PŘÍLET VLAŠTOVEK
Vrátilo se jaro do lesů a polí,
potoky zvonily, přicházel nový čas,
louky v něm zářily kolem – po okolí
a ptáci po zimě se probudili zas.

Život jim běží ve žhavé jižní zemi,
u břehů moří, v poledním slunce stínu.
Daleko od domova jsou uvězněny,
kde lípy nevoní, v kraji bez jasmínu.

kde lidé mají je rádi a chrání je,
kde v statcích, ve dvorech stavějí svá hnízda,
vyvedou z hnízd děti a dobře se žije,
kde slunce také pálí a vítr hvízdá.

Čápi přiletěli na svá stará hnízda,
datel zas léčí smrky jako za stara
svěží jarní vítr v korunách lip hvízdá,
sova v dubu se už o své mládě stará.

Jednoho dne se v nich domova ozve hlas
a poutem tajemným je spojí v jeden šik
a ony poznají, že přišel jejich čas,
vrátit se do kraje, kde zní jim známý křik,

V ten den, kdy přiletí vlaštovky od moře,
zvedneme oči k nebi a řekneme si,
jak je to hezké, že na nás vzpomněly si,
už bude brzy léto – díky, náš Bože.

Jen vlaštovky se doposud nevrátily,
zůstává stále jimi opuštěný kraj,
kraj, kde ve svém mládí jako dítka žily,
sdílely domov a jeho poznaly taj.

kde lípy voní a kvete bílá růže,
kde vlahý déšť krajinu slzami kropí,
kde na mezích jeřáb a jasmín kvést může,
a pole mají též vláhu pro konopí,

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

c) poskytnutí finančního daru k významnému životnímu jubileu
pí. Evě Hájkové – účetní a ekonomce ÚMČ Brno-Jehnice z rozpočtu MČ Jehnice roku 2009.

Dne 20.5.2009 proběhlo 125. zasedání zastupitelstva
- zastupitelstvo bere na vědomí
a) zprávu starosty o své činnosti za
období mezi tímto a posledním
zasedáním týkající se informací
o stavbě hřiště, šaten a klubovny,
s tím, že předběžný termín dokončení výstavby hřiště bude do
31.8.2009 a šaten do konce října.
Dále starosta podal informaci
o zřízení 4. třídy školky a školičky
při ZŠ Blanenská 1 pro školní rok
2009-2010.
b) zprávu kulturní komise (p. Pernica) o přeložení termínu hodů
a to na 12.9.2009 s tím, že další
informace o konání hodů budou
presentovány na příštím zasedání.
- zastupitelstvo schvaluje
a) rozpočtové opatření č.2/2009 ze
dne 20.5.2009.
b) rozšíření ordinačních hodin
MUDr. Mrázkové a to každý
čtvrtek od 18:00 do 19:00 hodin
v ordinaci Obecního domu.

- zastupitelstvo nemá připomínky
k předloženým návrhům vyhlášek
Statutárního města Brna o

V Brně – Jehnicích dne 1. března 2008
Karel Stránský

Změna termínu svozu
komunálního odpadu
V rámci racionalizace svozu
komunálního odpadu firmou van
Gansewinkel, a.s. byl změněn termín tohoto svozu pro naši městskou
část na 1x týdně a to v úterý v odpoledních hodinách. Tato změna je
trvalá.

- zákazu požívání alkoholických nápojů
- zákazu žebrání
- pravidlech pro pohyb psů
- zajišťování a udržování čistoty ulic a veřejného prostranství.
- zastupitelstvo dává souhlas
se zřízením 4. oddělení MŠ
a školičky při ZŠ Blanenská
1 pro školní rok 2009-2010
a další 2 roky v případě
dodržení smluv mezi MČ
Jehnice a MČ Ořešín a MČ
Ivanovice.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
17.6.2009 v 18:30 hodin.

