Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 30. 5. 2007 proběhlo 104. zasedání zastupitelstva
- zastupitelstvo bere na vědomí
a) informaci o opravě mostku na konci Jehnic na ulici Ořešínské firmou
BKOM a.s. do konce srpna 2007.
b) informaci starosty o přípravě družebních styků s Kaunasem.
c) informaci o neschválení TEZu na
výstavbu centrálních šaten v ZŠ
Blanenská zastupitelstvem města
Brna, o zařazení TEZu na výstavbu
školního hřiště se stále jedná.
d) nové vyjádření firmy KORDIS
k možnosti spojení Jehnic s Hypermarketem Globus.
e) informaci starosty o své činnosti za
období mezi tímto a posledním zasedáním a o stavu schvalovacího procesu
na realizaci výstavby DPS.
f) zprávu kulturní komise, týkající se
vyhodnocení akce Setkání u cimbálu
a přípravě a zabezpečení dětského dne
3. 6. 2007.
- zastupitelstvo schvaluje
a) služební cestu p. Václava Šichy
a Ing. Ivo Pekaře do Kaunasu ve dnech
2. 6. – 7. 6. 2007 za účelem navázání
družebních vztahů s městskou částí
Aleksotas a projednání dalších výměn
občanů, sportovců a zájmových organizací.
b) vyčlenění částky 100 000,-Kč na
uhrazení nákladů spojených s případnou návštěvou Kaunasské delegace
a občanů Kaunasu v Brně-Jehnicích
v roce 2007. Tato částka byla původně
rezervována pro hrazení nákladů spojených s pobytem francouzské delegace, která v letošním roce nepřijede.
c) rozpočtové opatření č.2/2007 ze dne
30. 5. 2007.
d) nabídku firmy DIKOS na instalaci
další antény stanice T-Mobil na střeše
ZŠ Blanenská a navýšení částky za
pronájem nebytových prostor v ZŠ
Blanenská na 130 tis. Kč. Dále pověřuje starostu k podpisu dodatku
k předmětné smlouvě.
e) žádost f. CZECH and CORRECT
o změnu územního plánu v areálu
bývalého pivovaru na pozemcích p.č.
22/1,22/5,28/1,33/6,29,30/1,30/2,31/
1, k.ú. Jehnice z funkční plochy SO na
plochu čistého bydlení BC.

f) návrh na změnu územního plánu
v prostoru ulic Lelekovická a Plástky
z funkční plochy BC 01 na BC 0,3
až BC 0,7 tak, jak byla předložena na
tomto zasedání a dle dokumentace
Ing.arch. Brandštetra.
g) nákup 8 sad lavic a stolů (tzv. pivních
setů).
- ze strany občanů byl vznesen požadavek na umístění 0,5m3 nádrže na vodu
při vstupu do hřbitova – zabezpečí
tajemník ÚMČ.
- vybudování půdní vestavby v ZŠ
Blanenská (ubytovna) bude předmětem jednání na příštím zasedání.
- na vyřešení majetkoprávního vyrovnání
na pozemcích p. č. 8/1,14/1,14/2,3,4
k. ú. Jehnice se stále pracuje.
- tajemník podal informaci o instalaci
měřiče rychlosti před ZŠ Blanenská.
- prodloužení smlouvy mezi TJ Sokol
Jehnice a MČ Brno-Jehnice – usnesení
k tomuto bodu nebylo přijato žádné.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
13. 6. 2007 v 18:30 hodin.

KAUNAS
Ve dnech 2. – 7. června 2007 jsem měl
možnost navštívit se starostou naší MČ
naše družební město Kaunas. V tomto
druhém největším městě Litvy ležícím
na soutoku řek Nemunas a Neris je naším
partnerem městská část Aleksotas s 21

tisíci obyvateli, rozkládající se na ploše
24 km 2. Celkem má Kaunas 11 městských částí.
Ihned po příjezdu nás vřele přivítala
starostka městské části Aleksotas paní
Liukrecija Navickiené, která se o nás po
celou dobu pobytu pečlivě starala. Během
odpoledne jsme absolvovali v botanické
zahradě koncert ke Dni otců spojený se
soutěží harmonikářů, v jehož úvodu jsme
byli představeni přítomné veřejnosti.
Na naši počest zazpívali píseň „Čechy
krásné, Čechy mé“ v českém jazyce.
Zde jsme se také seznámili s mladým
primátorem Kaunasu panem Andriusem
Kupčinskasem. Poté u večeře (vynikající šašlik) proběhlo velice neformální
seznámení a posezení z aktivními lidmi
pracujícími ve Společenském Centru
Aleksotas, jejichž společným zájmem jsou
místní folklórní tradice.
Druhý den následovala prohlídka
tzv. Starého města se spoustou pamětihodností a muzeí. Centru vévodí pěší
zóna Laisvés Alena, kde jsme se setkali
s redaktorkou místních novin ke krátkému rozhovoru. Článek otiskujeme níže,
hovoří se v něm o naší návštěvě a družebních stycích obou měst. Odpoledne
pak následovala návštěva střední vojenské
školy a základní školy v Aleksotas. Po
prohlídce zbytků jedné z obranných pevností Kaunasu jsme den zakončili vyhlídkou na město ze střechy jednoho z hotelů.

