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Od této chvíle přebírá vedení Pamětní knihy obce Brťov–Jeneč skupina ve složení Anna
Čumová, Kateřina Bajková a Jiří Vymětalík.1 Naším úkolem jest formou retrospektivního zápisu
doplnit tuto pamětní knihu a založit a vést kroniku novou, která bude v souladu s požadavky doby
pojata v elektronické podobě. Obě uvedené dámy se postupně vzdaly snahy na tvorbě tohoto díla,
tudíž největší břemeno tíhy nesl pan Jiří Vymětalík.

Letecký pohled na obec Brťov–Jeneč od východu. Foto AMIDO-letecké snímky, s.r.o. České
Budějovice 2011.

Ona chvíle nastala na mimořádné schůzi v budově přístavby obecního úřadu Brťov–Jeneč před zraky
vedení obce a dalších občanů v pátek 25. ledna 2019.
1
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Rok 2011
Některé události roku 2011 byly ve staré ručně psané kronice opomenuty, proto jsou
připomenuty na těchto stránkách.

Spolková a kulturní činnost

Zájezd do Beskyd
Ve čtvrtek 19. května 2011 zorganizoval Svaz tělesně postižených (STP) Dlouhá Lhota,
jenž má velkou členskou základnu i v naší obci, zájezd do Turzovky, Pusteven a Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Zapálení Husovy hranice
O Dni upálení Mistra Jana Husa v úterý 5. července se na výletišti Brťov–Jeneč
vysluhovala slavnostní bohoslužba Církve československé husitské (CČSH) se zapálením Husovy
hranice.

Květinová přednáška
Obecní knihovna ve spolupráci se Svazem žen v Brťově–Jenči uspořádala v sobotu 12.
února v sále Obecního úřadu (OÚ) nejen pro milovníky přírody a květin Odpoledne s květinami
celého světa a zajímavostmi kolem nich.

Zimní radování Rychvald
V neděli 13. února zorganizovala Církev československá husitská (CČSH) v Lysicích a
Brťově–Jenči Zimní radování Rychvald. Celkem osmnáct účastníků, z toho dvě děti, zdolalo
trasu z Lysic zámeckou oborou a kolem Lysického potoka na zříceninu hradu Rychvald. Zpáteční
cestu jsme šli přes Štěchov zpět do Lysic. Průvodci této turisticko-naučné vycházky byli a výklad
poskytli pánové Rudolf Kubíček a Jiří Vymětalík.
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Blanenský deník Rovnost, Týden u nás, 23. února 2011.

Sčítání lidu, domů a bytů bylo spočítáno dne 26. března 2011.

Výřez ze Sčítacího listu osoby Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Dění v obci

Turnaj v malé kopané
Turnaj v malé kopané se odehrál na hřišti Na Loučkách 5. července.
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Blanenský deník 13. července 2011.

Husitská pouť na Hanou
O svátku Václava 28. září vyrazil z naší
obce autobus na Václavskou farní pouť Církve
československé husitské na Hanou do Pěnčína,
Čech pod Kosířem a lázní Skalka.

Olomoucký deník 12. října 2011.
Prostějovský deník 17. října 2011.
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Rok 2012
Stavební činnost v obci
Tohoto roku byla provedena rekonstrukce skladových prostor a doplnění herních prvků
v místní mateřské škole. Celkový náklad činil částku 143 052,- Kč, z čehož dotace z krajského
úřadu jihomoravského kraje (JMK) dělala 74 936,- Kč.

Spolková a kulturní činnost
Tradiční Josefskou zábavu uspořádali v sobotu 17. března v sále OÚ a sousedícím
hostinci Avion Dárci krve z Brťova–Jenče. Hrála Veselá trojka Pavla Kršky, zajištěno bylo
občerstvení a bohatá tombola.

V pátek 7. září se uskutečnila členská schůze místní organizace STP Brťov–Jeneč i dalších
místních buněk v lokální centrále organizace v Dlouhé Lhotě. Výbor STP v sále za hospodou
připravil pohoštění a tombolu.

