi aktivním účastníkem společenského 
života v naší obci. Domovské právo měl od narození v Medlánkách a v Jehnicích je získal od 18. dubna 1931. 
Domovské právo se získávalo v obci po deseti letech nepřetržitého pobytu, kdy občan vedl řádný život, protože 
jinak by domovské právo nezískal.  
Jana B. po volbách 26. listopadu 1927 znovu zvolili do obecního zastupitelstva, na schůzi obecního 
zastupitelstva 14. ledna 1928 se stal členem stavební komise za „stranu občanskou“. Na valné hromadě Sboru 
dobrovolných hasičů v Jehnicích dne 22. ledna 1928 byl přijat mezi činné členy sboru, na valné hromadě 5. 
ledna 1930 byl zvolen do výboru jako podnáčelník a jeden  z delegátů do župy. Funkci podnáčelníka zastával i 
v roce 1931. Ještě 30. května 1931 byl pověřen na členské schůzi SDH o vyjednání hudby (Maršova kapela) a 
obstarání uzenek na slavnostní otevření hasičského skladiště, které se konalo 31. května 1931. Byl také 
pokladníkem Školského spolku ku podpoře chudých žáků a pokladníkem místní Raifaissenky. „Jelikož žil nad 
své poměry a vlastní příjmy mu na to nestačily, zpronevěřil Školskému spolku vklad 3 684 Kč v Raifaissence, ve 
které se dopustil i jiných malversací. Boje se prozrazení a vida nemožnost úhrady a dalšího čestného života, 
ukončil jej smrtí,“ napsal obecní kronikář. Jan B. se oběsil v pátek 3. července 1931 v ovocném stromořadí u 
Mokré Hory. Jeho pohřbu se účastnilo z Jehnic 16 členů SDH a z pohřební pokladny bylo vdově vyplaceno 
pohřebné 700 Kč. Je zajímavé, že ani v zápisech obecního výboru či zastupitelstva se neobjevila slova odsouzení 
jeho činu. Zřejmě to bylo považováno za nějaké tragické selhání do té doby řádného občana. V každém případě 
se jeho rodina octla v tíživé finanční situaci, syn ztratil práci (v srpnu 1931 bral podporu v nezaměstnanosti od 
obce) a  nakonec v roce 1938 vdova prodala domek a odstěhovala se do Ořešína. 
Zpronevěřená finanční částka sice nebyla v té době zanedbatelná, ale pro dnešního čtenáře, který sleduje různé 
„kauzy“ současnosti, je její vyústění snad i překvapující… 
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 20.4.2011 proběhlo 143. 
zasedání zastupitelstva 
-zastupitelstvo bere na vědomí 
a) zprávu starosty o své činnosti, o 
jednání na MMB ohledně výstavby 
nové MŠ a informaci o schválení 
investičního záměru výstavby nové 
MŠ Radou města Brna. Další 
informace se týkala obsahu jednání 
s firmou IKA Brno o zpracování 
projektové dokumentace pro územní 
řízení na výstavbu MŠ. 
b) zprávu auditora o výsledku 
Přezkoumání hospodaření za rok 
2010 a ověření účetní uzávěrky a 
závěrečném účtu k 31.12.2010 
s tímto výrokem: Podle názoru 
auditora podává účetní uzávěrka 
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
Městské části Brna, Brno-Jehnice 
k 31.12.2010 a nákladů a výnosů a 
výsledku jejího hospodaření za rok 
2010 v souladu s českými účetními 
předpisy. 
-zastupitelstvo schválilo 
a) na návrh předsedy finančního 
výboru následující členy výboru: 
Mgr. Pavel Nádeníček a Ing. 
Miroslav Padyšák. 
b) text smlouvy mezi MČ Brno-
Jehnice a firmou IKA Brno s.r.o. na 