Podpis dohody

nás spojuje i podobná mentalita, kterou
nezdolala žádná z mnoha vlád, které se
v průběhu doby v Litvě vystřídaly, ani
ta poslední sovětská. Můžeme se těšit
na příjezd litevských občanů k nám a na
možnost navštívit Kaunas, protože je
mnoho dobrých důvodů, proč, tyto návštěvy uskutečnit.
Ivo Pekař

Setkání skautů

piva a opékaného prasátka zavzpomínali na staré časy, probrali dnešní svou
i společenskou situaci, zazněla i nějaká
ta junácká i sprostonárodní písnička.
K večeru se rozcházeli do svých blízkých
i vzdálených domovů se slovy „za rok
zase“.
Jejich elán a smysl pro humor a hlavně
mnoho desítek let trvající přátelství jim
můžeme všichni závidět.
Ivo Pekař

U příležitosti několikerých kulatých
narozenin svých členů se v sobotu
23. 6. 2007 sešli bývalí jehničtí skauti.
Oslavy se zúčastnili v plném počtu,
někteří i se svými ženami. U dobrého

Dne 13. 6. 2007 se vydala celá MŠ
Blanenská 21, Brno – Jehnice na celodenní výlet do Vyškova. Navštívili jsme
zoologickou zahradu, kde děti nejvíce
zaujal tzv.babiččin dvoreček s domácími

Článek z místních novin
Další den jsme odjeli na prohlídku
vodní pevnosti Trakai, jenž byla sídlem
prvních litevských vládců. Po návratu
zpět do Kaunasu nám bylo umožněno
vidět celé město z ptačí perspektivy při
krátkém letu ultralehkým letounem.
Odpoledne byla sepsána a slavnostně
podepsána dohoda o spolupráci městských částí Brno-Jehnice a Aleksotas.
Paní starostka přijala pozvání pro občany Aleksotas k návštěvě u nás na termín
3.9 - 8.9.2007.
Na poslední den bylo plánováno přijetí u primátora města, ale bohužel byl
zaneprázdněn jinými jednáními, tak
jsme pobesedovali s jeho zástupcem
víceprimátorem panem Kazimierasem
Kuzminskasem. Poté následovala návštěva sportovní školy v Kaunase, z níž
vzešlo mnoho významných litevských
sportovců. Škola se zabývá basketbalem,
volejbalem sportovní i moderní gymnastikou a plaváním. S paní ředitelkou
Saulé Malinauskiené byl dohodnut
příjezd mladých volejbalistek na soustředění našich děvčat. Byly rozjednány
i kontakty pro naše badmintonisty. Po
návštěve monastyru u kaunasské přehradní nádrže a závěrečném obědě jsme
se vydali k domovu.
Z návštěvy máme velice dobrý pocit,
lidé s kterými jsme se setkali byli velice příjemní, vstřícní se zájmem o naši
republiku a spolupráci s námi. Určitě

Stále mladí skauti

Mateřská škola v Dinoparku
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Dominika, Lin Ling Wang.
Nejvýznamnějšího úspěchu jsme dosáhli v kategorii staršího dorostu, kdy
naše družstvo získalo mistrovský titul.
Družstvo hrálo ve složení: Vojta Martin,
Dvořák Radim, Ludík Milan, Musil
Lukáš, Ludíková Kristína, Koukalová
Dominika, Hrdličková Michaela.
1. TJ Sokol Jehnice
2. Sokol Dobruška
3. Sokol Radotín Praha
Velmi dobrých výsledků dosahuje
Kristína Ludíková v rámci evropských
a světových turnajů, které jsou zařazeny
do olympijské kvalifikace. Kristína má
velkou šanci probojovat se jako první
česká hráčka na olympijské hry, které
se budou konat v r. 2008 v čínském
Pekingu.
Oddíl badmintonu děkuje za významnou podporu, kterou mu vytváří Městská
část Brno-Jehnice a Magistrát města
Brna. Bez této podpory by nebylo možno dosahovat tak vynikajících výsledků
zvláště v oblasti práce s mládeží.

Tablo „předškoláků“

Ladislav Vorel předseda oddílu

Obrazový seriál Jehnice
kdysi a dnes 2.
V pokračování obrazového seriálu
„Jehnice kdysi a dnes“ se posuneme se
starým snímkem
do roku 1945, těsně po osvobození
(osvobození Jehnic 9.5.1945).
Na fotografii je dům popisné číslo
10 na návsi proti zvoničce. Přesto, že
Jehnice za fronty byly silně ostřelovány
dělostřelectvem, jehož výsledkem byly
četné ztráty na životech, vykazuje jen
malé poškození střechy, což svědčí, že

Tablo žáků 5. třídy
zvířaty. Autobusy a vláčky jsme se poté
přemístili do Dinoparku, kde děti měly
možnost seznámit se se světem druhohorních zvířat, která naši zemi obývala
před více než 65 miliony lety. Dětem se
výlet moc líbil, počasí nám přálo, a tak
nezbývá, než se těšit zase za rok na další
výpravu.
Petra Havlová

Nejúspěšnější sezóna
jehnických badmintonistů
V letošní sezóně, ve které oslaví
jehnický badminton desetileté výročí
založení oddílu, dosáhli hráči oddílu
nejvýznamnějších výsledků. V první
celostátní lize dospělých obsadilo družstvo 3. místo
1. Deltacar Benátky nad Jizerou
2. Sokol Radotín Praha
3. TJ Sokol Jehnice
Družstvo hrálo ve složení: Vondra
Jan, Bernacík Stanislav, Dvořák
Martin, Mendrek Thomazs, Závada
Vlado, Ludíková Kristína, Koukalová

