
Informace Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice

Dne 13.8.2008 proběhlo 117. zasedá-
ní zastupitelstva

- zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
starosty o své činnosti za období mezi 
tímto a posledním zasedáním týkající 
se informací o přípravě výstavby hřiš-
tě za školou a ukončení rekonstrukce 
v MŠ Blanenská.

- zastupitelstvo schvaluje

a) rozpočtové opatření č.5/2008 ze dne 
13.8.2008.

b) plán společných zařízení se zapraco-
váním změny průběhu VC4, změnu 
obvodu území řešeném dle §2 zákona 
č.139/2002 Sb. V platném znění 
a změněným navrženým umístěním 
VH4 tak, jak byl plán společných 
zařízení schválen sborem zástupců 
dne 24.7.2008.

- zastupitelstvo nesouhlasí s poskyt-
nutím místa v Jehnických listech pro 
prezentaci politických stran a politic-
kých uskupení před jakýmikoli volba-
mi.

Na tomto zasedání byly předloženy 
tyto připomínky občanů:

a) odstranit uschlé stromy na náměstí 
a prověřit možnost výsadby nových

b) prověřit možnost instalace úřední 
desky na zastávce MHD u školy

c) přemístit úřední desky na náměstí 
z objektu bývalé samoobsluhy na 
vytipované místo – bude nutno vyro-
bit nové stojany na montáž úředních 
desek

d)  otočení zvonu

e)  provést údržbu zeleně před ZŠ 
– sekání trávy
Příští zasedání zastupitelstva se koná 17.9.2008 

v 18:30 hodin.

Gratulujeme
5. září oslavil své narozeniny pan 

Miloš Novák.
6. září oslavila své narozeniny také 

paní Blažena Jochmanová.

Jménem celé obce oběma srdečně bla-
hopřejeme k životním jubileům a přeje-
me hodně štěstí a zdraví do dalších let.

Redakce

Pozvánka

Myslivecké sdružení Paseky – Jehnice 
ve spolupráci s ÚMČ Jehnice pořádá 
v sobotu dne 11. října 2008 v areálu 
myslivecké chaty  KOUKALKA
vepřové hody.

Chata se nachází v lokalitě Kleštínek 
pod pilou směrem k rybníkům.

Od 10 hodin budou k prodeji 
připraveny zabijačkové speciality 
a občerstvení včetně burčáku.

K poslechu bude hrát reproduko-
vaná hudba.

Srdečně zvou myslivci.

Nabídka kurzů a kroužků
na školní rok 2008/2009

Jistě už jste slyšeli o Kulturním a vzdě-
lávacím středisku „U Tří kohoutů“. Pokud 
ne, tak vězte, že Centrum volného času 
Botanka a Centrum vzdělávání Nerudova 
nabízí pro děti, jejich rodiče, žáky studenty, 
dospělé a seniory ve školním roce 2008/
2009 velký výběr kurzů a kroužků. Na 
„Botance“ se můžete zdokonalit v angličtině 
a němčině. Na hudebních kurzech máte 
možnost se naučit hrát na klavír, kytaru, 
keyboard, flétnu, klarinet, saxofon, či se 
zdokonalit v sólovém zpěvu. Pro milovníky 
výtvarné oblasti jsme přichystali základy 
výtvarných technik, výtvarného umění, 
malby či olejomalby, nezapomněli jsme ani 
na keramiku a rukodělný kroužek. Pokud 
máte rádi pohyb, přijďte se protáhnout při 
hodinách jógy a tai chi. Nově nabízíme 
setkávání rodičů s dětmi od 6 měsíců do 4 
let zaměřené na zpívání, cvičení, tancování 
a malování; dále program STOB – stop 
obězitě určený ke snižování nadváhy. 
Prostory na Nerudově ulici budou sloužit 
komornějším setkáním. Zde  budou pořádá-
ny individuální jazykové kurzy, kromě ang-
ličtiny a němčiny nabízíme i francouzštinu, 
ruštinu a latinu. Tradičně nezapomeneme 
ani na přípravné kurzy na maturitní a při-
jímací zkoušky či na doučování žáků. A to 
nejdůležitější
na konec. Do uvedených kurzů a kroužků se 
můžete přihlašovat do konce října. 

Více informací Vám rádi poskytneme na telefonním 
čísle 606 705 321. Těšíme se na Vás! 

Vepřové hody
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Jehnické hody
Letošní hody se 

velmi zdařily. Nejen 
že počasí přálo, ale 
ku zdaru přispěla 
i obětavá práce stár-
ků, stárek a hasičů, 
kterým chci velmi 
poděkovat za průběh 
hodů. Poděkování 
patří i paní Pekařové, 
která skvěle naučila 
stárky obě besedy. 
Další poděkování patří sponzorům, 
kteří přispěli finančním nebo věcným 
darem do tomboly. Všem děkuji za 
hojnou účast a budu se snažit, aby byly 
příští hody ještě lepší.

Milan Pernica
předseda kulturní komise 

Úspěšná výměna mládeže
Ve dnech 18.-24.8.2008 bylo druž-

stvo juniorek – volejbalistek TJ Sokol 
Jehnice hosty Kaunaské centrální 
sportovní školy. Náš pobyt v Kaunasu 
s prohlídkami památek a zvláštností 
Litvy byl výměnou za loňský pobyt 
děvčat z Kaunasu u nás a byl koruno-
ván přátelským zápasem ve volejbalu, 
ve kterém jsme v utkání hraném na 
dohodnutých 5 setů vyhráli po vynika-
jícím výkonu 4:1 (25:16, 25:16, 25:13, 
25:19, 23:25). Svoje zážitky z pobytu 
v Litvě popisují děvčata sama.

