LESNÍ ZVONKY
Duševní deprese nebolí,
ani se na ni neumírá,
je jako stín, který nevoní
nebo jak v polích sníženina,
napadne sníh a hned roztaje,
ona se naplní vodou a bahnem,
stane se žumpou,
do níž se nahrne špína z celého pole
a nad ní je zářivé
nebe, modré jak lesní zvonky
při cestě k Novému Hradu
a čisté jak čerstvě napadlý sníh.
Duševní deprese je nemoc,
která nebolí a na niž se neumírá.
Stavidla bídy,
hráze úzkosti, příčky tísně,
rozpěrky vášní a sklíčenost
ducha, všechno v jediném pytli,
tak jako semena v tobolce
vlčího máku na okrajích
našich mezí, mateřídouškou
porostlých, vyhřátých slunečním
teplem letního dne. Deprese
nebolí a neumírá se na ni.
Je to stín smutku černé
noci, vychladlé teplo srdce
a ledový chlad očí prázdných
jak vypuštěný rybník v horách
Vysočiny, promrzlý dlouhou
zimou, smetený severními
větry jak březovým pometlem
selský mlat. Jdi dneska brzy spát,
je to lék proti depresi
i únavě, co neselhává,
tak proto dobrou naději a noc.
Karel Stránský

Informace Zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice
Dne 17. 8. 2011 proběhlo
146. zasedání zastupitelstva.
Na tomto zasedání byly předneseny
tyto připomínky:
a) odstavený vrak přívěsného vozíku
na ulici Sousední - předat k řešení
policii.
b) seřízení reflektorů ve sportovním
areálu za školou - zabezpečí ředitel ZŠ.
Zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu starosty týkající se financování

výstavby mateřské školky. Způsob
a schválení předmětných finančních
prostředků je plně v kompetenci zastupitelstva města Brna. Dále podal zprávu
o žádosti MČ Ořešín na dovážení
obědů pro děti mateřské školky Ořešín
pro školní rok 2011-2012. ZMČ BrnoJehnice bere tuto zprávu na vědomí
a souhlasí a nemá námitek k dovážení
obědů pro děti MŠ Ořešín. Na dovoz
obědů bude z městskou částí Ořešín
zpracována příslušná smlouva.

Zastupitelstvo schválilo
a) doplnění textu na pamětní desce
obětem II.  světové války o jméno Jan
Manuel 1900-1942 s tím, že nová deska
bude odhalena 11. 11. 2011 na nově
zrestaurovaném pomníku na Náměstí
3. května.
b) návrh smlouvy mezi MČ BrnoJehnice a firmou Hutira na vyčištění
Jehnického potoka v částce 39 628,- Kč
bez DPH.

Zastupitelstvo projednalo
a) připomínky a náměty p. Charváta
a postupuje je k jednání Školské radě
při ZŠ Blanenská 1. Výsledek projednání bude předložen Školskou radou na
příštím zasedání.
b) písemnou žádost kulturní komise
týkající se přípravy Jehnických hodů
2011, souhlasí a schvaluje požadavky
komise kromě bodů 2,3 a 4 (opravy
a šití nových krojů), které budou řešeny
v rámci příprav oslav 720 let výročí
Jehnic.
Zastupitelstvo odkládá
projednání žádosti o finanční
příspěvek pro diecézní charitu Brno na
příští zasedání.
Zastupitelstvo nesouhlasí
a) s návrhem smlouvy mezi MČ
Brno-Jehnice a firmou Tomovy parky
na kontrolu a údržbu stavu dětského
hřiště na Náměstí 3.května, tak jak
byla předložena na tomto zasedání.
Způsob kontroly a údržby bude detailně
specifikován na příštím zasedání.
b) s návrhem smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene
vedení optického kabelu na pozemcích
p.č.1/3 a 7/1 k.ú.Jehnice mezi MČ
Jehnice a firmou Telefonica O2, tak jak
byla předložena na tomto zasedání.
c) s návrhem textu 3. dodatku
k nájemní smlouvě na pronájem části
budovy ZŠ Blanenská 1 a návrhem
smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě mezi MČ Jehnice a firmou
Telefonica O2, tak jak byly předloženy
na tomto zasedání.