Růže – autor: Leixnerová – Křivánková

Výstavba víceúčelového hřiště a centrálních šaten obrazem

Chata 3. 6. 2009
Celkový pohled 30. 4. 2009

Chata po demolici 10. 6. 2009

Celkový pohled 10. 6. 2009

Z historie hasičstva.
Sbor dobrovolných hasičů v Jehnicích oslavuje letos 110 let od svého
založení. U příležitosti tohoto výročí
bychom se chtěli vrátit do historie
hasičských sborů obecně.
Do rukou se nám dostala kniha
„HASIČSTVO – Rukojeť pro českoslovanské sbory hasičské a obecní úřady
vzhledem k stávajícím zákonům požárním a obecním“, kterou zpracoval
Titus Krška, městský tajemník a náčelník sboru hasičského ve Velkém
Meziříčí. Vyšla nákladem vzájemně
pojišťovací banky „Slavie“ v Brně,
roku 1874. Z této knihy vybíráme
několik zajímavostí.
V úvodní části knihy pojednávající o historii hasičství se můžeme
dočíst mimo jiné: „U nás v Čechách
a na Moravě musíme se vyznati, že
naše hasičstvo je po celé rozsáhlé vlasti
naší velmi pozadu, berou si vždy za
výmluvu: když to chodilo tak dlouho po
starém, může to i na dále setrvati.
V Brně jest sbor hasičský vydržován
od města, pak tělocvičný sbor hasičů.
Mimo to čítáme již na Moravě okolo

Základy centrálních šaten 10.6.2009

60 jednot hasičských dobrovolných,
českých i německých; velení, jak svrchu
podotknuto, je různé a jest většinou
položeno do rukou německých, alespoň
náčelníci takových sborů v ryze českých
městech libují si v německém velení.
Teprve na vyzvání spisovatele ve
veřejných listech v měsíci září 1873
počala se poněkud ozývati u obecních
představenstev potřebnost zařizování
hasičských sborů a tu teprvé obrátili se
na spisovatele o řád jednací a cvičební.
Pohnutkou k tomu zajisté jest zákon,
vydaný dne 5. dubna 1873, ve kterémž
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se obcím za povinnost ukládá, hasičské
sbory zřizovati.“
V dalším textu je popsáno ideální
složení sboru, stejnokroj, chování
členů. Objevuje se zde i myšlenka,
že by mohla být služba v hasičském
sboru i jako náhradní za službu vojenskou.
„Dle toho je tedy vidno, že sbor má
být rozdělen na dvě oddělení, a sice
1. oddělení ochránců a 2. oddělení stříkačů; při větších sborech mohou se tato
oddělení rozvrhnouti na čtyrky čety,
totiž každé oddělení na dvě čety:
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1. oddělení
2. oddělení

1. četa lezci
2. četa ochránci
1. četa stříkačníci
2. četa vodaři

Při ještě větších sborech může státi
po boku ještě pátá četa pořadatelů,
která při požáru má v tom pořádek
činiti, aby dav zevlujících diváků byl
dílem z cesty odstraněn, dílem k práci
přidržován, a konečně, by zachráněný majetek byl střežen a patřičnému
vlastníku napotom odevzdán.
Pro sbor hasičský jest vždy slušno
stejnokroje, an takto jest hasič při vykonávání své služby lehce k rozeznání
od lidí ostatních, čímž jakási autorita
proň získána a mnohý nepovolaný se
do jeho služby míchati neopovažuje,
konečně patří stejnokroj k celku, an
tím se budí v každém jednotlivci duch
jednoty. Z toho však nenásleduje, že
by bez stejnokroje nemohlo býti sborův hasičských. Zvlášť z počátku lze
se bez něho obejíti. Kde tedy poměry
tomu dovolují, odporučuji stejnokroj
rozhodně, kde však by zřizování jeho
dělalo překážky, netřeba kvůli němu
věc samu zdržovati.
Též je záslužno náčelníka, důstojníky a četaře vyznamenati, aby i lid
snadno rozeznal, na koho se má v pádu potřeby obrátiti.
Stran látky na šaty musím se vysloviti, aby byla soukenná, aneb aspoň
flanelová, poněvadž plátěný oblek
velmi snadno promokne.“