Václav Šicha,
trenér

KOUPÁNÍ NA KURSKÉ 
KOSE, KDE BYLA KOSA!!!

Můj osobně nejlepší zážitek byl, 
když jsme jely na výlet na Kurskou 
Kosu. Byla zima a docela hodně pršelo. 
Všichni jsme byli nabaleni v bundách 
a teniskách, když jsme dostaly s Peťou 
úžasný nápad. Co se takhle vykoupat 
v Baltském moři při dešti? No uznejte 
sami, nebyl by to skvělý zážitek? Když 
jsme to navrhly v autobuse, tak se na 
nás celá skupina koukala jako na blázny. 

I přesto nás to však neodradilo a ještě 
s malou Barčou jsme do toho šly! Řeknu 
Vám, že na ten okamžik nikdy nezapo-
menu. Koupat se v dešti, kdy voda měla 
18° Celsia, byl opravdu neskutečně bá-
ječný zážitek. Zvláště pak potom, když 
ostatní stojí v bundách a s deštníky na 
pláži, klepou se zimou a fotí si nás jako 
exotická zvířata.

Magdaléna Poláková

LITEVKY
Musím přiznat, že když jsem naše 

protihráčky z Litvy viděla poprvé, měla 
jsem pocit, že se s nimi mnoho nese-
známíme. Moc s námi nekomunikovaly 
a anglicky mluvily nerady a ne moc 
dobře. Když jsme šli všichni společně 
na výlet na hrad, seděly jsme spolu 
u stolu na večeři a na obědě a když jsme 
měly první trénink, pořád jsme se dělily 
do svých skupinek – my z Česka a ony 
z Litvy. Moc mě potěšilo, že to tak 
nezůstalo napořád. Na jedno odpoledne 
nás vzaly na výlet po Kaunasu a tím to 
začalo. Začaly jsme si povídat všichni 
dohromady. Byly jsme společně v pizze-
rii, na bowlingu, na nákupech a někteří 
z nás i na bruslení. Byl to príma zážitek. 
Do dneška si osobně s jednou holkou 
dopisujeme a je to super.

Magdaléna Poláková

KAUNAS
Hned první den po snídani nás čeka-

la prohlídka města Kaunas. Příjemnou 
procházkou jsme došli až na hlavní 

pěší zónu, která sestávala z dlouhé stro-
mové aleje. Lemovaly ji četné obchody 
se suvenýry, oblečením a jantarem. Po 
krátké návštěvě kostela na náměstí jsme 
zamířili k místnímu hradu, kde jsme 
zažili zajímavou prohlídku jak sklepení, 
tak věže. Později odpoledne nás litevské 
kamarádky provedly podél řeky a ukázaly 
nám krásnou vyhlídku z nejvyššího místa 
v Kaunasu, odkud byl nádherný rozhled.

V sobotu se pak v centru konaly trhy 
ku příležitosti oslav města. Kromě stánků 
s nejrůznějšími tradičními výrobky a roz-
manitými pochoutkami jsme měly mož-
nost zhlédnout zábavná představení hraná 
na provizorním pódiu u řeky. Herci byli 
oblečeni v dobových kostýmech a podíva-
ná by to jistojistě byla skvělá, kdyby nám 
trochu více přálo počasí. Avšak déšť byl 
opravdu silný a vytrvalý, a proto jsme jen 
nakoupily pár drobností domů a po pár 
hodinách spěchaly promočené na hotel. 
Zážitky jsme si rozhodně odnesly úžasné.

Hana Bartlová

VILNIUS
Abychom poznali i hlavní město 

Litvy, jeli jsme na odpolední prohlíd-
ku Vilniusu. Od Kaunasu, kde jsme 
bydleli, je to asi hodina a půl cesty po 
dálnici. Ale protože na prohlídku jed-
noho města by byl celý den moc, cestou 
jsme se stavili na litevském historickém 
místě (zbylo tady jenom pět uměle na-
vršených kopečků), na vodním hradě 
Trakai a odtud jsme pokračovali do 
Vilniusu.

Jehnická   mája

Mše svatá Setkání rodáků

Průvod stárků Výstava drobného zvířectva
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Prohlídku města jsme začali na vil-
niuském hradě, ze kterého byl krásný 
výhled na město. (V Litvě je pro nás 
asi zvláštnost, že vedle sebe stojí kos-
tely katolické a pravoslavné, takže je ve 
městech potkáváte na každém kroku). 
A tak jsme se z vyhlídky dívali na 
snad více než stověžaté, podvečerním 
sluncem krásně nasvícené hlavní město 
Litvy.

Způsob dopravy na hrad byl ale za-
jímavý. Provozovatelé hradu „chytře“ 
uzavřeli přístupovou cestu pro pěší, 
takže jsme museli použít zubačku, na 
kterou bylo samozřejmě potřeba koupit 
jízdenku. Zubačka byla malá ( kabinka 
asi pro patnáct lidí), takže jsme jeli 
na dvě várky. První vyjela nahoru bez 
problému. Druhá musela počkat až 
kabinka sjede zase dolů, aby se mohlo 
nastoupit. Čekali jsme dlouho a kabin-
ka pořád nikde. Až když už byli všich-
ni nervózní, napadlo někoho zmáčk-

nout přivolávací tlačítko, bez kterého 
by se kabinka ani nehla. Zubačka se 
totiž ovládala jako výtah, což bylo pro 
nás překvapení, ale naštěstí jsme na 
to přišli a šťastně jsme se nahoře sešli 
s druhou inteligentnější polovinou. 
Cesta dolů se už obešla bez problémů, 
protože jsme už věděli „jak na to“.