V neděli po poledni se pak konal na
hřišti turnaj v malé kopané za účasti
sedmi mužstev. Po urputných, avšak
slušných soubojích zvítězilo mužstvo
Jehnice A, jenž ve finále porazilo

mužstvo Balet 3:0, třetí místo obsadilo
mužstvo Jehňata, které zdolalo sestavu
Stárků až po penaltovém rozstřelu.
Nejsympatičtějším týmem bylo vyhlášeno družstvo Stárek.

Výstava

Následující zasedání se konalo 21.9.2011 v 18.30
hodin, další se bude konat 19.10.2011 v 18.30
hodin vždy na ÚMČ.

„Svaz chovatelů drobného
zvířectva Jehnice

Mše svatá

Dne 3. 9. - 4. 9. 2010 proběhla výstava
drobného zvířectva v naší městské části
Brno-Jehnice. Děkujeme všem, kteří
přispěli ke zdaru této akce i těm kteří se
naší výstavy zúčastnili.

Jehnické hody
10. 9. 2010 proběhly ke spokojenosti
všech návštěvníků i účinkujících tradiční Jehnické hody. Na náměstí se opět
sešlo veliké množství lidí, což značí
velikou oblibu této akce. Počasí opět
vyšlo na 100 %. Celé hody se musely
každému bez výjimky líbit.
Je třeba tímto poděkovat všem
sponzorům, kteří podpořili tuto akci,
dále pak všem, kteří se na přípravě
a průběhu aktivně podíleli.

Zahájení hodů
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Stárci a stárky

Česká beseda

Mladí hasiči SDH Brno-Jehnice pořádají v sobotu
22. října 2011 v naší městské části sběr železného šrotu.
Podrobnosti akce se včas dovíte z místního rozhlasu.

Jehnická mája

Vítězný tým s „pohárem“

Dekorování nejsympatičtějšího týmu
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Co bylo domovské právo?
V dnešní době občas od novinářů
či politiků slyšíme, že by se mělo
znovu zavést domovské právo. Co to
vlastně bylo a proč by se nám dnes
mělo hodit? Na to se pokusíme odpovědět a na konkrétních příkladech
z historie Jehnic ukázat, jak institut
domovského práva fungoval.
Domovské právo vzniklo v evropských zemích v době přechodu ke
kapitalismu a v této epoše se plně
rozvinulo. Ve většině zemí (např.
v Německu, s výjimkou Bavorska,
ve Švýcarsku, Francii, v Holandsku)
se postupně domovské právo
omezilo na zaručení nerušeného
pobytu v domovské obci, v menší
skupině států zůstalo domovské
právo především prvořadou sociální
institucí, protože s ním byl spojen
nárok na chudinské zaopatření. Tak
tomu bylo v omezeném rozsahu ve
Velké Británii, zcela pak v Bavorsku
a zejména v Rakousku. Zde byl
v roce 1863 přijat říšský zákon č.
105, který nabyl účinnosti 24. ledna
1864. Domovské právo se mohlo
získat pouze narozením, sňatkem,
získáním veřejného úřadu a přijetím
do domovského svazku. O tomto
přijetí rozhodovala jedině obec a proti jejímu rozhodnutí nebylo odvolání.
Naopak příslušníci obce nemohli
být ze své obce vyhoštěni nebo
vypovězeni a zákon jim zajišťoval
právo na chudinské zaopatření. Tzv.
bezdomovci, tedy osoby, u nichž
nebylo možno domovské právo zjistit,
podle předpisů přikázal politický
úřad do některé obce. Nový zákon
však ukázal i problémy: původně
myšlenka domovského práva vznikla
v době, kdy ještě nebyl tak velký
pohyb obyvatel. Později, s rozvojem
průmyslu, odcházely celé rodiny
do průmyslových oblastí. Zde žili
a pracovali, ale ve chvíli, kdy ztratili
svou pracovní schopnost (úraz, stáří),
se měli vrátit do své domovské obce,
která se měla postarat o jejich zabezpečení. Obce se pochopitelně takové
praxi bránily. Stávalo se také, že
město, kde ti lidé pracovali, jim sice
udělilo podporu, ale zaplatit ji musela
domovská obec. Změna nastala až
v roce 1896, kdy byl přijat říšský
zákon č. 222. Především zúžil dosud
neomezené právo obce na udělení
domovského práva. Obec nesměla
odepřít přijetí do domovského práva
rakouskému státnímu občanovi,

