
Kaunas-Aleksotas 
v Brně-Jehnicích

Na základě dohody o vzájemných 
výměnách sportovců a našich občanů, 
kterou jsme s panem Ivo Pekařem 
při naší návštěvě v Kaunasu ve dnech 
2. 6. -7. 6. 2007 uzavřeli, proběhla 
v srpnu a září letošního roku návštěva 
sportovců a občanů z města Kaunasu 
– Aleksotas v MČ Brno-Jehnice.

První část delegace, která přijela 
ve dnech 20. -25. 8. 2007 do Jehnic, 
byla sestavena ze žákyň Sportovního 
gymnázia v Kaunasu – volejbalistek 
(13 děvčat ve věku 16-18 let) vede-
ná ředitelkou gymnázia paní Saulé 
Malinauskiene a třemi trenérka-
mi. Hostitelem byla naše TJ Sokol 
Jehnice – oddíl volejbalu. Společný 
program s našimi děvčaty byl velmi 
bohatý a sestával z prohlídky historic-
ké části Brna, návštěvy Punkevních 
jeskyní, hradu Pernštějna, Prahy 
a společných tréninků v tělocvičně 
naší ZŠ. Děvčata neopomněla ani 
společně navštívit diskotéku. Poslední 
den pobytu jsme sehráli velmi vyrov-
nané utkání ve volejbalu, ve kterém 
zvítězila děvčata z Kaunasu 3:2. 
Vzhledem k tomu, že naši hosté se dle 
jejich slov na toto utkání připravovali 
celé prázdniny a my jsme se naopak 
sešli poprvé po prázdninách, máme 
z toho velmi dobrý pocit. Odpoledne 
pak vyvrcholil pobyt už dávno ska-
maráděných děvčat na ranči “Ch“ na 
Ořešíně. U opékaného selete, jízdy na 
koních a vzájemného mnohohlasého 
povídání v češtině, angličtině, rušti-
ně a litevštině jsme se všichni velice 
nasmáli, a je nutno říct, že jsme si 
i velice rozuměli. Před odjezdem na-
šich sportovních přátel do Litvy jsme 
obdrželi pozvání pro naše družstvo 
juniorek k návštěvě Kaunasu na srpen 
2008 s tím, že kromě Litvy navští-
víme též Lotyšsko, a zúčastníme se 
také turnaje ve Finsku. Toto pozvání 
jsme s radostí přijali. Pak již násle-
dovalo srdečné rozloučení s přáním 
dobré cesty.

Druhá část delegace, která přijela 
do Jehnic 5. 9. 2007, sestávala ze 
40 občanů městské části Kaunasu 

Aleksotas, vedených starostkou paní 
Lukrécií Navickiene. Vzhledem k to-
mu, že delegace k nám přijela na pou-
hé tři dny namísto původně plánova-
ných pěti, musel být připravený pro-
gram zkrácen, a bylo těžké z něj něco 
vypustit. Nakonec to vyřešili naši 

hosté, kteří si řekli, co by je zajímalo. 
A tak, i když nám počasí nepřálo, za-
čali jsme první den ráno prohlídkou 
historické části Brna, staré radnice, 
nové radnice s restaurovanými freska-
mi v Rytířském sále, hradu Špilberka 
s kasematy, katedrály svatého Petra 

Litevská delegace

Přijetí litevské delegace v naší škole
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a Pavla. To vše pod odborným vede-
ním jehnické občanky paní Mirky 
Menšíkové, dlouholeté pracovnice 
Muzea města Brna. Po skončení 
prohlídky byla celá delegace hosty 
pana Oto Rinchenbacha v domá-
cím pivovaru Pegas, kde všem velmi 
chutnal klasický moravský vrabec se 
zelím a třemi druhy knedlíků zapíje-
ný jak jinak než kvasnicovým pivem. 
Potom rychle do Jehnic. V základní 
škole nás přivítal ředitel školy pan 
Petr Kotyza a po přípitku pravou 
moravskou slivovicí provedl delegaci 
celou základní školou. Vzhledem 
k tomu, že z Litvy přijela i řada uči-
telek a pedagogických pracovníků, 
padla řada dotazů na způsob výuky, 
počty dětí ve třídách, financování 
školy atd. Následovalo setkání našich 
hostů se členy mysliveckého sdružení 
„Paseky“, které se mělo uskutečnit na 
lovecké chatě, ale vzhledem k vytrva-
lému dešti jsme tuto akci operativně 
přestěhovali, s laskavým svolením 
hospodského pana Mlaskače, do sálu 
restaurace „U kola“. Zde se velice 
rychle rozvinula nádherná zábava 
za doprovodu country kapely pana 
Zdeňka Luky a s přispěním kapely 
našich hostů. Všichni si chválili vy-
nikající kančí pečeni z úlovku našich 
myslivců, kterou upekli i s vynikající-

mi hanáckými ko-
láči kuchařky v naší 
základní škole. Ke 
všemu bylo výbor-
né víno a pivo (dar 
pivovaru „Pegas“). 
Celý večer vyvrcho-
lil za všeobecného 
nadšení různými 
našimi i litevskými 
tanci. 