Další prohlídka směřovala do cen-
tra. Tady jsme se už ani nedivili nad 
tím, že každý druhý obchůdek byl 
s jantarem, se šperky z jantaru a ji-
nými „tradičními jantarovými kýči“. 
Mimochodem, zdálo se mi, že v těchto 
obchodech bylo zpravidla vylidněno.

Ve městě jsme navštívili i jeden 
z pravoslavných kostelů. Já jsem 
byla v pravoslavném kostele popr-
vé. V kostele zrovna probíhala mše 
a atmosféra tady byla zvláštní: vonné 
tyčinky, monotónně znějící modlitba 
odříkávaná knězem a hlavně uprostřed 
kostela byla „vitrína“ a v ní tři evident-

ně dlóóóuho mrtví světci 
přikrytí kobercem, takže 
bylo vidět jen tři hrbolky. 
Pro naše kostely možná 
trochu neobvyklé. 

Petra Vlašímská

Vodní hrad Trakai
V pátek jsme podnikli 

výlet do starobylého 
města Trakai. Nachází 
se nedaleko od Vilniusu 
a je obklopeno spoustou 
jezer. Naším cílem se stal 
pohádkově vyhlížející 
hrad na ostrově uprostřed 
jezera Galve. Jedná se 
o docela nově zrekonstruovaný gotický 
hrad ze 14. století. Musím uznat, že 
není lákavý jen zvenčí. Uvnitř jsme 
byli seznámeni se spoustou specializo-
vaných expozic, jako například historie 
hradu a Litvy, sklo, keramika, sbírka 

pečetidel, dobové 
oblečky apod. Mě 
osobně zaujala nejvíc 
místnost, kde se dří-
ve nacházela králov-
ská pokladna. Byly tu 
totiž k vidění různé 
druhy starodávných 
mincí, dokonce 
i několik pražských 
Grošů.

Po prohlídce jsme 
my dívky dostaly asi 
hodinový rozchod. 
Některé z nás se ne-
chaly unést kouzlem 
atmosféry a přímo na 
nádvoří hradu si na 

vlastní kůži vyzkoušely pobyt v kleci 
pro vězně či se nechaly tzv. „zavřít do 
klády“. Dokonce bych to označila za 
senzaci dne. Jiné z nás ale raději rychle 
pospíchaly nakoupit suvenýry, před-
měty ruční výroby a nebo také jantar 
k nedalekým stánkům za mostem.

Ovšem postupem času nám všem 
vyhládlo, a tak jsme náš pobyt v Tra-
kai ukončili výtečným obědem (pirohy 
s nejrůznějšími náplněmi) v místní 
restauraci.

Leona Maťhová

DELFINÁRIUM
Jedním z našich mnohých úžasných 

zážitků byla návštěva Delfinária neda-
leko Klaipedy. Brzy ráno jsme vyrazili 
za slunného Kaunasu, ale ještě než 
jsme dojeli na místo určení, začalo 
pršet. Jakmile jsme vylezli z autobusu 
do sychravého počasí, schovali jsme se 
pod deštníky a honem se utíkali scho-

vat. Ještě předtím, než jsme šli na kr-
mení delfínů, podívali jsme se na tuč-
ňáky a mnoho dalších druhů mořských 
živočichů, mezi nimiž byli a žraloci. 
A potom jsme rychle utíkali za delfíny. 
Byl to krásný zážitek. Delfíni skákali 
do výšky nebo proskakovali kruhy 
a za každý povedený kousek dostali 
rybičku. Potom ale přišlo překvape-
ní, o kterém jsme neměli ani tušení! 
Navštívili nás tuleni. Ti nám ukázali 
mnoho nádherných kousků a na zá-
věr nám dokonce i zazpívali. Většina 
z nás v delfináriu dosud nebyla tak to 
pro nás byla neopakovatelná podívaní 
i přes deštivé počasí, které panovalo 
venku.

Alice Pekařová

Tím naše spolupráce s Kaunasem 
nekončí. Hned na místě jsme pozvali 
děvčata z Litvy k nám na příští rok. 
Na přípravě programu již pracujeme.

Václav Šicha, trenér

Autorky snímků: Lenka Švancarová,
     Bára Novotná

Hrad Trakai

Před radnicí v Kaunase

Před zápasem
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Ke vzniku Československé 
republiky před devadesáti lety.

V letošním roce si připomeneme 
devadesáté výročí vzniku samostat-
né Československé republiky, která 
byla vyhlášena 28. října 1918. Tomu 
předcházelo čtyřleté období světové 
války; válečný konflikt probíhal od 28. 
července 1914 do 11. listopadu 1918. 
Důvodem k vyhlášení války se stal 
atentát na rakousko-uherského násled-
níka trůnu Františka Ferdinanda v Sa-
rajevu 28. června 1914. Přesně o měsíc 
později vypovědělo Rakousko-Uhersko 
Srbsku válku, která přerostla v celosvě-
tový konflikt. 