který se v obci zdržoval nepřetržitě
a dobrovolně deset let. Když obec
do šesti měsíců nerozhodla o právoplatném nároku občana na přijetí do
domovského svazku, náleželo rozhodnutí politickému úřadu, většinou
okresnímu hejtmanství. V té době
však již význam domovského práva
jako institutu sociálního přece jen
poklesl, protože byly přijaty zákony
o úrazovém a nemocenském pojištění dělnictva a zákon o penzijním

rakousko-uherské monarchie o domovském právu. Zpočátku se počítalo,
že chudinství převezme stát a takto
ulehčí obcím, ale nakonec nový zákon
přijat nebyl. Byly však přijaty zákony,
které rozšířily povinnost nemocenského pojištění i na zemědělské dělnictvo
a čeleď, o pojištění zaměstnanců pro
případ nemoci, invalidity a stáří,
i když důchody invalidní, starobní,
vdovské a sirotčí byly poměrně nízké.
Jako doplněk sociálního pojištění byla

Domovský list

pojištění soukromých zaměstnanců
ve vyšších službách. Chudinská péče
vyplývající z domovského práva však
i nadále měla význam pro zemědělský proletariát, kterého se uvedené
zákony netýkaly.
Po roce 1918 Československá
republika přijala zákonodárství bývalé
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zavedena instituce státních starobních
podpor. Podpora činila 500 Kč pro
osobu ročně, pokud žili dva žadatelé
v jedné domácnosti, snižovala se na
300 Kč pro každého z nich. K podpoře
poskytovala obec příplatek, který se
odvíjel od počtu obyvatel: nad 50 000
obyvatel to bylo 20 %, od dvou do 50

tisíc obyvatel 15 % a v obcích pod dva
tisíce obyvatel 10 %. O žádosti rozhodoval okresní úřad příslušný podle
místa pobytu. V letech 1931–1935
se počet příjemců státních podpor
pohyboval mezi 160 až 200 tisíci osob,
státní podpory činily až 80 milionů
a obecní příplatky až 11 milionů Kč.
Krátce po únoru 1948 byla instituce
domovského práva zrušena jako praxe
socialismu cizí. Stalo se tak zákonem
z 30. června 1948 s účinností od

uplatňovalo v naší obci. Domovská
příslušnost byla velice důležitá informace a uváděla se na všech úředních
dokumentech (rodný, oddací či úmrtní list, existoval i samostatný doklad
o domovském právu). Rozhodující
byla domovská příslušnost otce,
od níž se odvíjela příslušnost
dalších členů rodiny. Nejsnadnějším
způsobem získání domovského práva
bylo se v obci narodit. Z archů sčítání
obyvatelstva v roce 1890 jsme vybrali
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1. ledna 1949. Zcela zaniklo právo
vypovídací, vyhoštění a odstrčení do
domovské obce podle hnaneckých
předpisů.
Po nezbytném, i když poněkud
složitém, vysvětlení historických
souvislostí, si ukažme na konkrétních
příkladech, jak se domovské právo