Druhý den (pátek 
7. 9. 2007) jsme 
odjížděli za stálého 
deště na Mohylu 
míru, zámek 
Slavkov a zámek 
v Lednici. Vše si 
naši hosté s velkým 
zájmem prohlédli 
a zvláště zámek 
v Lednici s oran-
žerií a částí parku, 
kterou jsme stačili 
projít, se jim velice 
líbil. Odpoledne 
pokračovalo pro-
hlídkou velkovi-
nařství v Bořeticích 
s návštěvou vinného 
sklepa, ochutnávkou 
vína a cimbálovou 
muzikou u dobrého 

moku a klobásky s uzeným přímo 
z udírny. Tohoto večera se zúčastnili 
i další členové našeho zastupitelstva 
pánové Jiří Hudec, Ivo Pekař, Milan 
Pernica a tajemník našeho úřadu pan 
Ivan Štěpánek, všichni s manželka-
mi. Zúčastnil se též ředitel Česko-

litevského kulturního centra v Brně, 
pan Pavel Šitavanc. Večer se velmi 
vydařil a po chvíli již muzicírovali 
naši litevští přátelé společně s cimbá-
lovou muzikou. Já jsem však každou 
chvíli vycházel ze sklepa a s čím dál 
většími obavami sledoval vytrvalý 
déšť. Vždyť zítra mají být hody, a to 
venku. A já jsem vzal na sebe zodpo-
vědnost za to, že venku budou. 

Třetí den (sobota 8. 9. 2007) jsme 
se všichni probudili s úlevou do slu-
nečného dne. Naši přátelé z Kaunasu 
měli dopoledne volnou prohlídku 
města Brna s nákupy a do Jehnic 
přijeli na hody až ve 13:00 hodin. 
Ostatní jste již viděli sami. Jsou to 
lidé velmi srdeční a svým vystoupe-
ním nám to také ukázali. Velmi se 
jim vystoupení našich stárků, celá 
hodová zábava, všichni naši občané 
a celé Jehnice líbily. Zvláště je za-
ujala tombola, ve které byli velmi 
úspěšní. Na hodech jsme též mohli 
uvítat vzácné hosty, a to konzula 
Litevské republiky v ČR pana Vitase 
Babravičuse, prvního obchodní-
ho radu Litevské republiky v ČR, 
paní Irenu Valeynyte, honorárního 
konzula Litevské republiky v Brně 
pana Petra Sláčalu, a ředitele Česko-
litevského kulturního centra v Brně 
pana Pavla Šitavance. Byl nám též 
předán dopis mimořádného a zpl-
nomocněného velvyslance Litevské 
republiky v ČR, pana Osvaldase 
Čiukšyse. (Který přetiskujeme níže. 
pozn. redakce) Přítomnost a zájem 
tak významných činitelů Litevské re-
publiky svědčí o tom, s jakou odezvou 

Dekorování starosty Václava Šichy ručně tkanou šerpou
z rukou starostky Aleksotas paní Lukrécie Navickiene

Litevská houslistka s cimbálovou muzikou
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se navázání našich družebních styků 
v Litvě setkalo. Na závěr pobytu li-
tevské delegace jsme obdrželi pozvání 
k návštěvě našich občanů na „Dny 
Kaunasu“ pořádané v květnu 2008. 
Toto pozvání jsem jménem občanů 
Jehnic s radostí přijal. Naši teď již 
velmi dobří přátelé ještě téhož dne 
okolo jedenácté hodiny večerní odjeli 
domů do Litvy, naplněni dle jejich 
slov množstvím krásných zážitků.

Co na závěr? Chci zde poděkovat 
všem, kteří se na přípravě pobytu 
obou částí delegace z Kaunasu podí-
leli, zvláště panu Milanu Pernicovi, 
předsedovi kulturní komise při za-
stupitelstvu MČ nejen za přípravu 
hodů, ale i za operativní spolupráci, 
paní Pavle Pekařové za nácvik mo-
ravské besedy se stárky (dlouho jsme 
tak pěknou besedu neviděli), paní 
Simoně Čadové za přípravu hodů 
a všem sponzorům, bez jejichž pod-

pory bychom takovou akci nemohli 
uspořádat. Též děkuji všem hasičům, 
chovatelům DZ a myslivcům, kteří 
pomohli pobyt litevské delegace a ho-
dy připravit.

Byly pěkné.
Václav Šicha

starosta MČ Brno-Jehnice

Jehnické hody
Kulturní komise děkuje všem ob-

čanům za hojnou účast na jehnických 
hodech. Je vidět, že o kulturu v naší 
městské části je velký zájem, že se 
dokážeme sejít při dobré hudbě a pří-
jemně se pobavit.

Poděkování patří hlavně stárkům, 
paní Pekařové a paní Čadové, kteří 
několik měsíců nacvičovali morav-
skou besedu, kterou krásně předvedli 
při hodové zábavě. Zvláštní poděko-
vání patří též paní Dorazilové, která 
v krátkém termínu dokázala došít 
jehnické kroje.