Čtyřiaosmdesátiletý císař František 
Josef I. jako vrchní velitel rakousko-
-uherské branné moci vyhlásil nejdříve 
částečnou mobilizaci 26. července 1914, 
po ní následovala všeobecná mobiliza-
ce 31.7.1914. Mobilizace se týkala 22 
ročníků branců a umožnila postavit do 
boje tři miliony vojáků, vojenskou služ-
bu museli nastoupit všichni vojáci do 
37 let. Starosta každé obce přebíral při 
nástupu do funkce od svého předchůdce 
mobilizační instrukce, které obsahovaly 
podrobné pokyny, jak se mobilizace vy-
hlašuje, kolik má být stanoveno vodičů 
koní, kolik má připravit úplně vyprave-
ných povozů s obručemi a nepromoka-
vou plachtou. V den mobilizace přijel 
do obce úředník okresního hejtman-
ství, který přivezl tištěné mobilizační 
vyhlášky. Každý z mužů, kterých 
se mobilizace týkala, věřil, že válka 
skončí v několika týdnech. Tento pocit 
umocňoval i hladký průběh mobilizace. 
Rovněž válečná propaganda nešetřila 

optimismem: v Rakousku-Uhersku se 
věřilo, že je „utlučeme čepicemi“ a „do 
švestek budeme doma“, v Německu 
se šlo do války pod heslem „jdeme na 
krátký výlet do Paříže.“ Průběh války 
ještě v roce 1914 ukázal, že blesková 
válka se změnila na válku zákopovou. 
Rakousko-uherská armáda utrpěla těž-
ké ztráty, padly desetitisíce vojáků, další 
byli zranění či zajatí. Bylo třeba zajistit 
nový „lidský materiál“, proto již na pod-
zim 1914 byly nařízeny prohlídky všech 
mužů, kteří předtím odvedeni nebyli, 
které pokračovaly i v příštím roce a do 
válečného konfliktu se dostávali další 
a další muži. V srpnu 1914 byli předve-
deni k odvodům i koně, z nichž nejlepší 
byli rekvírováni pro potřeby armády. 
Musel to být velice smutný pohled 
nejen pro majitele koní, jejich chloubu, 
ale i pro přihlížející, protože se vědělo, 
že všichni tito koně ve válce zahynou. 
Doma zůstali starci, ženy a děti, kteří 
se strachovali o životy svých blízkých. 
Situace v zázemí se s postupující válkou 
zhoršovala: dostavoval se nedostatek 
potravin, zejména od roku 1916 se pro-
váděly v Čechách a na Moravě velké 
rekvizice (vymáhání – M. M.) obilí, 
dobytka a dalších potravin. Za rekví-
rované obilí se platilo málo, obilí tajně 
prodané mělo větší cenu. Aby zeměděl-
ci obilí státu prodávali, rekvizice se ko-
naly za asistence četnictva i vojáků s na-
sazenými bodáky. V roce 1917 a 1918 
nastala již skutečná nouze o potraviny. 
Vše se nakupovalo na lístky, vydávané 
chlebovými komisemi. Byly lístky na 
chleba, mouku, cukr, tuky, sůl, kávu, 
brambory, tabák, uhlí. Školním dětem 
a učitelstvu bylo nařízeno sbírat a sušit 
jahodníkové a ostružiníkové listí na 
čaj pro vojáky, sbírali kopřivy k výrobě 
látek, staré kovy, šatstvo, prádlo, papír. 
Po tři roky, vždy od konce dubna do 
konce září, se zaváděl letní čas, kterým 
se řídily úřady či dráhy. Venkov pra-
coval podle času starého. Lidé si scho-

vávali mosazné věci, aby je nemuseli 
odevzdat, z věží kaplí a kostelů zmizely 
zvony, aby jejich kov posloužil pro nová 
děla. Vojáci, kteří z fronty přicházeli 
na dovolenou, situaci svých blízkých 
viděli a o to těžší byl jejich návrat do 
pekla války. Setkávali se doma dokonce 
se závistí, jak jsou dobře živení, museli 
se vyhýbat návštěvě rodin, kde někdo 
padl v poli: „ To ti vyčtou do očí, že je 
to nespravedlnost, že ty jsi svobodný, že 
pro tebe by nikdo nezaplakal, a že ty jsi 
tady a jejich tata že tam zůstal,“ takto 
si postěžoval jehnický občan Antonín 
Galla ve svých vzpomínkách. Popsal 
také jeden z tisíců útoků, kterými vojáci 
na frontách světové války procházeli: 
„Odpoledne procházel shrbeně dosud 
mělkými zákopy fänhrich (praporčík 
– M. M.), který tlumeně naznačoval 
útok. Jak prý se ozve píšťalka, tedy 
vyrazit. Poddůstojníkům kladl na 
srdce, že musí hnát mužstvo kupředu. 
/…/ Píšťalka pronikavě zahvízdla. 
Šedozelené bytosti se pohnuly. Ozval se 
štěkot pušek a hromobití s opačné stra-
ny. Několik těch šedozelených bytostí 
zakolísalo, padlo do kolen, některé pad-
ly k zemi. Zbylí daleko neběželi, zalehli 
a zaryli se do země. Vzadu za nimi se 
ozvalo Vorwärts! (vpřed – M. M.) /…/.“