Dále je popisován postup při hašení požáru a první pomoc zraněným
osobám. Obsáhlá kapitola se věnuje
různým cvičením s hasičským náčiním, vše ve spojitosti s cvičením
pořadovým, za které by se nemusela
stydět žádná profesionální armáda.
V další kapitole je v plném znění
„Zákon, platný pro markrabství
Moravské, kterýmž vydává se řád
policie požárové a řád
hasicí.“, který byl vydán
ve Vídni , dne 5. dubna 1873, podepsán
František Josef vlastní
rukou. Ze zákona vybíráme několik paragrafů:
„§10. V každé uzavřené, alespoň dvacet čísel
domovních čítající osadě,
musí zastupitelstvo obecní
ustanoviti ponocného, jenž
by zastával službu stráže
požárové.
§19. Kdokoli zpozoruje,
že v místě, v obci aneb
v sousedství vypukl oheň,
jest povinen, oznámiti to
představenému obce aneb
ustanovenému komisarovi.
Tam, kde jest sbor hasičský,
má zároveň i tento býti
vyplašen.
§27. V každé osadě uzavřené, která záleží alespoň
ze sta domů, musí po hotově býti řádná stříkačka vo3

zová a normálními závity šroubovými,
opatřená potřebnými trubinami, koši
a ostatním příslušenstvím, a kromě toho
náležité vozy na vodu a kádě.
§61. Skutky a opomenutí pro oheň
nebezpečné, které zakázány jsou obecnými policejními zákony a nařízeními,
aneb které ohledem na poměry místní
zapověděl výbor obecní, mají, pokud již
v dotčených zákonech a nařízeních tresty
ustanoveny nejsou, trestati se peněžnou
pokutou až do 100 zl. a pakli tato vymoci se nedala, vězením až do 20 dnů.“
V dalších kapitolách jsou pak „stanovy hasičské jednoty“, „řád služební dobrovolného hasičského sboru“.
Zajímavé jsou notové „zápisy signálů
hasičského sboru“, z nichž některé
přetiskujeme. Čteme-li „statistiku
stávajících jednot hasičských na
Moravě“ je zajímavé, že ve většině
obcí jsou hasičské sbory úzce spjaty
s jednotou Sokol, ať už názvem, či
jsou přímo její součástí. Toto bylo
v historii naší obce nemyslitelné.
V poslední kapitole se dovídáme
něco o pojištění osob i objektů
proti požárům. Vše s orientací na
„Vzájemně pojišťovací banku Slavii“,

jejímž nákladem byla kniha vydána.
Celá kniha tak dává ucelený obraz
z doby počátků hasičství u nás.
Nakonec ještě nechejme promluvit
autora knihy:
„Z předstojícího patrno, že jednoty
moravské teprve se v kolébce nalézají,
tudíž teprve se tu a onde zřizují; utěšitelno jest, že v posledních dvou letech
ano takřka v posledním roku spolky se
utvořily, pročež jest na jisto postaveno,
že v krátkosti budeme čítati takřka
v každém místě hasičskou jednotu,
čímž dokázáno, že Morava nečítá
nyní pouze hasičstvo německé, naopak
že toto bude většinou slovanskou zastoupeno, neboť národ slovanský zná
nejlépe posoudit spojovati se, ano není
brzy národu nad slovanský, který se
takovým počtem rozličných spolků poukázati může.
Ivo Pekař

Výpisky
z časopisu
Ochrana
hasičská
(dále
jen OH
– Menš.). Byl
to Odborný
list hasičský.
Majitel, vydavatel a nakladatel: Česká
ústřední jednota hasičská
Markrabství
moravského.
Vycházel od
roku 1901 ve Velkém Beranově.
Naše výpisky jsou z ročníku VI,
tedy roku 1907. Hasiči v Jehnicích
také tento časopis odebírali.
Hasičské
skladiště a jeho
zařízení (OH,
1. srpna 1907)