Tyto hody bychom nemohli 
uskutečnit bez přispění sponzorů: 
MUDr. Oto Rinchenbach, Přemysl 
Veselý s.r.o., Pila Jehnice, Pivovar 
Pegas, Komfort stavební firma, 
HUDY SPORT, BRESTT s.r.o., 
ROMEX s.r.o., Potraviny u Perniců, 
RENA – čalounictví, Myslivecké 
sdružení „Paseky“ a firma KEI 
GROUP – Ing. Jaroslav Kolář, která 
též přispěla finančním darem na den 
dětí.

Doufáme, že se Vám jehnické hody 
líbily a budeme se snažit dělat pro 
všechny občany další kulturní akce.

Nejbližší akce, která se uskuteční, 

Vystoupení  folklorního souboru

V Praze, 2007-09-08

Vážený pane Starosto,

Přijměte mé upřímné gratulace u příležitosti slavnostních 
jehnických hodů.

Jsem velmi potěšen, že se zmíněného svátku spolu s obyvateli 
Brno-Jehnice účastní i hosté z Litvy – delegace Kaunaské městské 
části Aleksotas. Je milé, že druhé největší město české republiky 
a Litevské republiky, Brno a Kaunas, na základě smlouvy 
aktivně spolupracují již od roku 1994. Spolupráce v oblasti 
obchodu, kultury, veřejných vztahů i oboustranné návštěvy 
umožňují vzájemné poznávání obyvatel, seznámení s tradicemi 
i infrastrukturou měst.

Je nám ctí, že v Brně působí honorární konzul Litevské republiky 
pan Petr Sláčala a pod vedením ředitele Pavla Šitavance velmi 
aktivní činnost vykonává Centrum Česko-Litevské spolupráce.

Vážený starosto, dovolte Vám popřát mnoho úspěchů ve vaší 
práci a mnoho zajímavých nápadů i projektů v rámci spolupráce 
s městem Kaunasem.

S úctou
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Litevské republiky

   Osvaldas Čiukšys
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bude ve spolupráci s mysliveckým 
sdružením „Paseky“ - „VEPŘOVÉ 
HODY“ dne 28. 9. 2007 na mysli-
vecké chatě „KOUKALKA“. Termín 
akce se bohužel kryje s vydáním to-
hoto zpravodaje, takže snad se všem 
zúčastněným akce líbila.

Za kulturní komisi
Předseda Milan Pernica

Pozn. redakce: Pochvalu zasluhují 
také příslušnice Městské policie za 
bezchybné zajištění bezpečnosti sil-
ničního provozu při průvodu stárků 
naší městskou částí.

Výstava drobného zvířectva
Dne 1. září jste mohli navštívit 

výstavu drobného zvířectva, kde jste 
mohli zhlédnout 138 králíků, 78 ho-
lubů a 76 kusů drůbeže.

Jsme rádi, že tuto výstavu navštívilo 
velké množství místních občanů. Na 
závěr též chceme poděkovat ÚMČ 
Brno-Jehnice a sponzorům, bez kte-
rých bychom tuto výstavu nemohli 
uskutečnit.

Za místní organizaci chovatelů
Místopředseda Milan Pernica

Obrazový seriál
Jehnice kdysi a dnes 3.

 Starší obrázek ukazuje dům číslo 
popisné 1 na návsi v Jehnicích, který 
byl v roce 1976 zbořen. Nynější dům 
majitel pozemku postavil ve výhod-
nější poloze dále od silnice a poněkud 
výše. Původní dům chátral od šede-
sátých let minulého století, kdy bylo 
majiteli (R. Štelclovi) dáno na vědo-
mí, že není radno dům opravovat, že 

musí být stejně zbourán z důvodu, 
že zasahuje neúměrně do silnice. 
Fotografie zachycuje tedy dům jak 
vypadal ještě v šedesátých letech.

Dům má číslo popisné 1. To, že má 
číslo jedna, neznamená že je nejstarší 
usedlostí v obci, i když zcela jistě jde 
o usedlost velmi starou. Číslování 
domů zavedla Marie Terezie v roce 
1770. Číslo jedna zřejmě dostal dům 
první u cesty do obce a další čísla 
kolem návsi proti směru hodinových 
ručiček a poslední číslo dostalo pan-
ské sídlo, v našem případě zámek 
a přilehlé prostory - číslo 29.

Poté ovšem dostávaly nové domy 
popisná čísla postupně, takže vyjad-
řují chronologii staveb domů.

Na této usedlosti sídlil více než dvě 
století rod Kubíčků. Již v lánském 
rejstříku z roku 1678 nacházíme prav-
děpodobně na této usedlosti (ještě 
nebyla domovní čísla) jméno Watzlaw 
Kubitzek 

(jako podsedek s polnostmi) a před 
ním Mikolass Krbaustek.