příklady, jak taková situace mohla
konkrétně vypadat.
V čísle popisném 10 žila rodina rolníka Františka Kolaříka (* 10. 7. 1834
Jehnice, tamtéž příslušného).
Jeho manželka Josefka i děti
František, Václav, Jindřich,
Františka, Aloisie a Marie se všichni
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narodili v Jehnicích, takže ze zákona
měli domovskou příslušnost zde.
V čísle popisném 11 žila rodina
nádeníka Jana Kolaříka (* 1. 6. 1841
v Jehnicích, sem byl také narozením
příslušný). Jeho manželka Františka
se sice narodila 13. 11. 1843 v obci
Vavřinec, ale sňatkem získala
automaticky domovskou příslušnost
v Jehnicích. Děti, František,
Josef, Matěj a Josefka, se narodily
v Jehnicích a měly tak tu i domovskou příslušnost.
V čísle popisném 20 žil bednář
Antonín Novák. Narodil se 24. 10. 1849
v Habrovanech a sem byl také v době
sčítání příslušný. Jeho manželka
Marie se narodila v Deblíně, ale
sňatkem získala příslušnost
manželovu, tedy v Habrovanech.
Jejich děti, Václav, Matěj, Antonín,
Josefka, Marie a Emanuel, se
sice narodily v Jehnicích, ale
domovskou příslušnost měly po otci
v Habrovanech. Můžeme tedy soudit,
že bednář Antonín Novák přišel do
Jehnic za prací do pivovaru. Stalo
se tak nejpozději 28. 9. 1872, kdy
se narodil v Jehnicích prvorozený
syn Václav. Další děti se narodily
v letech 1875–1888 také v Jehnicích,
ale snad rodina v nějakém období
v obci nebydlela (tím by nesplnila
podmínku nepřetržitého desetiletého
pobytu), protože v roce 1890 už zde
Antonín Novák žil podle našeho
výpočtu 18 let a na domovské právo
v Jehnicích by měl nárok. Jak se v takovém případě postupovalo: Antonín
Novák musel požádal obecní výbor
o přiznání domovského práva, nebo
takovou žádost odeslala jeho původní
domovská obec. Obecní výbor na své
schůzi žádost projednal a prověřil,
zda žadatel splňuje všechny podmínky k udělení. Poté informoval jeho
původní domovskou obec, že mu
uděluje domovské právo v Jehnicích.
Obec původního domovského
práva si na svém zasedání informaci
projednala a zaznamenala ve svých
dokladech.
Každá obec si otázky domovského
práva pečlivě sledovala. Když se její
občan odstěhoval a uplynulo požadovaných deset let, kdy v obci nežil,
okamžitě příslušnou obec písemně
požádala o přijetí do svazku tamní
obce. Tak např. v lednu 1912 obecní
výbor v Jehnicích projednal „přípis
obce Ořešína, kterým se žádá, aby byl do
svazku obce Jehnické přijat pan A. Štelcl

s rodinou“. Dále projednali žádost
okresního hejtmanství v Brně o přijetí pana Jiřího Valáška s rodinou
a také byla přečtena žádost Antonína
Komárka z Mokré Hory. „Po předchozí poradě usneseno jednohlasně, aby
všichni tři i s rodinami byli do svazku
obce Jehnické přijati.“
Obec Jehnice většinu žádostí
o domovské právo vyřizovala kladně.
Ale např. na schůzi obecního výboru v lednu 1913 zamítli hned dvě
žádosti: jednou proto, že žadatelka
„přerušila svůj pobyt v obci“, podruhé,
„jelikož v obci nebydlí“. Jindy,
v roce 1918, byla zamítnuta žádost
Mikuláše Pavluka z východní Haliče
, „jelikož jest neznám a v obci se krátkou
dobu zdržuje“.
V listopadu 1918 projednal obecní
výbor přípis obce Horní Heršpice,
„která se zdráhá převzíti do svazku
obce Kat. Kolaříkovou. Usneseno podati
stížnost na hejtmanství“. To je ukázka, kdy se obce nemohly dohodnout,
a měl rozhodnout nadřízený orgán
státní správy. Někdy se žadatelé
pokusili i o podvod: v únoru 1919
se projednával na schůzi obecního
výboru znovu případ Mikuláše
Pavluka ve chvíli, kdy žádal o přijetí
do československého státu. V žádosti
uvedl, že mu obec Jehnice přislíbila
udělení domovského práva. Příslušný
státní orgán si tento údaj ověřil
v obci a zjistilo se, že toto tvrzení „se
nezakládá na pravdě, jelikož žádost
jeho za týmž účelem byla na schůzi
obecního výboru ze dne 30. 12. 1918
zamítnutá“.
Obec si však mohla také bránit
v případech občanů, kteří porušovali
závažným způsobem podmínky udělení domovského práva. Následující
příklady jsou dokladem, že takový
občan neměl prakticky šanci domovské právo v Jehnicích získat.
V srpnu 1911 obecní výbor rozhodl, aby občan J. K. bydlící v Mokré
Hoře, který byl pro zločin krádeže
potrestán tříměsíčním vězením, „byl
z obce Jehnické vypovězen a bude vyzván, aby do 30 dnů se z obce Jehnické
vystěhoval“. Po dvou letech si však
onen občan koupil v Mokré Hoře
dům a obec musela rozhodnout, zda
trvá na svém usnesení o vypovězení.
Po delším váhání mu nakonec
v září 1913 povolili bydlet v Mokré
Hoře „pod tou podmínkou, bude-li
se řádně chovati“. Podmínku však
nesplnil, protože když žádal v roce