„Povinností
hasičského sboru
jest, by v dobrém
a upotřebitelném
stavu udržoval
nářadí, jež si
zakoupil, anebo
které mu obcí
bylo odevzdáno.
/…/ Není-li v hasičském skladišti
pořádku, pak
s hasicími přístroji,
řebři, osvětlovacím nářadím atd.
vyhlíží to velmi
bledě a můžeme
také s jistotou
souditi na nedostatečný teoretický
i praktický výcvik
sboru. Zrovna tak,
jako ze zevnějšku
u člověka soudíme na jeho nitro,
právě tak laik i odborník z pořádku
v hasičském skladišti a z jeho okolí
soudí o zdatnosti
velitelstva sboru.
/…/
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Hasičské skladiště uvnitř i zvenčí má býti obrazem pořádku. Je-li
omítka nebo střecha chatrna, tu
velitel na příslušném místě důrazně
a vytrvale pečuj o nápravu. Velitel
pečuj o čistotu ve skladišti a všeho
toho, co se v něm nachází. Čeho
k hasičské službě netřeba, nebudiž
tam trpěno. Často na venkově vidíme, že v hasičském skladišti chovají
se předměty, které s hasičstvím nic
společného nemají. Některé obce
považují považují hasičské skladiště
za místo k uschovávání různého
obecního haraburdí a jiné opět za
kůlnu na hospodářské stroje a nářadí. Místo kolem skladiště nechť je
vždy v pořádku; neboť špatný dojem
to činí, vidíme-li tam ležeti kusy
dřeva a kamení.“
Několik slov o povinnostech
hasičských velitelů (OH 15. 9. 1907)

„Zcela vhodně lze hasičský sbor
přirovnati k vojsku ve válce. Jako
vojevůdce potřebuje vojska rázného, by nepříteli s úspěchem čeliti
mohl, tak u hasičstva pohotovost je
hlavní podmínkou úspěšné činnosti.
K dosažení této přípravy musí velitel
v první řadě zevrubně znáti své bydliště a to ze stanoviska hasičského.
On má častěji sám nebo s činovníky
sboru své bydliště obcházeti, budovy
prohlížeti, vodní zdroje vyhledávati,
aby zjistil, kam v případě požáru
stříkačku postaviti, aby voda co nejrychleji mohla se čerpati a plameny
omeziti. Proto se doporučuje o všech
domech osady vésti přesnou knihu
a u každého domu poznačiti zaopatřování vody, různé způsoby hasební

činnosti v případě požáru a jiné
vhodné poznámky učiniti. Rovněž
mohou určitá místa, kde u potoka, jezera, nádržky, rybníka atd.
stříkačku s úspěchem lze postaviti,
dále jiné vodní nádrže, jako studně,
hydranty apod. do místního plánu
býti zakresleny a v knize poznačeny.
/…/ V době zimní nesmí velitel opomenouti, poohlédnouti se, odkud by
v případě požáru vodu bráti měl, zda
voda na potoce, jezeře, nádržce atd.
jest přístupná a zda v ledě díry by se
mohly prosekati; také musí se v této
pro hasební činnost nepříznivé době
přihlížeti, aby stříkačky nezamrzaly.
/…/ Ovšem tyto záznamy dlužno
občas opraviti, novostavby zanášeti
a předsevzaté změny na stavbách
zakresliti.
Velitel musí také pečovati o řádný
výcvik činovníků a členstva sboru.
Veškeří lezci, zejména však proudaři, musejí býti poučeni o způsobu
hasení. Oni musejí přesně věděti,
jaké postavení při útoku na oheň zaujati mají; stanovisko toto musí voliti
tak, aby bylo záštitou v blízkosti
ohně se nacházejícím předmětům.
Vůbec stříkáno buď jen na hořící
předmět, nikoli do plamene. /…/
Lezci musí věděti, , kterak ochrániti
sousední budovy (postřikováním