Přehled rodu:

1678 lánský rejstřík
 Kubitzek Watzslaw

1754 tereziánský katastr
 Kubitzek Paul

1788 josefinský katastr
 Kubiczek Georg - 1/4láník,
 selský dům - podmistr

1826 stabilní katastr
 Kubitschek Anton uveden
 vlastní podpis Kubicžek

1847 stabilní katastr
 Kubitschek Mathaus (Martin)

1882 matrika (otec)
 Kubíček Matěj

1895 starosta(pam. deska)
 Kubíček František
V obecní matrice (je to soupis oby-

vatel) vedené od roku 1890 po něko-
lik let jsou uvedena jména:

Kubíček, Štelcl, Homola, Šefčík, 
Mrhač. Tovární dělník Mrhač je 
v matrikách uveden několikrát jako 
otec v č.1 v letech 1871, 1874, 1876, 
1880, 1884. Zřejmě, a bylo tomu tak 
i v dalších domech, bydlelo tam spo-
lečně několik rodin. Majitel usedlosti 
byl rolník Matěj Kubíček, který byl 
na této usedlosti posledním ze staré-
ho rodu Kubíčků. Po něm hospodařil 
v Jehnicích v domě č.1 rod Štelclů, 
pocházející z Ořešína

Od roku 1890 a dále i v roce 1892, 
se v č. 1 objevuje jako otec Josef Štelcl 
- bednář. Jako matka je uvedena 

Jehničtí stárci

Moravská beseda
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Anna, dcera Matěje Kubíčka. V roce 
1895 a 1897 je Josef Štelcl - bednář 
jako otec uveden v domě č. 53. Dle 
matriky zemřel Josef Štelcl v domě 
č. 53 v Jehnicích v roce 1899.

V matrice se dále dovídáme, že 
1894 druhou dceru Matěje Kubíčka 
Marii, nedospělou ve věku 20let, si 
na Ořešíně vzal Josefův bratr Adolf 
Štelcl. Ještě na Ořešíně v č.19 se jim 
narodili čtyři děti. Od roku 1899, již 
v Jehnicích na domě č. p. 1 je zazna-
menán v matrikách jako otec Štelcl 
Adolf - rolník. V Jehnicích se mu 
narodilo ještě 7 dětí. Po něm převzal 
hospodářství syn Rudolf. Adolf Štelcl 
zemřel jako výměnkář v roce 1949. 
Poslední hospodář Rudolf Štelcl ze-
mřel v roce 1973.

Zobrazený dům jako takový samo-
zřejmě není tou starou usedlostí, byl 
jistě od roku 1678, kdy o ní máme 
vlastně nejstarší určení majitele, ně-
kolikrát přestavován a poslední stav 
může být z přelomu století 19. a 20. 
Předchozí stavení mohlo být i dřevě-
né, jistě s doškovou střechou.

Usedlost na fotografii je typickou 
jehnickou rolnickou usedlostí na 
návsi. Obytná budova z pálených 
cihel má vchod z ulice, ale vždy se 
do domu chodilo ze dvora, Dvůr 
je ze všech stran uzavřen, vjezd 
je mimo budovu klenutou branou 
a boční brankou. Vlevo stojící, dnes 
samostatný domek býval původně 
výměnkářskou chalupou. Nad touto 
chalupou bývaly prasečí chlívky, nad 

nimi kolna, navazující již na stodolu, 
uzavírající dvůr od jihu a oddělující 
zahradu. Za stodolou byl kruhový 
prostor pro pohon žentouru - který 
soustavou ozubených kol, hřídelí a ře-
menů přenášel pohon na mlátičku, 
či jiné stroje. Pohon zajišťoval kůň 
chodící v kruhu, zapřažený do dlouhé 
páky. Za obytnou budovou následo-
vala stáj pro krávy, dále pro dva koně 
a malá stodůlka, navazující na velkou 
stodolu. Vedle ní byl průchod na za-
hradu, která byla přístupná i z malé 
stodoly.

Dům byl podsklepen jen zčásti, 
sklep byl používán na brambory, ale 
vzhledem k vysoké hladině podzemní 
vody na jehnické návsi býval často 
při deštích zatopen vodou. Ve skle-
pě byla vyzděná studánka, kde byla 
voda i v období sucha. Po suchém 
roce 1947 voda ve studánce někdy 
chyběla. Voda pro dobytek se vozila 
z protilehlého panského dvora, nebo 
se čerpala z potoka, kde byla jímka 
a koš. Pitnou vody nosili v putnách 
z obecní studny u rybníka, jako větši-
na obyvatel.

Jan Černohlávek, srpen 2007

Jehnice 1946 – 1961. 
Zajímavosti z jehnické 
obecní kroniky
3. část

Slovo úvodem:
Kronikář ve svých zápisech velice 

názorně zachytil atmosféru doby, 
zejména období po únoru 1948, kdy 
jeho záznamy často hovoří o zá-
vazcích, jejich plnění na 100 a více 
procent atd. Nebylo snadné vybírat, 
ale snad i tato historie naše čtenáře 
zaujme. Někdy nám kronikář, ne-
chtěně(?), prozradil i skutečný stav 
věcí, zejména o potížích kolektivního 
hospodaření.

1946
Rok počal v dalším budování 

a opravách po prožité frontě. Konečná 
úprava školy byla zadána staviteli Jos. 
Křemečkovi z Ořešína za obnos Kčs 
171.000.-, který se úkolu zhostil ku 
spokojenosti občanů. V měsíci květnu 
ministerstvo výživy definitivně roz-
hodlo, že pivovar vařit nebude. Bylo 
zavedeno elektrické osvětlení do ko-
lonie na Příhoně za Kčs. 3.030.