Obec Jehnice měla při posledním 
sčítání obyvatel před první světovou 
válkou v roce 1910 celkem 460 obyvatel 
a z války se nevrátilo 11 mužů. Konec 
války vítali nadšeně všichni, během 
dalších týdnů se domů vraceli vojáci. 
Skončila dosud nejstrašnější válka 
v historii, jejímž výsledkem se staly 
obrovské mocenské změny: z mapy 
zmizely Rakousko-Uhersko, Osmanská 

Karel Hudec 1919 František Cikánek 30. léta Jindřich Staněk 1948
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říše a Rusko, ve střední a východní 
Evropě se objevily státy nové, mezi nimi 
i Československá republika. O její vznik 
se nemálo zasloužili čeští vojáci, kteří 
přešli na stranu protivníka a postupně 
se stali příslušníky vznikajících legií 
v Rusku, Francii a Itálii. Je málo známo, 
že také v Jehnicích a Mokré Hoře se 
narodilo nebo žilo nejméně osm občanů 
(které se nám podařilo zatím vypát-
rat), kteří bojovali v legiích v Rusku. 
O některých máme shromážděno již 
více údajů, u některých máme jen drob-
né zmínky.

Byli to František Cikánek 
(*24.9.1893 – 2.8.1967), učitel, kte-
rý byl zařazen 11. prosince 1917 do 
1. střeleckého pluku „Mistra Jana 
Husi“. Učitelem byl i Karel Hudec 
(*23.1.1889 – 10.4.1945) od 26. čer-
vence 1917 příslušník 10. střelecké-
ho pluku „ Jana Sladkého Koziny“. 
O četnickém praporčíkovi Františku 
Křížovi víme z jehnické kroniky jen 
to, že 25. října 1941 byl jako legionář 
penzionován, což postihlo za nacistic-
ké okupace všechny legionáře ve státní 
službě. Mlynář 

František Říkovský (13.4.1872 
- 26.5.1937) byl od 28. července 1918 
vojínem 1. záložního pluku čs. legií 
v Rusku. Úředník Jindřich Staněk 
(*15.7.1893) se stal dnem 25. července 
1918 vojínem 11. střeleckého plu-
ku „Františka Palackého“. Antonín 
Valášek  (*13.6.1893) posílil 5. dub-
na 1918 12. střelecký pluk „Milana 
Rastislava Štefánka“, Ludvík Valášek 
(*25.8.1894) byl od 15. prosince 1917 
v 8. střeleckém pluku „Slezském“. Do 
stejného pluku byl zařazen 22. srpna 

1917 i jehnický rodák Čeněk Vyčesal 
(*29.6.1895 - 23.9.1949). 

Ruští legionáři se také jako poslední 
ze všech našich vojáků vraceli domů, 
protože jejich cesta vedla doslova 
kolem světa: v lodních transportech, 
které vyplouvaly z Vladivostoku, lodě 
pluly třemi směry: kolem Asie přes 
Suezský průplav do Terstu, druhá trasa 
vedla přes Tichý oceán, Panamský 
průplav, Atlantický oceán opět do 
Terstu a třetím směrem se stal Tichý 
a Atlantický oceán do Hamburku. 
První transport vyplul 15. ledna 
1919, poslední loď „Heffron“ byla 
vypravena 2. září 1920; celkem bylo 
přepraveno 67 730 osob. V Jehnicích 
uvítali členové Sokola slavnostně 7. 
srpna 1920 Ludvíka Valáška a na jeho 
počest uspořádali „Besídku“. Uvítání 
Antonína Valáška proběhlo na schůzi 
výboru Sokola  Jehnice dne 28. září 
1920. Legionáři byli v nové republi-
ce velice váženi, protože svou účastí 
v prvním odboji účinně podpořili české 
politiky ve snaze o vytvoření samostat-
ného státu. Právě jejich zásluhou byla 
Československá republika považována 
za jednu z vítězných zemí. Vážnost 
podtrhovala až do roku 1939 i stráž 
v uniformách ruských, francouzských 
a italských legií, která se střídala denně 
u brány Pražského hradu. Legionáři 
také neváhali hned na začátku na-
cistické okupace v březnu 1939 dát 
znovu v sázku své životy v rodícím se 
druhém odboji. Řídící učitel František 
Cikánek se zapojil do politické skupiny 
odbojové organizace Obrana národa, 
byl zatčen gestapem a vězněn, ale oku-
paci přežil.  A již 30. srpna 1945 byl 
povolán do služeb ve škole v Jehnicích 

a jeho prvním úkolem se stalo zajištění 
rekonstrukce válečnými událostmi 
těžce poškozené školní budovy. Dne 
27. října 1946 se konalo její slavnost-
ní otevření… Dlouholetý jehnický 
učitel, kronikář a pracovník místní 
samosprávy Karel Hudec se zapojil 
do pomoci příslušníkům paraskupiny 
Silver B, která byla vysazena z Velké 
Británie spolu se skupinami Silver 
A a Anthropoid, které se podílely na 
atentátu na R. Hendricha, jedné z nej-
větších akcí československého odboje. 
Skupinu Silver B provázely od počát-
ku vysazení v noci 29. prosince 1941 
nezdary (jiné místo vysazení, selhání 
záchytných adres atd.), takže nakonec 
vyhledali pomoc u příbuzných v Brně 
– Řečkovicích. Kolem nich se utvořila 
sít pomocníků a přechovávatelů, jejímž 
členem se stal i Karel Hudec, tehdy již 
učitel v Medlánkách. Teprve v polovi-
ně roku 1944 gestapo provedlo první 
zatýkání, 12. června 1944 byl zatčen 
Karel Hudec, který byl popraven spolu 
s dalšími spolupracovníky na samém 
sklonku války, 10. dubna 1945 v kon-
centračním táboře Mauthausen.