ohrožených dřevěných součástek,
zaléváním střechy, rozstřikováním
vodního proudu po celé střeše).
Nemenší péči musí velitel věnovati
dobrému výcviku stříkačníků vůbec.Často se stává, že při požáru
– rozčilením, náhlostí, spěchem
– stříkačka „opačně“ se postaví, totiž
stranou výpustnou k vodě a ssací
k žárovišti. Jaký zmatek a ztrátu
času taková bezhlavost způsobí, měl
pisatel těchto řádků často příležitost
pozorovati. Ochranné či záchranné
oddělení, jemuž při požáru přináleží uzavření prostoru k hasičským
výkonům potřebného, a mimo to
hlídání zachráněných předmětů,
musí rovněž býti dobře vycvičeno.
Naučil-li se velitel způsobem právě
vytknutým svou místní obec znáti,
poučil-li činovníky a členstvo sboru,
pak s klidem může vznik požáru
očekávati.“
Kterak počínati si při výcviku lezců
ve sborech venkovských.
(OH, 1. 5. 1907)

„Lezec náležitě připravený pro
každý případ musí umět zacházet
s placačkami, jichž na dušení jisker
a oharků se užívá. Musí umět dveře
a okna vysazovat a nasazovat, větší
otvory rychle a dobře ucpávat. Též

Palác Hasičské vzájemné pojišťovny v Brně
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musí vědět, kterak se zachází s jednoduchými ochrannými přístroji
proti kouři. Nedostatečný výcvik
vymstí se dvojnásobně. Ne vždy přeje člověku štěstí, tedy ani ne hasiči.
Jsou sbory hasičské, které placaček
vůbec nemají. Pořízení placaček
není nákladné a není-li na jejich
zakoupení tolik prostředků, nechť si
je pořídí lezci sami. Nutné k tomu
věci snadno seženou; je to čtyřmetrová tyč, kus pytloviny, několik
hřebíků, kousek silnějšího drátu,
několik metrů motouzu a kus koudele. Je to na pohled věc nepatrná,
ale ve skutečnosti při dušení jisker
věc dosahu velikého. K placačkám
je třeba pořídit i ochranné hřeby
s kroužky; zarazí se v pevné dřevo
(krov) blízko hřebene střešního a lezecké lano připevní se pomocí malé
karabinky na kroužek jeho. Takto
spojen lezec s pomocí svého lana
a karabinky na opasku může se volně pohybovati na střeše, kam chce,
kde je ho třeba, aby placačkou jiskry
mohl uhasit. Každý lezec znáti má
nějaké ochranné přístroje proti kouři; nejjednodušší známé toho druhu
přístroje jsou houba a Winklerův
štítek proti žáru. Složitější přístroje
proti kouři by měly být pořizovány
alespoň ve větších sborech. V této

příčině pokulháváme za soudruhy
– německými. Drsné, ale pravdivé a upřímné doznání! Nejvíce se
zanedbává dovednost v pořizování
správných bezpečných suků na provazích a lanech. Kterak může příkladně osobu pomocí záchranného
lana dopravit z okna prvého nebo
druhého patra ven na ulici, když
ji neumí pomocí správných suků
přivázat tak, aby se lano neuvolnilo
a zachráněný pádem si neublížil
nebo se dokonce nezabil? Lezec
musí, aby důležitost lana dovedl
oceniti, býti z různých cvičení o jeho důležitosti přesvědčen. Pak také
nebudeme slýchati, že lezci mají
lana svá – několik roků již uložena
bezpečně ve skříni ve zbrojírně,
kde již nadobro – shnila. Lana
záchranného se nesmí zneužívat
nebo nadužívat, pak se dobro toto
obratem zvrhne ve zlo a to nebezpečné zlo. Míním tím zlem časté
bravurní spouštění se lezců při
veřejných cvičeních, aby dosaženo
bylo mnohdy falešného úspěchu.
Velitelství nechť provádí taková cvičení, jichž hasičstvo může
s prospěchem upotřebiti v obci při
požáru.“
Hasičské sbory a tělocvik
(OH, 1. 10. 1907)