Družstvo staršího dorostu TJ Sokol Jehnice
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bylo používáno jen lehčích kalibrů děl
(nedošlo vlastně k žádné destrukci budov).
Dům je typickou jehnickou zemědělskou usedlostí a byl to dům Václava
Kolaříka a pro odlišení nejčastějšího
jehnického jména Kolařík se zde tehdy
říkalo „ u Bílků“ - matka si po ovdovění
vzala Bílka.
Nejzajímavějším objektem je sklep
před domem. Jde o poměrně mělký sklep
se schody, krytými zeminou.
Takové sklepy se nacházely i u dalších
domů, na příklad vedle v zahradě u Černohlávků. Na návsi s vysokou hladinou
podzemní vody nemohly být normální
sklepy budovány, - obytné ani hospodářské budovy nebyly podsklepeny. Pokud
takové sklepy byly vybudovány, byla
v nich voda. Vedle sklepa se již nevyskytuje vysoká hruška, jak ji pamětníci znají
ještě před válkou.
Vpravo od obytného stavení jsou velká
vjezdová vrata pro povozy, za nimiž následuje krytá kolna - typický znak téměř
všech zemědělských statků. Obytné
stavení se třemi okny a vchodem pokračuje pod jednou střechou hospodářským
stavením, pravděpodobně stájemi.
Vedle budovy statku stojí menší,
stavebně zcela odlišná malá stavbička
s výkladním oknem a dveřmi. Byla to
prodejna - výsek masa - mokrohorského
řezníka Sehnala. Nesprávně se jí říkalo
Sehnalova „jatka“, ale s porážkou zvířat
neměla nic společného. Obdobnou prodejnu měl jehnický řezník Strejček na
Mokré Hoře. Funkci prodejny masa budova po válce pozbyla, ale stála tam ještě
v šedesátých letech a byla to provozovna
holičství - kdy byla zbořena a kdo v ní
stříhal a holil bychom se rádi dozvěděli.
Současný stav: dům slouží jen bydlení.
V levé části byla odbourána hospodářská
část (stáje), vjezd s vraty a kolnou byl
zrušen a vznikla další obytná místnost.
Povodní půdní prostor s malým okýnkem - sýpka byl přestavěn na podkroví,
v levé části se střešními okny. Byla zmodernizována všechna okna.
Stavbička vlevo od budovy byla zbourána a nahrazena podstatně menší garáží. Vjezd do dvora a zahrady byl tím
umožněn vlevo od budovy a v zahradě
místo zemědělské stodoly vyrostl moderní obytný dům.
Prostor před domem byl parkově upraven.
Také druhá dvojice snímků se týká
jehnické návsi, jak jsme říkali „dědiny“
a starší snímek je někdy z roku 1964,
po zbourání domů „Jehnického špalíčku“ uprostřed návsi a založení parku.
Budovu na levé straně snímku - hasičku
necháme pro další pokračování a porovnáme jen to, co je na obou snímcích společné. Není v mnoha případech možno
zobrazit stav dnes ze stejného místa.

Hospoda na snímku je popisné číslo 4.
Původní stavení byla obecní pastouška,
na jejímž místě byla vybudovaná v roce
1872 první jehnická škola. Byla na půdorysu a objemu asi v podstatě shodná
s budovou na snímku (bez přístavby výčepu v pravé části, pocházejícího z doby
první republiky). Původní škola zahrnovala i byt správce školy, kterým byl učitel
Antonín Sedláček a bydlel tam i poslední pastýř Šefčík. Jako škola sloužila do
výstavby nové školy „Na kovárně“ v roce
1895 a poté byla přeměněna na obecní
hostinec. Snímek zachycuje hostinec již
s přístavbou vpravo a s novým vchodem
zezadu. Původní vchod je zachován z levé strany, je to však jen vchod do sálu,
který byl používán pouze při hodech
a podobně, kdy na plácku mezi hospodou
a rybníkem, před domem číslo popisné 5,
(na snímku vlevo přes cestu na „Horku“
- ulice Meziboří ) se stavěla mája a odbývaly zábavy i různé akce s podiem pro
účinkující. V levé části budovy hospody
je původní pekárna s bytem pekaře
Hudečka, v době snímku byla již pravděpodobně mimo provoz a byla tam mys4

lím, ale nejsem si jist, knihovna.
Budova se do dnešních dní vnějškově
až na novější okna nezměnila, přibyla
pouze venkovní terasa a nově upraveno
dláždění. Z pravé strany budovy, kde na
snímku stojí auto, byly ještě malé dveře,
které nejsou vidět byl to vchod do čelní
části sálu, kde stávalo jeviště pro divadlo
a jiná veřejná vystoupení.
O sále by to chtělo delší vyprávění
- jen v kostce: byl to sál pro zábavy, tělocvična Sokola, od roku 1949 se tu promítalo kino, konala divadelní představení
i různé oslavy a veřejná vystoupení.
Restaurační provoz byl omezen na výčep
v přístavbě vpravo s oddělenou jednou
místností pro hosty a přilehlou kuchyní.
Hostinský bydlel mimo budovu.
Významnou stavbou na snímku je selské stavení, popisné číslo 3, které až na
nové podkroví se střešními okny a novou
krytinou se dodnes nezměnilo a to ani
od doby prvé republiky. Bydlel zde dlouholetý prvorepublikový a válečný starosta
Josef Kučera.
Dům je typickou jehnickou selskou