Ve středu 10. října odjel z Brťova autobus plný členů i nečlenů (příznivců) STP Dlouhá
Lhota do polského města Kudowa Zdroj. Zpět přivezl lidi a mnoho zboží zakoupeného v polských
tržnicích a obchodech.

Mikulášského posezení 7. prosince v Dlouhé Lhotě tamního spolku STP se zúčastnili i
členové z naší obce. Kromě bohatého občerstvení a živé hudby byla připravena i tombola.

V sobotu 8. prosince proběhla v sále OÚ Mikulášská zábava připravená Sborem
dobrovolných hasičů (SDH) Brťov–Jeneč. Občerstvení bylo zajištěno, k tanci a poslechu hrála
skupina Tom Sawyer Band.

Události v obci a okolí
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Zájezd dárců krve na Pálavu
Další ze skvělých zájezdů pořádaných Brťovskými dárci krve (BoDáK)2 proběhl v sobotu
16. června. Cílem byl kraj od Pálavy po Valtice.

Blanenský deník,
Vyškovský deník
6. srpna 2012.

Účastníci zájezdu před
rozhlednou Vladimíra
Menšíka na Hlíně u
Ivančic 16. června 2012.
Foto Jiří Vymětalík.

2

BoDáK – Brťovští dárci krve.
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Tam, kde vinná réva,
do žil radost vlévá.
Kraj, co zdobí vinice,
od Pálavy po Valtice.
Tento verš z pera hlavního organizátora našich zájezdů Radovana Chloupka nás provázel
během další akce.
Zajímavostí v hotelu Rustikal byla přítomnost polských fanoušků, kteří společně s námi
sledovali fotbalový zápas Polsko – Česká republika na mistrovství Evropy. Stejně jako naši
fotbalisté, i my jsme zvítězili a ze zdařilého putování byla vydána pamětní pohlednice.

Vánoční ozdoby
Knihovna v Černé Hoře připravila ve středu 12. prosince předvánoční dílničku nazvanou
Přijďte si vyrobit Vánoční ozdoby. Kurz vedla Renata Omerová, bývalá hostinská v Brťově–Jenči.

Pohyb obyvatelstva 2012
Narození:
4 dívky
1 chlapec
Úmrtí:
1 muž
Přistěhovaní:
9 osob do šesti bytových jednotek
Odstěhovaní:
7 odstěhovaných z pěti domů
Svatby:
2 svatby
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Rok 2013
Volba prezidenta
Historicky první přímá volba prezidenta České republiky proběhla v pátek a
sobotu 11. a 12. ledna 2013. Z prvního kola prezidentské volby postoupili Karel
Schwarzenberg a Miloš Zeman. Druhé kolo se uskutečnilo ve dnech 25. a 26.
ledna 2013. Z vůle lidu byl prezidentem České republiky zvolen pan Miloš
Zeman.

Stavební činnost

Oprava kaple v Brťově
Obecní zastupitelstvo Brťova–Jenče vyhovělo žádosti faráře CČSH Martina Kopeckého
slavit bohoslužby v brťovské kapličce namísto v sále Obecního úřadu. K přestěhování obřadů
došlo až po celkové opravě interiéru kapličky v polovině března.
Byly provedeny nové malby a nátěry. Na podlahu byl položen
celoplošný koberec, pro návštěvníky vkusné židle. Na opravě se
podílely firmy Kontest Tišnov a Podlahářství Zouhar Blansko. Pod
oltářem vyboural bratr Slávek Lamač z Blanska otvor, do kterého
zazděna byla skříňka, v které uchovány jsou bohoslužebné
předměty. Zavedeno bylo automatického zvonění. Na průčelí kaple
byla instalována nová vývěska.Oprava a nové vybavení kaple stálo
40 000,- Kč. Uhrazení těchto částek je z darů věřících a není
zatížením pro obecní rozpočet.
Bourání otvoru pro skříňku na bohoslužebné předměty
v brťovské kapli 22. února 2013. Foto Jiří Vymětalík.