zpracování projektové dokumentace 
pro územní řízení na akci „Přístavba 
MŠ při ZŠ Blanenská 1“ za cenu 
98400,-Kč vč DPH s tím, že 
dodavatel doplní v čl.II předmětné 
smlouvy text „...včetně projednání 
s dotčenými orgány a organizacemi 
státní správy“. 
c) částku 60 tis. Kč z rozpočtu MČ 
na rok 2011 na částečnou úhradu 
nákladů spojených s autobusovou 
dopravou pro delegaci občanů 
Jehnic, která se zúčastní oslav „Dnů 
Kaunasu 2011“. Tato částka bude 
fakturována dopravcem městské 
části Brno-Jehnice. 
d) rozpočtové opatření č.2/2011 ze 
dne 20.4.2011. 
-zastupitelstvo pověřilo starostu jako 
vedoucího delegace na oslavy „Dny 
Kaunasu 2011“ v květnu 2011.  
-zastupitelstvo opravňuje starostu 
k pozvání delegace z Kaunasu na 
oslavy „720 let Jehnic“ v roce 2012 
s tím, že náklady s tímto spojené 
bude hradit městská část. 
-zastupitelstvo pověřilo tajemníka 
zrealizováním schůzky s Mgr 
Markem v Jehnicích ohledně 
definitivní dohody na opravu 
pomníku na náměstí. 
-připomínky k nově navrhovanému 
územnímu plánu města Brna od 
občanů a městské části budou 

zařazeny do programu na červnovém 
zasedání. 
Následující zasedání se konalo  25.5.2011, 
další se bude konat 22.6.2011 v 18.30 
hodin na ÚMČ. 
 

Gratulujeme 
V dubnu oslavili své narozeniny 
paní Věra Navrátilová a pan Alois 
Prokeš. 
Jménem celé obce oběma srdečně 
blahopřejeme k životním jubileům 
a přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 
 

Existuje šikana v dobrých 
školách? 

Fenomén zvaný šikana 
přitahuje pozornost učitelů, rodičů, 
médií i dětí samotných. Mnohdy 
vzbuzuje emoce a s nimi někdy i 
rychlé soudy. Nedávno jsem se 
s jedním takovým setkal: pokud je 
prý v naší škole šikana, nejsme 
přece dobrá škola. Otevřeně říkám, 
že tento pohled ve mně vyvolal 
lítost. A troufám si říci, že stejně 
tak i v ostatních mých kolegyních 
a kolezích, kteří dennodenně 
usilují svou prací o to, aby v naší 
škole bylo bezpečno a vztahy 
mezi dětmi byly co nejlepší.  

JEHNICKÉ LISTYJEHNICKÉ LISTY
Příloha Informačního zpravodaje

Městské části Brno-Jehnice

Květen 

2011 

Květen 2011 Ročník 9 Číslo 5 Běžné č. 85  



 

Rozumím i obavám 
rodičů. Potřeba chránit své děti je 
jedna z nejmocnějších sil, která v 
nás lidech existuje. Pojďme tedy 
tyto obavy vzít vážně. I proto jsem 
se rozhodl, jako školní psycholog, 
napsat rodičům a veřejnosti tento 
článek.  

Šikana je nemocí 
kolektivu. Z podstaty věci se může 
vyskytnout v každé třídě. Protože 
v každé třídě se najde dítě, které je 
jiné, stranou kolektivu, agresivní či 
frustrované. Přiznejme si také 
otevřeně, že vztahy ve škole 
neodráží nic jiného než svět 
dospělých.  

Jak tedy poznat dobrou 
školu od školy, která může být pro 
dítě z hlediska šikany nebezpečná? 
Jsem přesvědčen, že dobrá škola 
především nezavírá oči před tím, 
co je nepopulární, tíživé, 
nepříjemné. Pro dobrou školu je 
bezpečí a spravedlnost větší 
hodnotou než „dobrá pověst“ 
reprezentovaná ne nerozšířeným 
názorem „co by si jen o nás 
pomysleli, kdybychom tu měli 
šikanu, ještě by sem nedali své 
dítě“. A tak řada škol opravdu 
šikanu „nemá“. Dobrá škola také 
hodně investuje do prevence a 
systematicky pracuje na ošetření 
tříd, kde se ubližování mezi dětmi 
objevilo.  