usedlostí se samostatným obytným vchodem a velikými vjezdovými vraty pro
povozy s krytou kolnou za nimi. Stavení
je poněkud výše nad úrovní návsi a kvůli
vysoké hladině podzemní vody, je vyvýšeno, se schůdky do domu. Ale i zde
bývala ve sklípku, přístupném z vjezdové
kolny, voda a budova není, jako četné
jiné na návsi, podsklepena. V dnešním
stavu mu proti staršímu snímku chybí
omítka.
K dalšímu povídání o návsi nám chybí
obrázek původní hasičky, vybudované za
prvé republiky.
Dřívější stav před její stavbou máme
- pokud máte Vy i jiné staré snímky,
ozvěte se nám
Ještě k minulému článku o trafice.
Vloudila se chyba. Trafikant, válečný
invalida se jmenoval Tomáš Prušvic, ne
jak jsem uvedl František, ach ta paměť,
promiňte.
Do našeho obrazového seriálu „Jehnice
kdysi a dnes“ přinášíme tentokrát
i skupinové foto pracovnic lesní školky
v Kleštínku. Byla to lesní školka panství
Jehnice, tehdy v majetku rodiny Bauerů.
(Berta Bauerová a děti Karel, Bruno
a Marie). Lesy byly v přímé správě
panství. Zemědělský dvůr byl pronajat,
pivovar již patřil Moravii a mlýn byl
v majetku mlynáře Seidla.
Budova dosud stojí a slouží jako chata
jehnického mysliveckého sdružení.
Nevíme přenou dataci snímku, ale
dá se předpokládat, že to bude tak rok
1925-1930. Fotografii, včetně identifikace většiny lesních dělnic, nám poskytla
paní Iva Janáčová, dcera Aloisie Galové
narozené 1910, která je sestrou houslaře
Antonína Galy. . Pro vnoučata je označena jako babička a je to nejmenší dívka
sedící dole uprostřed.
Na fotografii je 28 žen a hajný, což je
velmi významný podíl v získání i když
jen sezónního výdělku v nevelkých
Jehnicích, které tehdy měly asi 120
domů.
Některé pracovnice školky se podařilo
identifikovat. Bude někdo schopen určit
další, či upřesnit dobu?
Stojící druhá zleva - Mikulová, stojící
zcela vpravo Hájková.
Sedící zleva - Nešetřilová, Kolaříková
Marie z č. 16, Demlová, správce školky (hajný ? jméno nevíme, a poslední
dvě sedící zleva Ivašková (Nováková)
a Charvátová.
Jan Černohlávek, červen 2007

Jehnice 1935 – 1945.
Zajímavosti z jehnické
obecní kroniky
2.část
Funkce se ujal nový kronikář, řídící
učitel Karel Hudec. Zápisy psal stručně-

ji, než činil jeho předchůdce, důraz kladl
n-a politická témata, což odpovídalo
i tehdejší společenské situaci v celé republice. Události denního života shrnul
zpravidla do jedné věty.

1935
1. května proběhlo sčítání ovocných
stromů a keřů. V Jehnicích a Mokré
Hoře bylo 2 103 jabloní, 772 hrušní,
2 366 třešní, 163 višní, 2 087 švestek,
671 slív, 455 meruněk, 56 broskví a 154
ořechů – celkem 8 827 stromů. Rybízů
6 554 a srstek (angreštů – M.M.) 1 892
– celkem 8 446 keřů.
Pro hasičský sbor byla koupena motorová stříkačka za 21 500 Kč, kterou sbor
slavnostně převzal 14. července.
3. října zemřel nejstarší občan v Jehnicích, bývalý starosta František Kučera
z č. 21, který se narodil 15. dubna 1847.
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1936
Josef Kovář přestavěl dům č. 14 v Jehnicích. Byl to ve zdejší obci poslední
dům došky krytý.
V tomto roce bylo nařízeno v každé
obci zřídit CPO, tj. civilní protileteckou
obranu. Velitelem v Jehnicích zvolen
Jindřich Machálek, vrchní četnický
strážmistr ve výslužbě. 29. a 30. července
se konalo cvičení s námětem náletu na
Brno.
V obci provedl okresní úřad revizi
obecního hospodaření od roku 1926
a bylo „nalezeno vše v pořádku“.

1937
Na jaře prodala Berta Bauerová jehnický velkostatek Karlu Žofkovi a jeho
sestře Boženě Rinchenbachové. Noví
majitelé nechali zbořit zámek, neboť ten

obecních úřadech. Na obci se však dále
vyřizovala agenda v řeči české. Na udání
jistého občana z Mokré Hory bylo zavedeno trestní řízení u Zemského úřadu
v Brně se starostou Josefem Kučerou
a tajemníkem obce Antonínem Valou.
Trestní řízení naštěstí vedli čeští úředníci, takže od potrestání bylo upuštěno
a oběma udělili „ostrou důtku“.