Prosíme všechny jehnické občany, 
kteří by nám mohli pomoci při dopl-
ňování životopisných údajů legionářů 
z Jehnic, dále občanů, kteří padli 
v první světové válce, i osobností, je-
jichž jména jsou uvedena na pomníku 
obětí obou světových válek na náměstí 
3. května, aby se přihlásili členům 
redakční rady „Jehnických listů“. Za 
pomoc předem děkujeme.

Miroslava Menšíková

Hlídka čs. Legionářů na Piavě
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Dodatek o zvoničce v Jehnicích.

Přesné vybudování zvoničky není 
známo. Ve Vlastivědě moravské, jak 
uvádí F. Slavík, najdeme zmínku 
z r. 1897, že uprostřed návsi (Jehnic) 
stojí Kaplička. V tehdejší době měly 
zvoničky ten význam, že oznamova-
ly nebezpečí a to hlavně požárů. Až 
později hlas zvonku oznamoval ráno, 
vítání dne, poledne čas oběda a odpo-
činku a večer se zvonívalo „Klekání“, 
poděkování a konec pracovního dne. 
Zvonění také oznamovalo odchod spo-
luobčanů z tohoto světa a na poslední 
cestě na hřbitov. To vše se děje dodnes. 
Ještě v minulém století svolával zvo-
nek lid na pobožnosti, které se u naší 
zvoničky konávaly. Byly to především 
pobožnosti „Májové“, prosebné v do-
bě sucha za déšť a děkovné za úrodu. 
V měsíci září se často ozývalo zvonění 
když procházela procesí na Vranov na 
pouť. Jehnická zvonička je postavena 
v jednoduchém stavebním slohu. V roce 
1968 došlo k jejímu poškození v dů-
sledku blízkosti silnice. Proto byla za 
pomoci občanů rozebrána a v té samé 
podobě postavena několik metrů od 
silnice. Pouze její dveře byly umístěny 
opačně směrem k silnici. I dřevěný kříž 
stojící před zvoničkou byl znovu zho-
toven a postaven nový na náklady pana 
Karla Čupra. Při oslavách sedmistého 
výročí písemné zprávy o Jehnicích v r. 
1992 byla obnovena na zvoničce fasáda, 
opravu provedla stavební firma „Šicha“. 
Kříž byl znovu natřen a Tělo Kristovo 
(Corpus) bylo nově zhotoveno z mědě-
ného plechu. Na malbě Těla Kristova se 
podílel pan Stehlík z Vranova.

Kdo pořizoval zvony v dřívějších do-
bách, o tom nemáme věrohodné zprávy. 
Ze zápisků pana Antonína Pernici se 
dovídáme, že v roce 1916 – 1917, v době 
první světové války, byl zvon rekvírován 
pro válečné účely. Nezvonilo se až do 
roku 1918. Tehdejší vedení obce však 
nový zvon nechtělo zbudovat a tak 
Československá strana lidová koupila 
zvonek za 1.600 Kč.

Tento zvon sloužil až do roku 1942. 
Potkal ho stejný osud a v dubnu 1942 
byl rovněž rekvírován na válečné účely 
ve druhé světové válce. Nový zvonek 
byl pořízen v r. 1946 po válce. Byl od-
lit v Kovolitu v České u Brna firmou 
„Maňousek“. Tento zvonek nám sloužil 
až do roku 1996 a v roce 1997 byl da-
rován do poutního místa do Koclířova 
u Svitav.

Na podnět některých jehnických ob-
čanů, kteří darovali finanční prostředky 

a za finanční prostředky, které uvolnilo 
Zastupitelstvo MČ – Brno Jehnice se 
zastupitelstvo rozhodlo pořídit zvon 
nový. Ten byl odlit ve známé zvonařské 
dílně paní Tomáškové – Ditrichové 
v Brodku u Přerova. 21. září 1996 byla 
u zvoničky za hojné účasti našich ob-
čanů a hostů z okolí sloužena mše svatá 
řečkovickým panem farářem ThDr. 
Josefem Rycheckým a zároveň při této 
bohoslužbě byl zvon i zvonička požeh-

nány. Zvon byl zavěšen a ve 12 hodin 
se ozvaly jeho první tóny, které vítaly 
naše Jehnice. Prvního zvonění se zhos-
tila a ručně prováděla paní Veronika 
Hudcová.

Jméno zvonku je „Marie“ podle 
Panny Marie Vranovské. Zvon váží 
54 kg, jeho výška je 45 cm. Na plášti je 
předlit obraz Panny Marie Vranovské 
s nápisem „Ave Maria“, na protější 
straně je předlit nápis „Jehnice 1996“ 
a znak zvonařské dílny.

Nyní se dostáváme k tomu kdo pro-
váděl zvonění. To není zaznamenáno 
ani ve sborníku „Jehnice od minulosti 
k dnešku“ vydaném v roce 2002 u příle-
žitosti 710 letého výročí první písemné 
zprávy o Jehnicích. Zvoníků se vystří-
dalo jistě mnoho. Podle paměti našich 
spoluobčanů si ty poslední připome-
neme. Víme, že zvonívaly v poslední 
době ženy a to až do roku 1972. Byla to 
tradice, tahávalo se lanem, to vyžadova-
lo um, obětavost, hlídání času. Dlouhá 
léta zvonívala paní Nesrstová, pak to 
byla paní Tichá, která také zvonívala 
delší dobu. Pak tento úkol převzala paní 
Nováková – Vašková. Po paní Vaškové 
převzala zvonění paní Julie Pernicová, 
která bydlela naproti zvoničce. Poslední 

ruční zvonění prováděla paní Marie 
Metelková a doplňovala ji paní Růžena 
Kolaříková až do roku 1972.