Pravidelné zvonění
Během jara si začala skupina občanů, hlavně těch bydlících v ulici Na Návsi stěžovat, že je
i jejich děti pravidelné zvonění na věži kapličky ruší a toto zvonění kdosi vypnul. Věřící CČSH se
poté dotázali občanů na jejich názor na zvonění. Bylo zaznamenáno, že převážné většině občanů
zvonění naprosto nevadí, mnoho z nich si pochvalovalo obnovení starého zvyku. Odpůrců zvonění
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bylo mnohem méně než zastánců. Obecní zastupitelstvo se s výsledky dotazníkové akce na
veřejné schůzi seznámilo a většinou hlasů rozhodlo o obnovení pravidelného zvonění s výjimkou
ranního kuropění. Zvoní se tedy poledne a klekání o 19. hodině. Každý pátek se zvoní v 15. hodin
na paměť Ježíšova velkopátečního ukřižování.

Nákup obecního vozidla
Pro místní sbor dobrovolných hasičů bylo v roce 100. výročí založení zakoupeno obecní
vozidlo Ford Transit za sumu 274 000,- Kč.

Počasí
Ačkoliv se v kalendáři pomalu ohlašovalo
jaro, dne 29. března napadl sníh a tradiční
velikonoční pomlázka dne 1. dubna se konala na
sněhu a ledu, což však „mrskůtniky“3 neodradilo. Na
jižních stranách zahrádek se ze sněhu prodraly
sněženky, bledule a krokusy.

Velikonoční pomlázka na Luční ulici 1. dubna 2013.
foto Anna Čumová.

Spolková činnost
Tradiční Josefská zábava se uskutečnila s Veselou trojkou Pavla Kršky v sobotu 23.
března.
Místní buňka STP se zúčastnila a spolupřipravila členskou a výroční schůzi STP Dlouhá
Lhota v pátek 27. září a pátek 29. listopadu v hospodě U havrana na Dlouhé Lhotě.

3

Místní výraz pro velikonoční koledníky.
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Události v obci

Ostatkové veselí

Maškary společně. Blanenský
deník 21. února 2013.

Rok se s rokem sešel, čas masopustní nadešel.
Zveme všechny – malý, velký, dědky, babky, tlustý, tenký na tradiční masopustní průvod.

Ostatky zorganizoval v sobotu 9. února zdejší Český
svaz žen (ČSŽ) a po projití celé dědiny zábavu
ukončil v sále OÚ.

Masopust v Brťově–Jenči. Plakát.
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Beseda o historii opevněných sídel
13. dubna v sále OÚ proběhla beseda s promítáním na téma Hrady, hrádky, města a
městečka, kterou připravila obecní knihovna Brťov–Jeneč ve spolupráci s badatelem Jiřím
Vymětalíkem, jenž představil zaniklá i dochovaná sídla Blanenska a Tišnovska od středověku po
dnešek. Přednášející Jiří Vymětalík doplnil tuto zajímavou přednášku promítáním a informacemi o
životě obyvatel těchto míst v časech klidných i bouřlivých. Návštěvníků a zájemců o historii se
sešlo poměrně hodně a byli velmi spokojeni s její úrovní.

Zájezd do Kroměříže
8. června jsme vyrazili
Za pokladem UNESCO do
„Hanáckých Athén“ aneb Co
je Versailles pro Paříž,
to je pro nás Kroměříž!

Roštínská kaple. Brťáci 8.
června 2013 v Chřibech. Foto
Jiří Vymětalík.
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Dárci krve… Blanenský deník 19. června 2013.
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Oslavy 110. výročí založení hasičského sboru
Výročí sto deseti let od
založení oslavil SDH Brťov–Jeneč
v sobotu 6. července 2013. Za velkého
zájmu proběhla soutěž v požárním
útoku, slavnostní nástup sborů a
výstavka z historie místního SDH,
ukázka historické i soudobé požární
techniky a výcviku záchranářských psů.
Večer se rozproudila taneční zábava a
potom ohňová show. Excelentním
zážitkem bylo v samém závěru
vystoupení vodní fontány
Malhostovice s ohňostrojem.

Blanenský deník 17. července 2013.