1942

Pracovnice lesní školky
byl v takovém stavu, že hrozil sesutím.
Z tohoto materiálu vystavěli ve dvoře
sýpku, kůlnu a byty pro deputátníky.
19. listopadu o 16. hodině vypukl v pivovaře oheň. Vznítilo se v sušárně mláto.
Místní hasičský sbor ihned zakročil
a oheň brzy uhasil. K požáru se sjelo 8
hasičských sborů. Škoda činila několik
tisíc Kč. Při tomto požáru bylo ponejprv
užito motorové stříkačky místního hasičského sboru.

1938
Rok „byl v počasí výstřední“: březen
velice teplý, teplejší než duben a nejteplejší
za posledních 160 let vůbec. 21. března
bylo 21 °C tepla. Duben studenější než
listopad, ke konci dubna bylo – 6 C, takže pomrzly meruňky a ořechy a ovocné
stromy utrpěly veliké škody. V listopadu
vůbec nemrzlo, takže jiřiny a růže kvetly
ještě začátkem prosince.
Aby se všichni obyvatelé republiky
vycvičili pro práci za války, zavedena byla
branná výchova mužů i žen od 14 do 60
let. Velitelem branné výchovy střediska
Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Ivanovice,
Česká, Lelekovice a Soběšice byl ustanoven kapitán v záloze Karel Hudec, řídící
učitel, a po jeho odchodu (k 1. říjnu odešel
na nové působiště v Medlánkách – M.M.)
nadporučík v záloze Eduard Tengler, učitel v Lelekovicích. Branná výchova počala
se prakticky prováděti až v listopadu.
25. ledna o 8. hodině večerní objevila
se u nás vzácná, krásná severní záře, která
zabírala celou severní polovinu oblohy.
8. listopadu o 4. hod. 10. min. ráno bylo
slabé zemětřesení. Jelikož to bylo v noci,
málo lidí to pozorovalo.
Události let 1939 až 1947 zapsal dodatečně nový kronikář Antonín Vala, zvolený v červnu 1947. Kronika se zpět vrátila
10. dubna 1947, protože v roce 1940 ji
musela obec odevzdat německým úřadům.

1939
15. března projela naší obcí první auta
s německými vojáky. Již příští den byla
zavedena jízda vpravo, k silnici byly dány
dvojjazyčné tabule s německým nápisem
nahoře. V další dny projížděla obcí kolona velkých krytých aut, lidé jim říkali
„Berušky“, která odvážela do Říše vše, co
se dalo, hlavně kovy, textil a potraviny.
V červnu 1939 přijelo poprvé do Jehnic
gestapo na udání jednoho ze zdejších
rodáků, ale k zatčení Antonína Šedivého
a Aloise Nováka naštěstí nedošlo.

1940
V zimě panovaly velmi silné mrazy,
silnice zavál sníh, takže byla nařízena
pracovní povinnost občanů na jejich
prohazování, aby děti z Ořešína a Mokré
Hory mohly přijít do školy.
Od 1. ledna byla zavedena povinná
dodávka mléka a vajec a zboží toto
bylo zavedeno na příděl. Bylo nařízeno
německo – české úřadování, byl vydán
zákaz poslechu zahraničního rozhlasu
pod trestem smrti a také zákaz vzpomínkových projevů na T. G. Masaryka.

1941
Rok začal tuhou zimou, na všech
školách, i ve škole v Jehnicích, se nevyučovalo, děti si chodily občas do školy pro
úkoly, které doma vypracovaly a nosily
zase ke kontrole. Ve stohu slámy pod
školou zmrzl dráteník Pavel, známá figurka brněnského okolí.
Při pronásledování lupiče a vraha
Komendára, vojenského zběha, který
zavraždil v Řečkovicích dva Bulhary,
zelináře, byl těžce postřelen Josef Slezák,
soustružník z Mokré Hory. Komendár
byl zastřelen v Jehnicích, na cestě k nádraží pod pivovarem.
Nový německý okresní hejtman nařídil zavedení úřední řeči německé i na
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Rok začal posunutím data o jeden den
dopředu.
V měsíci dubnu byly odevzdány zvony
z kapličky v Jehnicích a Mokré Hoře pro
válečné účely.
Dne 27. května byl v Praze spáchán
atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Bylo vyhlášeno stanné právo a v obci byla provedena kontrola
všech osob podle čísel domů a policejních přihlášek. Razítkovány byly při této
kontrole občanské legitimace německým
policejním razítkem. Byly také podepisovány archy s projevy soustrasti a toto již
musely podpisovati i děti od 10 roků.

1943
15. března byl uzavřen pivovar a dělníky z větší části poslali na práci do
Říše, zbytek přešel do starobrněnského
pivovaru. Na udržování budov a zařízení
zůstali v pivovaře pouze 3 zaměstnanci
a pár volů na udržování pozemků patřících pivovaru. Tím také odpadl z velké
části příjem pro obecní pokladnu a lidem
v místě byla odebrána obživa.
Od firmy K. Vichr v Brně byly zakoupeny pro dvě třídy obecné školy v Jehnicích kovové školní lavice za 48 000 K.
V tomto roce byla také velká nouze
o kuřivo, takže se pěstovala „Domovina“
a někteří náruživí kuřáci vyměňovali
kuřivo za potraviny. Rolník Antonín
Hudec vyměnil za cigarety i chovného
kohouta, ovšem bez vědomí manželky.