Dne 27. října byla konána slavnost 
znovuotevření Obecné školy v Jehni-
cích za účasti většiny obyvatelstva.
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Řídicím učitelem byl jmenován 
František Cikánek, který vedl školu 
jako správce od roku 1945.

1947
Dne 1. května byla naše obec za-

řazena do moderních obcí zřízením 
zvukového kina v hostinci u Hudečků. 
Kino nese název „Slovan“. Jako první 
kus byl hrán český film „Průlom“. 
Občané ukázali plné pochopení pro 
tuto věc také tím, že dobrovolnou 
půjčkou v částce 42.000.- Kč na za-
koupení promítacího zařízení usnad-
nili, aby kino bylo dáno do provozu již 
1. května. Zvukový aparát byl zakou-
pen na úzký film 16 mm, aby mohly 
býti hrány všechny nové filmy. Za rok 
1947 hrálo kino celkem 114 představe-
ní, z toho bylo 48 českých filmů.

1948
Dne 19. června byla obec postiže-

na průtrží mračen a povodní. Byly 
zaplaveny pole u Boží muky a luka 
u nádraží. Také kožešinová farma paní 
Böhmové utrpěla velké škody odplavá-
ním chovných kusů těchto zvířat.

14. srpna byla na návrh předsedy 
M. N. V. Karla Janského vyhlášena 
soutěž ve sběru kostí, a to 5 kg z jedné 
domácí porážky. Byly vyzvány všech-
ny obce v republice k soutěžení.

1949
Na obecních pozemcích bylo vy-

sázeno 30.000 lesních stromků. Byla 
založena lidová myslivecká společ-
nost v Jehnicích s počtem 7 členů. 
Mysliveckým hospodářem byl zvolen 
Josef Sáňka, předsedou společnosti 
Jaroslav Vala.

Výnosem K. N. V. v Brně byl změ-
něn úřední název obce na „Jehnice“, 
místo „Jehnice – Mokrá Hora“.

Dne 16. října byl v obci velký svá-
tek. Toho dne jel první autobus na 
nové trati Řečkovice – Ořešín. Tím 
bylo docíleno rychlé spojení s městem 
a dělníci se dostanou rychle a bez-
pečně do práce a zpět. I školní děti, 
které navštěvují střední školu v Řeč-
kovicích, ba i děti z Ořešína a Mokré 
Hory se autobusem dostanou do školy 
bezpečně a včas.

1950
Počátkem roku byla v obci za-

vedena matrika pro obce Jehnice 
a Ořešín. Na Místním národním 
výboře byla upravena obřadní síň 
pro sňatky. První svatba byla dcery 
J. Kačerovského, obuvníka z Mokré 

Hory. Novomanželé obdrželi jako dar 
5.000.-Kč. První narození dítě bylo 
v matrice zapsáno 12. února.

Dne 4. července byl dán do provo-
zu místní rozhlas v Jehnicích. Byly 
zatím umístěny 4 ampliony na domě 
číslo 110. Dne 1. října byl přemístěn 
jeden amplion na Příhon a jeden na 
Pindulku.

V obci Ivanovicích se vyskytla 
mandelinka bramborová, tak zvaný 
„americký brouk“. V obci byla zřízena 
hledací služba, která za pomoci školní 
mládeže prohlížela všechny brambo-
ry v katastru naší obce. Mandelinka 
však v našem katastru nalezena ne-
byla.

Sbor Dobrovolných hasičů zakoupil 
auto zn. „Mercedes“.

1951
Rok počal v celé republice slavnost-

ním nástupem do 3. roku pětiletého 
plánu. Místní národní výbor i všichni 
občané se také zapojili tím, že byl ve 
zdejší obci vyhlášen boj proti alko-
holu. 

Dne 20. dubna byl proveden v Jeh-
nicích pochod míru za účasti většiny 
obyvatelstva. 

Žáků na učební rok 1951/52 bylo 
zapsáno celkem 145, a to 74 chlapců 
a 71 děvčat. Z Jehnic bylo zapsáno 55 
žáků, z Mokré Hory 43 a z Ořešína 
47. Žáci mají svoji samosprávu, mají 
svoji Gottwaldovu knihovnu a je 
mezi nimi 38 pionýrů. Rodiče prohlí-
ží ve škole písemnosti žáků za jejich 
přítomnosti. Patronem zdejší školy je 
státní statek, který umožnil také žá-
kům návštěvu vzorného kravína. 

1952
Na základě žádosti o utvoření sa-

mostatné obce „Mokrá Hora“ byla 
stanovena katastrální hranice mezi 
obcí Jehnice a osadou Mokrá Hora. 

Dne 12.- 19. prosince byl konán 
ve Vídni Kongres „Obránců míru“. 
V obci byly vylepeny za okny holubice 
míru, což nasvědčovalo tomu, jak lid 
touží po klidu a míru. Náš lid také 
odsoudil barbarskou válku v Koreji na 
mírové manifestaci dne 15. 12. 1952. 
V kině byly také během roku promí-
tány kulturní filmy, kde naši občané 
čerpali rady a zkušenosti ze žurnálů 
Sovětského svazu.