Ocenění pro obecní knihovnu
V rámci Slavnostního setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje byla v Moravské
zemské knihovně v Brně oceněna Obecní knihovna v Brťově–Jenči zastoupená vedoucí Annou
Čumovou za rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci a podporu kulturního a
společenského života.
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Pohyb obyvatelstva 2013
Narození:
1 dívka
1 chlapec
Úmrtí:
4 muži
1 žena
Přistěhovaní:
12 osob do sedmi bytových jednotek
Odstěhovaní:
6 osob z šesti bytových jednotek
Svatby:
3 svatby
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Příloha Oslavy 110. výročí založení
hasičského sboru, s. 13.

Hasičské oslavy Brťov–Jeneč
6. července 2013. Foto Jiří Vymětalík.

Rub pozvánky.
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Rok 2014
Stavební činnost

Oprava hasičky
Tohoto roku bylo strženo staré hasičské skladiště. Na jeho místě byla postavena nová
hasička s prostornou garáží a spolkovou místností v podkroví. Do celkové sumy 1 567 213,- Kč
činil krajský příspěvek 200 000,- Kč. V hromadě suti ze starého zdiva byla ve skleněné láhvi
nalezena zakládací listina hasičského skladiště z roku 1904.

Láhev s listinou z roku 1904. Foto Moravský zemský archiv v Brně. Další snímky dostupné zde:
http://www.brtov-jenec.cz/index.php/ct-menu-item-29/ct-menu-item-15.

Nová hasička. Foto Jiří Vymětalík 2016.

Rekonstrukce mateřské školy
O letních prázdninách 2014 proběhla jedna z největších rekonstrukcí v mateřské škole.
Probíhala současně výměna koberce v herně a kompletní přestavba sociálního zázemí pro děti i
zaměstnance. Protože se stavební práce dost zpozdily, nebylo v silách zaměstnanců připravit
budovu MŠ na provoz a běžné zahájení školního roku. Z tohoto důvodu byla paní ředitelka Mgr.
Světlana Bracková nucena oslovit rodiče o pomoc. Naštěstí se několik obětavých rodičů našlo a
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společně vše dokázali připravit tak, aby mohl školní rok začít dle původních plánů. Celková částka
činila 173 708,- Kč z čehož dotace z Jihomoravského kraje byla 96 000,- Kč.

Územní plán
Za přípravu nového územního plánu obec zaplatila 115 000,- Kč, přičemž JMK přispěl
částkou 39 490,- Kč.

Rodačka podnikatelkou roku
Zdejší rodačka paní Emílie Vallová pracuje jako fyzioterapeutka v Tišnově a byla oceněna
za propagaci a úspěšné užívání Vojtovy metody při léčbě dětí postižených mozkovou obrnou.
Emílie Vallová byla 9. prosince v Praze vyhlášena živnostníkem roku 2014 České republiky.
Nejprve obsadila 1. místo v soutěži GE Money Bank Živnostník roku 2014 Jihomoravského kraje a
poté zvítězila také v celorepublikovém finále v přímém přenosu před kamerami České televize.

Textová příloha: Oceněná žena staví děti na nohy. Brněnský deník 9. října 2014. Dostupné rovněž
zde: https://brnensky.denik.cz/podnikani/ocenena-zena-stavi-deti-na-nohy-20141009.html
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Předávání ocenění Firma a živnostník roku 2014, Česká televize 9. 12. 2014. Vystoupení
živnostníka roku Emílie Vallové od 53:35 min. Dostupné zde:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411034000113-firma-azivnostnik-roku/, cit. 3. 7. 2019.
Článek Živnostník roku 2014 je z Tišnova dostupný zde:
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/nejlepsim-zivnostnikem-je-emilievalllova.A141010_2106671_brno-zpravy_vh, cit. 4. 7. 2019.

Spolková činnost
Beseda Toulky s Bodákem aneb Brťovští dárci krve na cestách se uskutečnila v sobotu
15. března ve spolupráci místních dárců krve a obecní knihovny. V sále OÚ jsme si připomněli a
zavzpomínali na naše společné cesty po Čechách, Moravě, Slovensku i památkách UNESCO.

Plakát na besedu Toulky s Bodákem. Autor Jiří Vymětalík 2014.