1926 o udělení domovského práva,
obecní zastupitelstvo hlasy všech
přítomných členů přijalo návrh, „aby
jmenovanému domovské právo ve zdejší
obci přiznáno nebylo, jelikož týž byl
několikráte trestán zemským trestním
soudem“. Podobně v roce 1921 se řešil
případ dalšího občana z Mokré Hory,
který měl být po návratu z vězení
vypovězen z obce. Když se z vězení
vrátil, požádal písemně, aby mu
byl pobyt v obci povolen. Obecní
zastupitelstvo se usneslo 25. 6. 1921,
„by mu byl pobyt povolen na čtvrt roku

snažila o umístění svého obyvatele
v chudobinci, sirotčinci atp. a platila
příslušné poplatky. Šla i tak daleko,
že pomáhala vdově při prodeji
domku, aby byl zisk z prodeje co
nejvyšší, protože si tak zajistila, že
nebude potřeba vyplácet v budoucnu
podporu. Ale obec si také prověřovala, jaké jsou třeba majetkové poměry
dětí, zda se nemohou o své rodiče
starat ony. V době hospodářské krize
se snad nejnázorněji projevila snaha
obce zmírnit dopady na občany, kteří
ztratili zaměstnání. Tak můžeme

Jehnice náves

od dnešního dne. V případě, že by se
dopustil trestního činu, bude vypovězen
do 24 hodin a rodina do 14 dní.“ Pokud
porušoval vážně zákony a nařízení
občan, který domovské právo v obci
již měl, obecní zastupitelstvo jej
nejdříve důrazně napomenulo, pokud
ani to nepomohlo, vyžádali si pomoc
nadřízeného okresního hejtmanství
a v závažných případech neváhali
zahájit i na soudní proces. Zájem
obce byl nadřazen nad sousedské
vztahy.
Výše jsme uvedli, že domovské
právo se historicky vyvinulo jako
institut sociální. Obec přispívala
svým chudým občanům v případě
nouze chudinskou podporou a to
i v případech, kdy přímo v obci
nebydleli, ale jejich domovské právo
zde trvalo. V době, kdy se chudý
občan musel léčit v nemocnici, byl
mu vystaven doklad o nemajetnosti,
nemusel za ošetření platit a obec
ze svých prostředků nemocnici
proplácela vynaložené náklady. Při
trvalých zdravotních obtíží se obec
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v zápisech obecního zastupitelstva
číst, že např. v roce 1931 „stran
lámání kamene u Jos. Štercla se podniknou kroky, aby zaměstnáváni byli
nezaměstnaní“. Kámen byl potřeba
na úpravu cesty na Příhon, která byla
realizována jako nouzová stavba. Na
samotné stavbě pracovalo v srpnu
1931 celkem 10 nezaměstnaných
občanů za plat 3 Kč na hodinu.
Podobně byla prováděna nová
cesta v úvoze v Mokré Hoře „v rámci
produktivní péče o nezaměstnané“.
Z příkladů, které jsme uvedli, si
mohou naši čtenáři snad udělat představu, co bylo domovské právo a jak
se uplatňovalo důsledností orgánů
státní správy, od obecních úřadů až
po ústřední instituce.
Miroslava Menšíková
Použitá literatura:
Jan Janák: Domovské právo ve
starém Rakousku a v ČSR. In: Pocta
akademiku Václavu Vaněčkovi k 70.
narozeninám. Praha, Univerzita
Karlova 1973, s. 147–165.