1944
V měsíci srpnu přeletěl přes naši obec
větší počet amerických bombardovacích
letadel a vzápětí bylo viděti z naší obce
bombardování kuřimské zbrojovky.
Z Brna se ozývaly denně četné poplachy.
Obyvatelé obce se nedali rušit a v polích
se pracovalo normálně. Dne 20. listopadu byl veliký nálet na Brno. Mnoho lidí
přišlo o život a velké škody byly hlavně
na obytných budovách.
7. listopadu byla opevňována četnická
stanice proti partyzánům, avšak, ač se
partyzáni v okolí obce zdržovali, stanice
přepadena nebyla.

1945
Dne 3. dubna se přistěhoval z Brna do
zdejší obce cirkus „Henry“ majitelů bratrů Fialů.. Dravá zvěř byla umístěna v lese

na cvičišti v „Cihelně“, koně, sloni, zebry
atd. se nacházeli na dvoře pivovaru.
1. května byla osvobozena sovětským
vojskem Mokrá Hora, čelo sovětské armády proniklo až k jehnické škole. Zde
byla silná německá posádka, Němci měli
obsazeny okraje lesů v Kleštinku a Cihelně. Pokusy sovětských oddílů prorazit
do Jehnic se nezdařily.
3. května nařídil německý velitel
vystěhování obce. Němečtí vojáci shromažďovali obyvatele na návsi u kapličky,
poté se smutný průvod vydal na pochod
po silnici k Vranovu. Někteří byli neoblečeni, šli v papučích, s ranečky na
zádech, někteří vedli kozu, jiní zase psa,
rolníci Kučera, Tišnovský a Jos. Štelcl
jeli s vozem koňmi. Většina těchto vystěhovalců našla útočiště u dobrých lidí
v Lelekovicích, někteří pokračovali ještě
dále. Boje trvaly až do 9. května; někteří
občané se tajně vraceli přes frontu, zpravidla aby nakrmili opuštěný dobytek.
Pozdější kronikář Antonín Vala popsal
noc na 9. května v dobývané obci: „Tisíce
ran z ručních střelných zbraní, stovky ran z děl, hukot leteckých motorů
a osvětlování obce z letadel poděsilo
zvířata domácí i z cirkusu tak, že do
rachotu střel se mísilo řvaní tygrů a lvů,
dále vytí psů a bučení hladových krav.“
Po osvobození obce byly provedeny
odhady škod vzniklých válkou: v Jehnicích dosáhly částky 3 817 798 Kč
předválečné hodnoty. Smutný návrat
čekal zvláště ty, jimž při osvobozovacích
bojích zemřel blízký člen rodiny. Pomník
padlých za první světové války doplnila
později nová jména …
vybrala a sestavila
Miroslava Menšíková

• dodržuj zásady pro opuštění bytu,

připrav si evakuační zavazadlo a včas
se dostav na určené místo, kde se nech
zaregistrovat,

• dodržuj pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

• přiměřenou zásobu prostředků osobní

• ověř, zda i sousedé vědí, že se mají
evakuovat

• dětem vlož do kapsy oděvu cedulku se

jménem, adresou a spojením na rodiče,

• vezmi si sebou domácího mazlíčka

(nejběžnější kočka nebo pes). Ostatní
domácí a hospodářská zvířata, včetně exotických zvířat, ponech doma
a dobře je předzásob vodou a krmivem
zhruba na týden,

• vezmi evakuační zavazadlo, uzamkni

byt (dům), na dveře dej vývěsku, kdo,
kdy a kam se evakuoval a popř. kde
jsou umístěna hospodářská zvířata,

• pěšky, MHD nebo vlastním doprav-

ním prostředkem se přesuň na určené
evakuační středisko, kde ti sdělí (pokud to již není známo) místo, kam
budeš evakuován,

• rozhodneš-li se evakuovat samostat-

ně např. autem (na chatu, chalupu,
k příbuzným apod.), oznam toto rozhodnutí s udáním adresy přechodného
pobytu a spojení, kde můžeš být informován o možnosti návratu apod.,

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

•

cenné papíry, smlouvy o stavebním
spoření, penzijní a životní připojištění,
platební karty apod.),

•

Uhas otevřený oheň v topidlech, vypni
elektrické spotřebiče (mimo ledničky a mrazničky), uzavři přívod vody
a plynu, odpoj anténní svody,

Čtvrtý díl série článků o problematice
chování při různých mimořádných situacích, které mohou v životě nastat.

Informace o evakuaci, o tom, co dělat
dále, uslyšíš v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních
prostředků,

• cennosti (peníze, vkladní knížky,

• sezónní oblečení (náhradní oděv, prá-

• dodržuj stanovené evakuační trasy,
• po povoleném návratu zkontroluj stav

Evakuace je způsob ochrany, kterým
se zabezpečuje přemístění osob, zvířat,
technických zařízení a nebezpečných
látek z míst ohrožených mimořádnou
událostí do míst, kde je zajištěno v prvé
řadě náhradní stravování a ubytování pro
evakuované obyvatelstvo, ustájení pro
zvířata a uskladnění věcí. Dále jsou zajišťována nezbytná opatření pro nouzové
přežití.
Co dělat, když bude nařízena evakuace

obvazy a další vybavení běžné lékárničky), příp. brýle ke čtení,

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ
BYTU

JAK SE CHOVAT
PŘI MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI IV.