1953
Dnem 1. února byla obec Jehnice 

rozloučena na dvě samostatné obce, 
Jehnice a Mokrou Horu. 

Dne 14. března byla zřízena po-
mocná stanice Československého čer-
veného kříže v domě Dr. Havla, který 
tento dům daroval obci. Obvodní 
lékař Dr. Goldfram ze zdrav. středis-
ka v Lelekovicích bude pravidelně 2x 
týdně ordinovat pro pacienty z Ořeší-
na a z Jehnic.

Hospodářství ve státním statku 
nebylo úspěšné a projevil se při nára-
zových pracích nedostatek pracovních 
sil. Pomáhali brigádníci z blízkých 
obcí i z Brna z továren.

Ve sběru odpadových surovin do-
sáhli žáci zdejší školy pěkných vý-
sledků a to: 4.307 kg železa, 992 kg 
papíru, 1.163 kg textilu, 46 kg kostí, 
183 kg ovocných pecek a 106 kg 
gumy. 

1954
Podobně jako v květnu, tak i na 

podzim stáli občané před velkým 
úkolem, který měl i mezinárodní vý-
znam, a to volby do Národního shro-
máždění a Slovenské národní rady. 
Z celkového počtu 457 voličů dosta-
vilo se k volbám 453 voličů. Pro kan-
didátku Národní fronty s. Páskovou 
hlasovalo 450 voličů, tj. 99,4 %, 
proti byly pouze 3 hlasy. Většina 
voličů volila manifestačně a voliči 
Československého svazu mládeže , 
příslušníci Svazarmu přišli k volbám 
korporativně. Tím voliči dokázali, jak 
chápou mezinárodní situaci. Takové 
výsledky voleb nebyly dosud v naší 
obci zaznamenány.

Byl zřízen chodník ke škole, vy-
čištěn obecní rybník, upraveny polní 
cesty přede žněmi a započato s úpra-
vou parku kultury a oddechu v bývalé 
zámecké zahradě.

Ve školním roce 1954 bylo zapsáno 
celkem 144 dětí. Podle nových osnov 
a učebnic se zvýšily požadavky na děti, 
avšak velká většina dětí na to nesta-
čila. Byly proto zřízeny v každé třídě 
doučovací skupiny pro doučování nej-
slabších žáků. Ve výchově se projevo-
val nedostatek v tom, že děti nezdraví 
starší spoluobčany.

1955
Rok započal přípravou na celostátní 

spartakiádu. Cvičili hlavně pionýři 
za vedení učitelského sboru. Místní 
spartakiáda byla konána 5. června na 
cvičišti v Rakovcích za velké účasti 
občanů Jehnic, Ořešína a Mokré 
Hory. 

Svaz mládeže uspořádal dne 31. 
března estrádu za účinkování přísluš-
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níků armády a Svazarmu. Dále po 
celý rok vyvíjel malou činnost. Také 
činnost Svazarmu nebyla v tomto roce 
uspokojivá. 

1956
Hlavním úkolem v tomto roce bylo 

dokončení stavby místního hřbitova. 
Finanční prostředky byly zajištěny 
doplňkovým rozpočtem a brzy na jaře 
bylo přikročeno k postavení bočních 
zdí. Zbytek byl oplocen a tím bylo 
prostranství hřbitova uzavřeno. Byla 
postavena márnice a rozměřena část 
na úpravu cest, na hřbitově i před 
ním. Potíže byly s opatřením pletiva 
do rámu na zeď a zhotovení železné 
brány. Přes veškeré potíže se poda-
řilo dne 23.10. otevříti, aby mohl 
býti jako první pochován zemřelý 
František Kučera, bývalý mistr obuv-
nický a býv. člen obecního zastupi-
telstva, který zemřel 22. října 1956. 
Výsadba stromů a konečná úprava 
parku před hřbitovem bude provede-
na později.

Živý ohlas u všech pracujících v na-
ší obci mělo nařízení vlády o zkrácení 
pracovní doby na 46 hodin týdně. 
Také prosincové snížení cen překva-
pilo, bylo provedeno od 3. prosince, 
takže občané mohli již na vánoční 
svátky nakupovati za snížené ceny. 

1957
Celý rok probíhala přesvědčovací 

kampaň pro utvoření J. Z. D. v Jeh-
nicích. Teprve na podzim se ukázalo, 
že se již změnilo cítění rolnického 
člověka, a že nabyl vrch přerod k spo-
lečnému hospodaření v celku. Při 
přesvědčování rolníků do družstva 
ukázalo se mnoho nedostatků v za-
loženém J. Z. D. v Ořešíně, a proto 
se nakonec sami zemědělci rozhodli 
připojiti svoje pozemky do Č. S. S. 
S. (= Československý státní statek 
– Menš.). Vykoupen byl všechen 
chovný dobytek i valná část nemovi-
tého majetku (vozy a jiné hospodář-
ské zařízení). Všichni byli přijati jako 
zemědělští pracovníci Č. S. S. D.