Obecní knihovna ve spolupráci s ČSŽ uspořádala ve středu 9. dubna besedu s Mgr. Jitkou
Bartošovou Jak správně na finance. Velmi zajímavá a poučná přednáška byla ovlivněna slabým
zájmem posluchačstva.
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S nesrovnatelně vyšším zájmem a podstatně hojněji byla navštívena Velikonoční zábava o
sobotě 19. dubna, kterou na stejném místě přichystal SAF Brťov A – oddíl stolního tenisu.4 Hrála
kapela Nota Bene.

Jako každoročně i letos jsme STP vyrazili na nákupy do Polska – Kudowa Zdrój v pátek 24.
října. Výroční schůze se konala ve čtvrtek 11. listopadu v sále na Rohozci, Mikulášská zábava
s občerstvením, hudbou a tombolou proběhla na Dlouhé Lhotě U havrana v pátek 28. listopadu.

A Mikulášskou na Brťově pro zlobivé i hodné zajistil SDH Brťov–Jeneč v pátek 5.
prosince. K tanci a poslechu zahrál čertovsky dobrý Tom Sawyer band.

Dění v obci

Zájezd do Telče a okolí
Šestý střípek do tuctu,
aneb Skvost a perla jest,
jedno z pohádkových měst!
Je dalším veršem z pera Radovana Chloupka, jenž tento výlet do filmu zaslíbené Telče a
jejího okolí vymyslel a připravil.

4

SAF–Sdružení amatérských fotbalistů.
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Prošli jsme vycházkovou trasu Město a historie, což zahrnovalo historické jádro, kostel sv.
Jakuba, na náměstí Zachariáše z Hradce domy s podloubím a radnici, Horní bránu a městské
opevnění. Na zámku jsme zhlédli výstavu Telčí po stopách filmu, přičemž nás natočila Česká
televize do pořadu Události v regionech, který byl toho dne odvysílán. Po projití zámecké zahrady
a galerie jsme procházkou městem přikvačili do Muzea techniky a rozhlednu Oslednici. Dále jsme
prohlédli hrad Roštejn a památné lípy v Praskolesích. Společnou večeři jsme snědli v Krahulčí v
restauraci Na Kocandě.

Společné foto výletníků na nádvoří
hradu Roštejn. Foto Jiří Vymětalík
31. května 2014.
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Shora zleva Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce a pohled na zámek. Na hradě Roštejně, a
společná večeře v Krahulčí v restauraci Na Kocandě. Na posledním snímku fotograf Jiří
s vedoucím zájezdu Radovanem. Foto Jiří Vymětalík 31. května 2014.

Příštího dne, v neděli 1. června vytvořila Mateřská škola (MŠ) Karnevalový den dětí, který
se protančil na výletišti.
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Pohyb obyvatelstva 2014
Narození:
2 chlapci
1 dívka
Úmrtí:
1 muž
3 ženy
Přistěhovaní:
5 osob do čtyř bytových jednotek
Odstěhovaní:
5 osob ze tří bytových jednotek
Svatby:
2 svatby
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Rok 2015
Stavební činnost

Průtah silnice č. 377
Tohoto roku probíhala v naší obci velká dopravní stavba. Průtah silnice II/377. Stavba se
realizovala od dubna do října, přičemž dokončovací práce probíhaly ještě začátkem prosince.
Projekt připravila firma Silniční projekt s. r. o., zhotovitelem byly Inženýrské stavby (IS) Brno,
investorem Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JmK). Projekt byl spolufinancován
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za tuto rekonstrukci obec zaplatila sumu
3 179 861,- Kč.
Práce spočívaly v napřímení komunikace a úpravě nivelety, zhotovovala se i nová
kanalizace v ulici Tišnovské, posunovaly se betonové sloupy elektrického vedení a dláždily se
chodníky. Zemní práce prováděla firma Kopuletý. Na konci stoupání do Jenečského kopce narazili
stavebníci na skalní podloží, což ale práce výrazně nezdrželo. Silnici včetně vrchní vrstvy
dokončily IS Brno, vysoké napětí zhotovila Energetika Boskovice.
Obcí se projíždělo kyvadlově. Semafory pro směr Černá Hora – Rohozec byly umístěny na
začátku intravilánu Brťova u smetiště nedaleko odbočky na polní cestu do Zadních Žďárů a nahoře
na Jenči u sjezdu na polňačku do Jedůvky. Semafory pro směr Dlouhá Lhota – Jeneč stály na
začátku ulice Luční u zastávky Na Návsi a v Luční ulici u mostu přes potok Křížovku nedaleko
prodejny COOP–Jednota. Pro stavební stroje byl povolen dočasný obchvat, který počínal naproti
smetiště, stoupal přes Vinklerku k horním bytovkám a klesal na Tišnovskou ulici. Později byl
protažen přes pole na Jeneč.
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Průtah silnice II/377 v Brťově–Jenči. Práce v období duben–říjen 2015. Foto Jiří Vymětalík.