EVAKUACE

• léky a zdravotní pomůcky (osobní léky,

majetku, zaregistruj případné škody
a ztráty.

Podle možností, času na přípravu
a způsob přepravy si vezmi přiměřené
množství zásob k životu mimo domov:

• osobní doklady, psací potřeby a dopis-

dlo, obuv, pláštěnka),

hygieny a hygienických potřeb,

• spací pytel (přikrývky), karimatku
nebo nafukovací lehátko,

• jídelní nádobí, potřeby pro šití, kapesní nůž, otvírač na konzervy,

• základní (trvanlivé ) potraviny na 2
– 3 dny, včetně nápojů,

• kapesní svítilnu + náhradní baterie,
svíčky, zapalovač nebo zápalky,

• doporučuje se přenosný rozhlasový

přijímač + náhradní baterie, píšťalka,
předměty pro vyplnění dlouhé chvíle
(např. stolní společenská hra, knížka),

• pro případ evakuace osoby s jejím domácím zvířetem – zdravotní průkaz
domácího zvířete a vhodný obal nebo
jiné zabezpečení pro převoz,

• vše ulož do batohu či kufru, dětem

označ jmenovku (případně i je samotné
označ jménem a adresou).
Z materiálů Ministerstva vnitra České
republiky a Hasičského záchranného sboru
České republiky

Program ZOO Brno
Červenec, srpen 2007:
PRÁZDNINY V ZOO
specifikace:příměstský tábor, 5 denní
turnusy pro omezený počet dětí (cca 30
dětí na 1 turnus), bohatý program doplněný o poznání chovatelského zázemí
ZOO, besedy s chovateli, krmení zvířat
místo konání: ZOO Brno
kontakt: Zuzana Sommerová,
tel. 546 432 360,
sommerova@zoobrno.cz

ní obálky se známkami,

INZERCE
SPRÁVA a zabezpečení
počítačů a počítačových sítí,

Koupím rodinný dům

odvirování počítačů,

Platba hotově.

PC sestavy, zálohování dat

Přímý zájemce. Za nabídku předem

Tel.: 728 041 247
www.ICTservis.eu
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v lokalitě Brno-Jehnice a okolí.

děkuji.
Tel.: 776 206 702

Zánik povolení
k vypout�ní odpadních vod
do vod povrchových nebo
podzemních

Povinnost mít domovní �istírnu odpadních vod neukládá
vodní ani jiný zákon a nevyplývá ani z ádných právních
p�edpis� EU.

Vodní zákon �. 254/2001 Sb. ukládá
povinnost
mít
povolení
k vypout�ní
odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních. Vypout�ní odpadních vod do
vod povrchových nebo podzemních bez
povolení je nelegální ji od roku 1955.
K 1.1.2008 zanikají povolení k vypout�ní
odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních, která byla vydána p�ed
1.1.2002. Povolení vydaná po 1.lednu 2002
platí i nadále.
Stávající povolení k vypout�ní odpadních
vod do vod povrchových nebo podzemních,
jejich platnost kon�í k 1.1.2008, lze
prodlouit, a to v p�ípad�, e se nezm�nily
podmínky, za kterých bylo povolení ud�leno.
O prodlouení je nutné poádat do
1.7.2007 na p�ísluném vodoprávním ú�ad�,
kterým je obecní ú�ad obce s rozí�enou
p�sobností. Nelze prodlouit povolení
k vypout�ní odpadních vod do vod
podzemních z jiných nemovitostí ne jsou
rodinné domy a stavby pro individuální
rekreaci.
Doporu�ujeme, aby si ti, kdo ádné povolení
nemají a p�esto vypoutí ze svých
nemovitostí
odpadní
vody
do
vod
povrchových (�eka, potok) nebo podzemních
(p�es p�dní vrstvy), o toto povolení zaádali
a vypout�ní zlegalizovali. Povolení vydává
p�ísluný
vodoprávní
ú�ad.
Tento
odnotí konkrétní situaci
vodoprávní ú�ad zhodnotí
v lokalit� a stanoví konkrétní podmínky pro
vypout�ní odpadních vod. Neznamená to,
e v kadém p�ípad� musí vlastníci
nemovitostí instalovat moderní domovní
�istírnu
odpadních
vod.
V mnoha
p�ípadech bude dostate�ná rekonstrukce
stávající umpy nebo septiku.

Blií informace, vzory ádostí a formulá�� lze získat na
p�ísluném vodoprávním ú�ad� a také na internetových
stránkách www.zanikpovoleni.cz.

Pokud není v obci obecní kanalizace zakon�ená �istírnou
odpadních vod, mají majitelé nemovitostí monost �eit
�it�ní odpadních vod pomocí umpy, septiku nebo
domovní �istírny odpadních vod.

umpa
umpa je bezodtoková jímka. Obsah umpy je nutné
pravideln� vyváet ke znekodn�ní. umpa je nej�ast�ji
provedena jako t�sná betonová jímka, existují vak i továrn�
vyráb�né plastové nádre. Správné provedení umpy je t�eba
pravideln� kontrolovat a je nutné, aby vyhovovala p�ísluné
technické norm�. Povolení k vypout�ní odpadních vod
není pro umpu pot�eba, protoe umpa není vodní dílo.