1958
Dne 26. listopadu byl dán do pro-

vozu nový kravín a od toho dne nebyl 
již žádný hovězí dobytek ustájen 
soukromě po domech. Do konce roku 
byla oplocena drátěným pletivem drů-
bežárna o výměře 5 ha. V drůbežárně 
byl zaveden vlastní odchov kuřat pro 
chovné účely, takže vejce pro líheň 
jsou z vlastních zdrojů. Zrušeny byly 
dva rybníky, a to u jehnické zastávky 

a u Seidlova mlýna. Zřízen byl nový 
rybník plůdkový v Babích dolech ry-
bářským spolkem Dopravního podni-
ku města Brna.

Poslední samostatný živnostník, 
kovář Arnošt Charvát, zrušil živnost 
a přestoupil do státního statku, kde 
pracuje jako kovář.

Dne 25. prosince byli občané po-
bouřeni zprávou, že v noci na Štědrý 
den byla pobořena na silnici k Vrano-
vu „Boží muka“ , chráněná památko-
vým úřadem. Pachatelé byli zjištěni 
a předáni trestní komisi.

1959
Začátkem roku byl již pěkný pohled 

na upravenou školní budovu. Byly 
postaveny nové záchody, avšak nejdů-
ležitější a nejhodnotnější pro zdraví 
dětí bylo zavedení ústředního topení 
do celé školní budovy. Tím klesla 
absence z nachlazení dětí až o 50 %. 
Opravou školy, zavedením ústředního 
topení a vodovodu, řádným osvětle-
ním, úpravou výkladních skříněk, kde 
jsou vystavovány výrobky žáků, byla 
naše škola zařazena co do vybavenosti 
mezi první školy v našem okrese.

1960
Životní úroveň obyvatelstva v ob-

ci rok od roku stoupá. Během roku 
se zvýšil počet majitelů osobních 
automobilů o 2, 9 televizorů a 5 mo-
tocyklů. Rádio je již v každé rodině, 
v bytech jsou zařizovány obývací po-
koje a dětské pokoje. Také v ustrojení 
není dnes již žádného rozdílu, jako 
bylo dříve mezi bohatými a chudob-
nými. V obci se projevuje nedostatek 
bytů následkem přírůstku obyvatel. 
Letošního roku zemřelo 1 dítě, což 
je první případ v obci za posledních 
15 roků. Vymizely již úplně smrtelné 
nemoci dětí, jako spála, záškrt, černý 
kašel, obrna atd. Dnes již naše dorůs-
tající mládež neví, co je to nezaměst-
nanost, žebrota, flašinetář a poukázka 
na 1 pecen chleba, třeba pro pětičlen-
nou rodinu na týden.

1961
V měsíci březnu bylo provedeno 

sčítání domů, bytů a obyvatel. Bylo 
napočítáno: 171 domů, 204 bytů, 325 
mužů a 324 žen.

Zdravotní středisko a zubní am-
bulance byla od 15. března zřízena 
v Řečkovicích a tím bylo vyhověno 
přání občanů. Odpadlo chození do 
Lelekovic, což je oceněno zvlášť v zi-
mě a za špatného počasí.

Během měsíce května byla opravena 
silnice z Mokré Hory přes Jehnice na 
Ořešín a v měsíci listopadu z Jehnic 
na Vranov. Úprava byla provedena 
štěrkem a asfaltem, který má odstra-
nit prašnost silnice.

Myslivecká společnost dodala pro 
veřejné zásobování: 5 kusů srnčí zvě-
ře, 30 bažantů a 46 zajíců. Ze škodné 
byly střeleny 3 lišky, 1 jezevec, 1 
jestřáb, 2 káně rousné a 31 kusů jiné 
škodné zvěře.

vybrala a sestavila
Miroslava Menšíková

JAK SE CHOVAT 
PŘI MIMOŘÁDNÉ 
UDÁLOSTI  VII.

Sedmý díl série článků o problema-
tice chování při různých mimořád-
ných situacích, které mohou v životě 
nastat.

POŽÁR

• Skladuj hořlavé, výbušné a toxické 
látky pouze v určených množstvích 
a prostorách, mimo společné pro-
story obytných domů,

• buď vybaven funkčními jednodu-
chými hasebními prostředky,

• měj vždy volné, případně označené, 
únikové cesty,

• vznikne-li požár okamžitě jej uhas 
nebo zamez jeho rozšíření,

• proveď nutná opatření pro záchra-
nu ohrožených osob,

• neodkladně ohlas zjištěný požár na 
telefonní číslo 150 nebo 112,

• zabezpeč uzavření přívodu plynu 
a vypnutí elektrické energie,

• co nejrychleji opusť objekt, ve kte-
rém hoří,

• při hašení plošného požáru dbej na 
to, aby ti nezamezil ústupovou ces-
tu,

• po příjezdu hasičů podej veliteli 
zásahu informaci o situaci včetně 
údajů o specifikách hořícího objek-
tu a okolí, poskytni osobní pomoc.