Fotogalerie přístupná zde: http://www.brtov-jenec.cz/index.php/ct-menu-item-29/ct-menu-item-16

Činnost spolků a organizací
Ostatkový průvod s maskami prošel obcí v sobotu 14. února 2015.

Maškary na Luční ulici. Foto Anna Čumová 14. února 2015.
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Den Lidové zábavy proběhl na
plném výletišti, hráli až do večera.

Plakát.

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka,
internetové vydání z 19. července 2015.
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BoDáK v Kutné Hoře
V sobotu 30. května vrazil Bodák do středočeské metropole stříbra – Kutné Hory.
Třináctá zábavně poznávací exkurze občanů Brťova-Jenče pod vedením Radovana Chloupka
tentokrát nezvykle odjížděla od Agrodružstva, protože autobusová zastávka u obecního úřadu je
mimo provoz. Z důvodu rekonstrukce silnice II/377 v průtahu obcí na ulici Tišnovské. V Kutné Hoře
jsme viděli exteriéry i vnitřky chrámu sv. panny Barbory, Vlašského dvora i Pražské groše. Potom
jsme vlezli do Havířské boudy i rozhledny na vrchu Kaňk. A v Sedleci zhlédli baziliku Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Jana Křtitele a hřbitov s kostelem Všech svatých a kostnicí. Najedli jsme se v
restauraci Dačický v Kutné Hoře.

Listy regionů, listopad 2015. Dostupné rovněž z adresy http://www.listyregionu.cz/2015/10/brtovjenec-darci-krve-skoncili-na-hrbitove/.

Husitské farní putování
O sobotě 5. září 2015 vyrazil z naší vesnice autobus zaplacený brněnskou diecézí CČSH
do jižních Čech. Po zastávkách v Lysicích, Brťově, Černé Hoře, Blansku, Rudici a Brně byl bus
pana Bílka zaplněn a pokračovali jsme ke Kozímu hrádku u Sezimova Ústí. Na Kozím hrádku
odsloužil bohoslužbu biskup Juraj Jordán Dovala, následovala prohlídka Kozího hrádku a Sokolské
mohyly.
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V Táboře jsme
navštívili
Bechyňskou
bránu, Hradní
věž Kotnov.
Žižkovo náměstí,
Pomník Jana
Žižky z Trocnova,
husitský bojový
vůz, restauraci
Škochův dům a
Husitské
muzeum, kde
byla instalována
Rub pamětní pohlednice Praha Hus 2015.

výstava Jan Hus 1415/2015.

Pozoruhodná svatební kolona hasičských vozidel mířila k děkanskému kostelu Proměnění Páně
na hoře Tábor.
Sezimovo Ústí nám ukázalo památník Dr. E. Beneše – prezidenta republiky, hrobku manželů
Hany a Edvarda Benešových pod vyvýšeninou Kazatelna a park. A nakonec v Chýnově dům
sochaře Františka Bílka a výstavu Chýnovské vize Františka Bílka.

V pondělí 6. července 2015 se členové náboženských obcí Blansko a Vyškov, včetně naší
výpravy, s mnoha dalšími zúčastnili Husovských slavností 2015 v Praze. Prošli jsme centrem
Prahy, na Staroměstském náměstí se zúčastnili ekumenické bohoslužby. U Betlémské kaple viděli
odhalení uměleckého díla ZA PRAVDU a ve zcela zaplněných vnitřních prostorech jsme se zúčastnili slavnostní bohoslužby k uctění 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa.