„V následujících řádcích chceme
ukázati, jak a kde hasič tělocviku
potřebuje. V prvé řadě je to běh.
Vypukne-li požár, je třeba co nejrychleji býti na místě. Jelikož všude
nejsou po ruce vozy pro mužstvo,
by na nich k požáru jeti se mohlo, nezbývá těm, kdož ku pomoci
přispěchati chtějí, nic jiného, než
k ohni běžeti. Ale členové, kteří ve
běhu cvičeni nejsou, se brzy unaví,
přijdou k požáru zcela zemdleni
a mohou svou službu konati špatně,
nebo vůbec žádnou. Proto musí se
u sborů cvičiti běh často a pravidelně. Počátek učiní se s během bez
výzbroje a jenom na krátkou dobu.
Ponenáhlu přivedeme to tak daleko,
že každý hasič vydrží běžeti delší
dobu beze znatelné únavy.

Pro lezce zase šplhání má velikou
důležitost. Lezcům velmi často se
stává, že musí lézt po sloupech, trámech apod. Proto mají býti ve šplhání zdatnými. Ale ani na cvičení
na volné kládě nemá se zapomínati.
Na kolísavém řebři, hřebeni střechy,
na trámě, na úzké zdi musí se hasič
pohybovati. Proto lezci pilně mají
konati cvičení v lezení na tyčích,
po trámech a sloupech, udržovati
rovnováhu na volně ležících trámech (čtyřhranných nebo oblých),
prodlévati na vysokých předmětech
a při tom něco dělati (by netrpěli
závratí). Dále je potřebno skákání,
zejména skok do hloubky. Nezřídka
se stává, že hasič musí se skokem
zachrániti. Jak často je nutný skok
na dlažbu ulice. Ti, kdož nekonali
předchozí cvičení, velice zřídka
vyváznou při tom se zdravou kůží.
Častějším cvičením ve skoku nesílí
pouze svaly na chodidlech, nýbrž
zvyšuje se tím značně jistota oka.
Úkolem tělocviku vůbec jest,
všestranným cvičením zvyšovat
sílu jednotlivých částí těla, docíliti
vytrvalosti, síliti mysl, zvyšovat
dovednost a zručnost, podporovati sebedůvěru a bystrost ducha.
Prostocviky prvního řádu mají se
prvně vztahovat na činnost trupu:

dřep, natahování, točení a kroužení apod. Dále buď cvičen stoj
spatný, dřep pro skok, úklon atd.
Pak se přikročí ke skoku, na místě
a z místa, potom se přejde ke skoku
útokem (skok do hloubky). Při trvalém běhu z počátku požaduj málo
a spokoj se se skrovnými výkony.
Znenáhla mohou se požadavky
stupňovati, až se konečně docílí, že
hasič vydrží běžeti 20-25 minut bez
přerušení a při nepatrné námaze.
K sílení paží se odporučuje cvičení
s činkami. Počato buď s takovými,
které váží 1-1 1⁄2 kg. Potom se váha
zvyšuje a současně se konají cvičení
v trhání do předu, vzhůru a stranou.
Šplhadel s příbuznými nářadími
nutno rovněž pilně užívati. Lezení
po jedné tyči, po dvou tyčích a po
laně budiž dobře cvičeno. Konečně
měla by se probrati ještě některá
cvičení ve vzporu na bradlech.
Není-li v místě tělocvičného spolku, který by pomohl s vyučováním
a cvičiště občas hasičskému sboru
ku cvičení přenechal, nechť se hasičský sbor postará, by k tělocvičnému výcviku svých členů potřebná
nářadí, činky, kládu, volný skok,
můstek, vodorovný a šikmý řebř
znenáhla zakoupil.“

Miroslava Menšíková
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