EVAKUACE BUDOVY PŘI 
POŽÁRU

• Požární poplach se vyhlašuje údery 
na kovové předměty nebo voláním 
„HOŘÍ“,

• vezmi s sebou jen nejnutnější věci 
(doklady, léky, peníze),
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SPRÁVA a  zabezpečení počítačů
a počítačových sítí,
odvirování počítačů,
PC sestavy, zálohování dat
Tel.: 728 041 247
www.ICTservis.eu

KOUPÍM GARÁŽ
kdekoli v Brně i v hor. Stavu.
Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213.

INZERCE

KOUPÍM RODINNÝ DŮM
V BRNĚ K BYDLENÍ
(i menší ve špatném stavu). Jen solidně.
Platím hotově. Jsem přímý zájemce.
Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ
pokud možno
Stavební (menší i větší).
Prosím nabídněte.
Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.

KOUPÍM RODINNÝ DŮM
v lokalitě Brno-Jehnice a okolí. 
Platba hotově. 
Přímý zájemce. Za nabídku předem 
děkuji. Tel.: 776206702.

HLEDÁM ZAHRADU
KDEKOLIV V BRNĚ,
Ve vlastnictví možno i s chatou.
Finance mám. Tel.: 776 637 839.

• vytvoř si roušku z navlhčené textilie 
a případně si vezmi namočený kabát 
či deku přes hlavu, při odchodu 
z hořícího objektu se pohybuj co 
nejblíže u země,

• nesnaž se překonávat již požárem 
zasažené a zakouřené prostory,

• nemůžeš-li již opustit objekt, uzavři 
se v místnosti bez větrání, utěsni 
okna dveře (nejlépe mokrým ruč-
níkem, dekou) a upozorni na sebe 
hasiče máváním za oknem či vyvě-
šením bílé látky či prostěradla,

• prověř, zda se v ohroženém pro-
storu nenacházejí osoby a zvířata; 
pokud ano, pokus se zabezpečit 
jejich vyvedení nebo si zapamatuj, 
kde se nacházejí a řekni to následně 
záchranářům,

• shromáždi všechny osoby na bez-
pečném místě mimo ohrožený pro-
stor.

Z materiálů Ministerstva vnitra České 
republiky a Hasičského záchranného sboru 

České republiky

Pohádkové krajinky ze 
sukulentních rostlin

Výstava, která se koná na netradič-
ním místě

v Brně-Bystrci, v Zahradním centru 
ČTYŘLÍSTEK,

(vedle OBI, tramvaje č. 1, 3 a 11, 
zastávka Kamenolom, 

pro automobilisty velké parkoviště 
před OBI).

Otevřeno bude od 25. 10. do 11. 11. 
2007 denně od 10 do 18 hodin.

Vystaveno bude kolem 200 exponá-

tů. Rostliny jsou sesazeny v kamen-
ných a keramických objektech rozto-
divných tvarů. Obvykle jsem použil 
několik až

mnoho různých druhů sukulentních 
rostlin. Celkem se na exponátech

vyskytuje kolem tisícovky druhů 
sukulentů.

Akce v ZOO Brno,
říjen 2007

6. 10. 2007 u příle,žitosti celosvě-
tového dne zvířat připravila Stanice 
mladých přírodovědců 

SOUTĚŽNÍ STEZKU PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY

Doba konání: 10.00 – 16.00 hod
Soutěžní listy budou připraveny na 

vstupní pokladně do Zoo a vyplněné 
listy se budou vhazovat do připravené 
schránky u expozice Tygří skály.

Jména vylosovaných výherců budou 
uvedena na webových stránkách Zoo 
Brno

6. 10. 2007 URBAN CENTRUM 
BRNO, Stará radnice, Mečová 5

v době od 13.00 – 16.00 
ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY 
ZE ZOO BRNO

( nosál Péťa představí výukové a jiné 
programy brněnské zoo pro děti).

vstup volný

6. 10. 2007 Český svaz chovatelů 
– klub chovatelů morčat pořádá v zo-
ologické zahradě 

CELOSTÁTNÍ VÝSTAVU 
UŠLECHTILÝCH MORČAT

Začátek akce 9.00 hod
Konec: 16.00 hod
Kde: správní budova zoologické 

zahrady
Vstup: vstupenka do Zoo je součas-

ně vstupenkou na výstavu.

10. 10. URBAN CENTRUM 
BRNO, Stará radnice, Mečová 5, 
17.00 hod

přednáška pro veřejnost 
GENEREL ROZVOJE ZOO 
BRNO – jeho význam a využití 
v praxi, 

přednáší autor generelu V. Danda, 
ředitel Zoo MVDr. Hovorka, Ph.D. 
a další

vstup volný

20. 10. 2007 URBAN 
CENTRUM BRNO, Stará radnice, 
Mečová 5, 13.00 – 16.00 hod

ZÁCHRANA OHROŽENÝCH 
ŽIVOČICHŮ – zajímavé obrázky 
z madagaskarské přírody, setkání 
s dalšími zvířátky se zoo Brno

 vstup volný 

Ing. Jiřina Kubínová

Stapelia variegata kristáta