V roce 1972 se rozhodli někteří 
občané Jehnic, že pořídí zvonění auto-
matické na elektrický pohon. S účastí 
Sboru dobrovolných hasičů v Jehnicích 
tento záměr uskutečnili. Mechanické 
zařízení instaloval pan Hrubý se svým 
synem. Byl to kovář z Líšně, který měl 
na tuto instalaci pro malé zvony patent. 
Spolu s ním elektrifikaci zvoničky a au-
tomatizaci zvonění provedl brigádnicky 
v „Akci Zet“ pan Věroslav Metelka. 
Ten prováděl v součinnosti s panem 
Jaroslavem Hudcem svědomitě i údrž-
bu a seřizování aparátu až do roku 
1996. V tomto roce k novému zvonku 
bylo pořízeno i nové automatické za-
řízení, které provedla firma Bouchal. 
O údržbu a seřizování tohoto zařízení 
se stará pan Jiří Hudec.

Jak vypadá zvonička v Jehnicích 
v posledních letech? Byla svěřena 
Magistrátem města Brna do péče 
naší městské části. Bylo zavedeno 
i její osvětlení z venku. V roce 2002 
nátěry okapů a kříže včetně Těla 
Kristova provedl pan Miroslav Bednář. 
V posledních letech se na obnově ven-
kovních nátěrů podílela stavební firma 
„Šicha“ a několikrát firma Romex.

Na Štědrý den jehničtí skauti rozží-
hají občanům Jehnic“Betlémské světlo“, 
které si odnášejí do svých domovů. 
O vnitřní úklid se dlouhá léta stará 
rodina Hudcova.

Údaje poskytl Věroslav Metelka, Jaroslav Hudec, 
Josef Kousal

Žádejme více českých 
BIOpotravin

BIOzemědělství nebo-li ekolo-
gické zemědělství nepoužívá synte-
tická hnojiva ani jedovaté pesticidy. 
BIOzemědělci tudíž produkují kromě 
zdravých potravin také zdravé životní 
prostředí s čistými vodami, půdou 
a vhodnými podmínkami pro život 
rostlin a živočichů. BIOpotraviny jsou 
tedy produkty ekologicky pěstované, 
ale také ekologicky zpracovávané, tj. 
bez zbytečných konzervantů, zlepšo-
vačů chuti či vzhledu, umělých aromat 
apod. Nabízí je dnes nejen obchody 
zdravé výživy ale i běžné samoobsluhy 
či obchodní řetězce. Kromě mléčných 
výrobků, např. mléko či jogurty, do-
stanete v obchodě i BIO chléb nebo 
maso, luštěniny, rýži, mouku, zeleninu 
i ovoce.  Přestože velká část (56%) 
BIOpotravin stále pochází z dovozu, 
zejména z Německa, i naši výrobci 

Jehnická zvonička
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postupně BIOsortiment rozšiřují. Aby 
bylo BIOzboží dostupnější (i cenově), 
je třeba ho v maximální míře žádat 
v obchodech kam chodíte běžně naku-
povat. Čím větší bude poptávka, tím 
běžnější BIOprodukty budou a tím se 
také zlevní. Samozřejmě upřednost-
ňujme BIO od českých zemědělců 
a výrobců. Sdružení Hnutí Duha 
nedávno zahájilo kampaň Česko hledá 
české BIOpotraviny, kterou oslovuje 
české výrobce potravin, aby do své 
výroby zařadili i výrobky v BIOkvali-
tě. Jejich snahu můžete podpořit i vy 
– více najdete na www.ceskebiopo-
traviny.cz nebo si přijďte pro letáky 
do Ekologické poradny Veronica, 
Panská 9.

BIOpotraviny ale nejsou jediné 
zboží, kde můžeme žádat BIOkvalitu. 
Chemické postřiky se používají třeba 
i při pěstování bavlny a tedy skrze 
oblečení a jiné textilie, vatu či hygie-
nické potřeby se do těla opět dostávají 
nežádoucí chemické látky. Více k su-
rovinám a zpracování textilií v příštím 
článku poradny.

Ekologická poradna Veronica

Akce Ekologického institutu 
Veronica říjen 2008

3.- 4. října 2008
BIOjarmark na Zelném trhu
Tradiční brněnský jarmark s biopo-

travinami přímo od ekozemědělců 
a s dalšími bioprodukty, vč. regio-
nálních a fair trade výrobků, ochut-
návka, cimbálová muzika Veronica, 
aktivity pro děti i dospělé. Koná se 
v pátek od 9 do 17 h, v sobotu od 9 
do 12 h.

5. října 2008
Studánková exkurze – Adamovský 
potok

Sraz v 9 h, Královo Pole - nádraží, 
zastávka autobusu č. 43 do Útěchova. 
Délka trasy do 10km (Útěchov 
– studánky Ptačí svatyně a U Psa 
– Adamovský potok, cesta k prameni 
– Útěchov).