Co s tím děláme v naší 
škole? Alfou a omegou je 
prevence. Naše třídy každý týden 
absolvují tzv. komunitní kruh na 
prvním stupni a třídnickou hodinu 
zvanou „Pelíšky“ na stupni 
druhém. Dávají prostor vztahům 
mezi dětmi, učení se spolupráci a 
toleranci, řešení aktuálních radostí 
i strastí. Myslím, že již to je velký 
nadstandard a důkaz, že toto téma 
bereme opravdu vážně.  

I tak se však jednou za 
čas potíže objeví. Děti testují a 
překračují hranice jaksi přirozeně 

– ze své podstaty. Je to jejich 
„vývojový úkol“. Experimentují 
s tím, jací jsou a jací by mohly být. 
Úkolem prostředí (v našem 
případě školy, doma pak rodiny) je 
zase je do správných mantinelů 
vracet. Dávat jim limity, ukazovat, 
co je přijatelné a správné a co není.  

Pokud tedy nastane 
problém, místo zametání pod 
koberec se vždy na událost i 
vztahy mezi dětmi podrobněji 
zaměří tým našeho školního 
poradenského pracoviště: 
výchovné poradkyně, metodičky 
prevence a já jako školní 
psycholog. Děti, které hranice 
překročily, jsou pak přiměřeně 
kázeňsky potrestány. Co je však 
důležitější – s oběťmi, agresory i 
třídou dále a návazně pracujeme. 
Poskytujeme jim podporu pro 
náhled na své chování, ve 
spolupráci s třídními učiteli cíleně 
pracujeme na zlepšení vztahů ve 
třídě. Samozřejmě děti mohou 
využít konzultace se školním 
psychologem. 

 Děláme také další akce: 
v rámci filmového klubu jsme 
např. zhlédli syrový film Klass 
(Zkažená mládež) poskytující 
drsné svědectví o šikaně 
z prostředí jedné estonské školy. O 
filmu jsme pak u čaje následně 
diskutovali, hledali okamžiky, kde 
se ještě dalo něco změnit. Minulý 
školní rok jsme realizovali 
celoškolní projekt zaměřený na 
prohlubování respektu a tolerance. 
Učitelé absolvovali dlouhodobý 
kurz Respektovat a být 
respektován. Jako školní 
psycholog jsem podnikl třídenní 
výjezdový pobyt s etopedickou 
skupinou, tedy s dětmi, které mají 
nějaké potíže ve svém chování. 
Také pro děti na druhé straně – 
které si příliš nevěří či jsou již 
stranou kolektivu – jsem připravil 
několik seberozvojových pátečních 

odpolední zaměřených na 
zlepšování komunikačních 
dovedností, asertivitu a zdravé 
sebevědomí. Jsme otevřeni 
výsledky každého šetření 
konzultovat s rodiči a 
spolupracovat s nimi (např. i při 
společných konzultacích s třídním 
učitelem) na změně chování jejich 
dítěte.  

Děláme toho ještě více, 
ale rozsah mého článku je omezen. 
Protože je však co říci, rozhodli 
jsme se uspořádat na naší škole na 
začátku května „Besedu 
s psychologem na ožehavá témata, 
nejen o šikaně“. Jste srdečně 
zváni. 

Závěrem se chci podělit o 
svoji největší noční můru. 
V minulém zaměstnání jsem měl 
možnost poznat stovky školních 
tříd a velké množství škol. Dodnes 
ve mně hrůzu vzbuzují školy, kde 
„šikana není“. Chtělo by se říci: 
Bůh chraň tamní děti.  

Mgr. Martin Hofman, psycholog 
ZŠ  Brno, Horácké nám. 13 

 
Program ZOO Brno  
červen 2011: 
NOC SNŮ 
 3. 6. 2011 od 18.hod. 
Kulturní program pro zvané 
mentálně a tělesně postižené děti a 
mládež. Bližší informace Ing.Mgr. 
Lenka Bochníčková, 
bochnickova@zoobrno.cz, 546 
432 314. 
ZOO otevřeno denně 9.00 - 18.00 

Ing. Pavel Hruška 
propagačně vzdělávací úsek 
e-mail: hruska@zoobrno.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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