Jos. Štercla se podniknou kroky,
aby zaměstnáváni byli
nezaměstnaní“. Kámen byl
potřeba na úpravu cesty na
Příhon, která byla realizována
jako nouzová stavba. Na samotné
stavbě pracovalo v srpnu 1931
celkem 10 nezaměstnaných
občanů za plat 3 Kč na hodinu.
Podobně byla prováděna nová
cesta v úvoze v Mokré Hoře „v
rámci produktivní péče o
nezaměstnané“.
Z příkladů, které jsme uvedli, si
mohou naši čtenáři snad udělat
představu, co bylo domovské
právo a jak se uplatňovalo
důsledností orgánů státní správy,
obecních úřadů až po ústřední
Domov jeoddoma
instituce.
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DOMOV JE DOMA
Co děláme?
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starosti i radosti.

Pokud se chcete dozvědět ještě
více, přijďte v úterý 22.11.2011
do
Střediska rané péče,

SEPAROVANÝ SBĚR TEXTILU

Vážení občané,
firma E+B TEXTIL, která pod záštitou Magistrátu města Brna
provádí již několik let sběr, separaci a další ekologické zpracování
použitého textilu, si Vás dovoluje oslovit.
Připravili jsme separovaný sběr textilu i ve Vaší městské
části. Pro Vaše pohodlí jsme se rozhodli zorganizovat sběr použitého
textilu přímo od Vašich dveří – tzv. „DOOR".
Sběr proběhne dne 4.10.2011 ve Vaší městské části. V tento den
můžete nepotřebný textil vložit do igelitové tašky, a umístit ji před
své domovní dveře.Po 18 hod budou tašky sesbírány a použitý textil
odvezen k dalšímu zpracování.Tašky se již nebudou vracet.

Proč separovaný sběr textilu?
Přes 80% textilního odpadu z domácností je možné dále
zužitkovat. Snažme se proto o maximální ekologické využití
textilního odpadu!
Co můžete nosit ?
- funkční oblečení ( pomoc lidem v zemích tzv. třetího světa )
- textilie z přírodních materiálů - např. bavlna, pletenina
( určené k dalšímu zpracování na čistící textil, výrobu koberců,
jako izolační materiál )
Co recyklovat nelze ?
- oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce

Vážení občané,
děkujeme za Vaši účast na snaze maximálně ekologicky
využít textilní odpad.
Firma E+B textil s.r.o.
Nerudova 7 v Brně, kde Vás
7 17.00. otevřené
čekají od 9.00. do
dveře a pracovníci ochotní
odpovědět na Vaše otázky. Pokud

raději hledáte informace na
internetu, navštivte naše webové
stránky www.ranapece.cz.

Termální lázně SLOVINSKO
Radenci, hotel RADIN****
Termín:

28. – 30.10. 2011

Cena:

3.780,- Kč

Program:

28.10. - v 07:00 hod. odjezd z Brna, příjezd do Radenci kolem 13 hod.,
ubytování, možnost odpoledního koupání
29.10. - celodenní pobyt v termálních bazénech v hotelu
30.10. - dopoledne pobyt v termálech, odjezd do ČR ve 14 hod., příjezd
do Brna kolem 20 hod.
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu Radin****, 2x polopenzi formou bufetu,
neomezené koupání v termálních bazénech v hotelu, fitness, 1x denně návštěvu „světa
saun“ (mimo den odjezdu), pobytovou taxu, župan
Termální prameny jsou vhodné pro léčbu kardiovaskulárních chorob a
poúrazovou rehabilitaci.
Dítě od 4 do 12 let v doprovodu 2 dospělých osob platí pouze 1.000,- Kč za
autobusovou dopravu a 500,- Kč za pobyt

V případě, že máte zájem se zájezdu zúčastnit, volejte na jedno z tel. čísel:
CK Jitka Říhová, Běloruská 10, 62500 Brno, tel.,fax 539 012 451,
mobil 773 288 373
Program ZOO Brno
říjen 2011:
22. 10. 2011
13 – 16 hod.
HALLOWEENSKÁ ZOO

Soutěžní “halloweenská stezka
po zoo” a dlabání dýní. Díla
budou použita na výzdobu areálu
zoo.
Ing. Pavel Hruška
propagačně vzdělávací úsek
e-mail: hruska@zoobrno.cz

MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus,
radiátorů, oken, fasád, aj.
Tel.: 606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz
Brno-JEHNICE a okolí.
Platba hotově=SLEVA 250 Kč !
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