11. října 2008
Exkurze na ekofarmy

Zveme vás na další exkurzi k eko-
logickým zemědělcům. Odvoz bude 
zajištěn, na místě možnost nákupu 
biopotravin.

19. října 2008
Studánková exkurze – Podél 
Rakovce a Vrbovce

Sraz v 9 h, Bystrc, zastávka tram-

vaje č. 1 - Přístaviště. Délka trasy do 
10km (studánka Rakovec – Kočičí 
žlíbek, podél potoka Rakovec 
– Ríšova studánka – prameniště po-
toka Vrbovec – Helenčina studánek 
– žlebem Vrbovského potoka k Žebě-
tínskému rybníku).

9. září – 31. prosince 2008
Výstava Vyhlídky na Brno

Výstava přináší 29 různých pohle-
dů na Brno ve fotografiích autorů 
Milana Peňáze a Karla Hudce.
Více informací k akcím najdete na 
www.veronica.cz

Výstava „Pohádkové krajinky ze 
sukulentních rostlin“

se koná v Brně Bystrci, v Zahrad-
ním centru Čtyřlístek (vedle OBI, 
zastávka Kamenolom tram. 1, 3 a 11, 
snadné parkování)

od 3. do 12. října 2008, denně 10 
až 18 hodin.

Sukulenty jsou rostliny se zásobou 
vody v listech nebo ve stonku. Díky 
tomu snadno vydrží i péči přezaměst-
naných či zapomětlivých pěstitelů. 
Také jim nevadí suchý vzduch mo-
derních bytů, jsou na něj z pouštní 
domoviny zvyklé. 

Vystaveno bude kolem 200 exponá-
tů, většina z nich je tvořena pestrým 
společenstvem sukulentních rostlin 
zasazených v kamenných miskách 
či v keramických objektech rozto-
divných tvarů. Můžete se těšit na 
kvetoucí živé kameny, tygří tlamičky 
a další kosmatcovité sukulenty. 

Jaroslav Honc

Program ZOO Brno
říjen 2008:

1. října 2008 DEN SENIORŮ 
V ZOO BRNO.

4. října 2008 SVĚTOVÝ 
DEN ZVÍŘAT A PODZIMNÍ 
ZOOTROFEJ.

Tyto akce jsou přístupné i pro běžné 
návštěvníky zoo.

Upřesnění programu bude zavěšeno 
na webových stránkách zoo.

Markéta Müllerová, DiS.
propagačně vzdělávací úsek

tel.: +420 546 432 361
e-mail: mullerova@zoobrno.cz

Inzerce

Připojení k Internetu
www.orionet.cz

cena od 400,-Kč, rychlost od 2048 
kbit/s, rychlý servis, možnost interne-
tové telefonie – plnohodnotná náhrada 
pevné linky

tel.:530505200
Pražská 10, Brno-Bosonohy

KLEINER
prodloužená záruka až 5 let
www.levnesporaky.cz
prodej spotřebičů a náhradních dílů 

za zajímavé ceny
KS 2476.10S2 za 8.910,- Kč 

s dovozem, montáží, odvozem 
původního

ES 3475.1E00 za 9.410,- Kč s do-
vozem, montáží, odvozem původního



široký sortiment náhradních dílů 
a příslušenství na spotřebiče značek 
MORA, FAGOR, KARMA, 
GORENJE (termočlánky, výměníky, 
plechy, rošty, knoflíky…)
spotřebiče a přislušenství na propan – butan

Dovoz nového a odvoz starého sporáku 
zdarma, záruční i pozáruční servis, při 
zakoupení sporáku možnost připojení …

Košinova 10, Brno
tel: 549 210 297-8
otevřeno: po-pá 8-18 hod
parkování zdarma

Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600

otevřeno: po-pá 8,30-16,30 hod

JSTE PŘIPRAVENI
NA PŘÍCHOD

DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ??
www.DIGITVSAT.cz

Dodávka a montáž satelitní televize 
a DVB-T

(set top boxů) za nejnižší ceny!!

Např: CS LINK, cena od 5490,- (na 
2TV od 8500,-) – stabilní a kvalitní 
satelitní příjem bez paušálu, časově 
neomezeno:
ČT1,ČT2, ČT24, ČT4 SPORT,
NOVA, NOVA CINEMA, PRIMA,
PUBLIC, NOE, ÓČKO,
STV1, STV2, JOJ, TA3.

Dále volitelná nabídka programů 
za příplatek – Viasat Explorer, Viasat 
History, Filmbox, Galaxie sport, Sport 
5, JimJam (dětské), Spice plat., LEO 
TV,  (erot.), Spektrum, HBO, CS 
FILM, Nostalgia.

K tomu navíc: nekódované zahraniční 
programy zdarma!

DVB-T (set top box) – přivezeme, 
zapojíme, vysvětlíme obsluhu. Ceny již 
od 1000,-
AKCE: zaměření signálu a zpracování 
programové nabídky – ZDARMA!
Registrace + info:
technik.digi.tv@seznam.cz,  tel:
722550739

Pro konkrétní klienty hledáme
stavební pozemky, rodinné domy 

a chalupy.

Prodávajícím poskytneme kompletní 
realitní a právní servis zdarma.

Informace na telefonním čísle: 
728 140 655 

RK Nové bydlení, Vlhká 25, Brno
www.rknovebydleni.cz

Máte své potřeby, máte své sny a my 
Vám je pomáháme naplňovat!
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