Septik
Kadý septik, který není zaúst�n do kanalizace, musí mít
povolení k vypout�ní odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních. V tomto povolení ú�ad stanoví podmínky,
které musí septik spl�ovat.
Septik je usazovací nádr. B�né jsou septiky se dv�ma nebo
více komorami, odd�lenými p�í�kami. Specifický ú�inný
prostor septiku pro 1 p�ipojeného obyvatele je orienta�n�
0,6 m3, avak celkový ú�inný prostor nesmí být mení ne
3 m3. Ze septiku je nutné nejmén� jednou za rok vyvézt
kal. S ohledem na jeho �istící ú�inek je septik p�ijatelný jen
jako mechanický stupe�, za ním by m�l následovat dalí
stupe� �it�ní, nap�. zemní filtr. Zemní filtr je za�ízení
nej�ast�ji zaloené v izolované jám�, ve které je uloena
filtra�ní nápl�, na jejím povrchu mohou existovat �istící
organizmy. Jako nápl� se pouívá písek, t�rkopísek apod.
Na 1 obyvatele se uvauje specifická plocha zemního filtru
0,75 a 1,0 m2. Zemní filtry dosahují vysokou ú�innost v
odstran�ní zne�it�ní i choroboplodných zárodk�.

Septik se zemním filtrem má tu výhodu,
e oproti v�tin� domovních �istíren
funguje
spolehliv�
na
rekrea�ních
kolísajícím
p�ítoku
objektech
p�i
odpadních vod.

Domovní �istírna
odpadních vod
Domovní �istírnu si musíte po�ídit
v p�ípad�, e chcete z Vaí nemovitosti
vypout�t odpadní vody p�ímo do
vodního toku nebo p�es p�du do vod
podzemních a nechcete si z�izovat
umpu nebo septik.
�istírna odpadních vod je vodním dílem a k
jejímu z�ízení pot�ebujete stavební povolení
a povolení k vypout�ní odpadních vod z
�istírny
(ob�
povolení
vydává
této
vodoprávní ú�ad jedním rozhodnutím). Na
domovní �istírnu jako kusový balený
výrobek musí být výrobcem nebo dovozcem
vydáno
tzv.
Prohláení
o
shod�.
Po�izovací cena závisí na mnoha faktorech
(místní
podmínky,
po�et
p�ipojených
obyvatel atd.). Je také t�eba po�ítat
s provozními náklady (spot�eba elektrické
energie, odb�ry vzork�, údrba atd.).
jakéhokoliv
napojení
na
V p�ípad�
kanalizaci, a� u kanaliza�ní p�ípojkou
nebo zaúst�ním septiku �i domovní
�istírny, není t�eba mít povolení
k vypout�ní do vod povrchových nebo
podzemních. Vdy je ale nutná dohoda
s majitelem kanalizace, který stanoví
podmínky k vypout�ní do kanalizace
(poadavky na jakost odpadních vod,
výi sto�ného atd.). Ustanovení § 18
zákona �. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích tímto není dot�eno.

info@env.cz
telefon 267 122 313

Povolení k vypout�ní odpadních vod
do vod povrchových nebo podzemních pro domácnosti
povolení k vypout�ní odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

mám za�ízení

zaúst�ní do

kanaliza�ní p�ípojka

kanalizace

pouze septik

kanalizace bez �OV

nemám

nepot�ebuji *

pouze septik

povrchových vod

mám vydané p�ed 1.1.2002

musím zaádat o prodlouení do 1.7.2007

pouze septik

podzemních vod**

mám vydané p�ed 1.1.2002

musím zaádat o prodlouení do 1.7.2007

pouze septik

povrchových vod

nemám

pouze septik

podzemních vod**

nemám

musím zaádat o povolení  lze vydat pouze, je-li
zajit�na dostate�ná ú�innost �it�ní a nem�e dojít
k zne�it�ní zdroj� pitné vody

septik s dalím stupn�m �it�ní

kanalizace bez �OV

nemám

nepot�ebuji *

septik s dalím stupn�m �it�ní

povrchových vod

mám vydané p�ed 1.1.2002

musím zaádat o prodlouení do 1.7.2007

stávající stav

výhled

nemám

nepot�ebuji

septik s dalím stupn�m �it�ní

povrchových vod

nemám

musím zaádat o povolení

septik s dalím stupn�m �it�ní

podzemních vod**

mám vydané p�ed 1.1.2002

musím zaádat o prodlouení do 1.7.2007

septik s dalím stupn�m �it�ní

podzemních vod**

nemám

musím zaádat o povolení

umpa

bezodtoková
s pravidelným vyváením

nemám

nepot�ebuji

domovní �istírna odpadních vod

kanalizace bez �OV

nemám

nepot�ebuji *

domovní �istírna odpadních vod

povrchových vod

mám vydané p�ed 1.1.2002

musím zaádat o prodlouení do 1.7.2007

domovní �istírna odpadních vod

povrchových vod

nemám

musím zaádat o povolení

domovní �istírna odpadních vod

podzemních vod**

mám vydané p�ed 1.1.2002

musím zaádat o prodlouení do 1.7.2007

domovní �istírna odpadních vod

podzemních vod**

nemám

musím zaádat o povolení

* ustanovení § 18 zákona �. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (povolení k vypout�ní odpadních vod do kanalizace) tímto není dot�eno
** vypout�ní do vod podzemních  moné pouze nep�ímo p�es p�dní vrstvy  nap�. zasakováním, trativodem atd.
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