Na státní svátek 28. října proběhla
další farní pouť tentokrát do východních
Čech. Ve Vysokém Mýtě v Husově sboru
shlédnuta výstava Kresby/ reliéfy Marty
Hoškové a výstava fotografií Kameny Hany
Rysové.
Líc pamětní pohlednice Hradec Králové,
Dobříkov. Obě vydal Jiří Vymětalík 2015.
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Prohlídka centra města a přesun do Dobříkova, kde stojí dřevěný kostelík Všech svatých. V
Hradci Králové prohlídka města včetně Bílé věže se zvonem Augustin. A nakonec ve Sboru Kněze
Ambrože slavnostní Bohoslužba k 97. výročí vzniku samostatného Československa s venkovní
slavností.

Pohyb obyvatelstva 2015

Narození:
3 dívky
1 chlapec
Úmrtí:
4 ženy
Přistěhovaní:
3 osoby do tří popisných čísel
Odstěhovaní:
5 osob ze čtyř bytových jednotek
Svatby:
2 svatby
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Plánek rekonstrukce silnice II/377 a dočasných objížděk v roce 2015. Letecké foto www.mapy.cz,
úprava Jiří Vymětalík.
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Rok 2016
Nákup lesních pozemků
Počátkem roku obec zakoupila lesní pozemky paní Suré z Ostravy převážně v lokalitě Borníky o
rozloze 2,5 ha za částku 460 000,- Kč. Zápis z jednání obecního zastupitelstva je dostupný zde:
http://www.brtov-jenec.cz/images/dokumenty/2016-zapisy/z2016-01.pdf

Spolková a kulturní činnost

Beseda o historii a současnosti v hasičce

Beseda o historii v nové hasičce 5. března 2016. Foto Jiří Vymětalík.
Protože je vidět, že historie obce místní občany zajímá, pozvala paní knihovnice Anna
Čumová v sobotu 5. března do zcela zaplněné zasedací místnosti nově postavené hasičské
zbrojnice na Besedu o historii a blízké současnosti našich obcí. Beseda se konala v patře
novotou zářící Hasičky a byla hojně navštívena posluchačstvem. Účastníci besedy se seznámili s
množstvím poznatků o nedávném, ale i dávném životě našich předků v obou našich obcích Brťově
i Jenči. Zdrojem poznatků o našich předcích byly doposud převážně jen kroniky našich obcí v
horizontu 20. století. Avšak díky internetu a internetovým stránkám Moravského zemského archivu,
které umožňují nahlédnutí do historických matrik můžeme účastníky besedy seznámit s historií
života našich předků mnohem podrobněji a v delším časovém horizontu, což také bylo zajímavým
obsahem besedy. Od našich občanů se podařilo získat v souvislosti se 100. výročím otevření školy
v Brťově a 100. výročím založení hasičského sboru množství zajímavých historických fotografií,
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které přítomné velmi zaujaly. Přítomní jistě ocenili další prostory pro vzdělávací akce občanů a
také i audiovizuální vybavení, které OÚ pořídil pro Obecní knihovnu.

Josefská zábava proběhla na svátek Josefa 19. března.
STP Dlouhá Lhota uskutečnil zájezd do Pelhřimova – města rekordů. Stalo se tak ve
čtvrtek 14. dubna 2016.

Pamětní pohlednice Pelhřimov – město rekordů vydaná Jiřím Vymětalíkem v roce 2016.

Dění v obci
28. května uspořádal Rybářský spolek na rybníku za obcí Rybářské závody pro děti.
Vítězové si odnesli ceny, účastníci pěkné úlovky a ostatní pěkné zážitky.
Fotogalerie k akci je dostupná zde: http://www.brtov-jenec.cz/index.php/ct-menu-item-29?id=243

Cesta na Hanou
Ve stejný den se uskutečnil
zájezd. Hanácké kolečko okolo
Velkého Kosíře uvedl vedoucí
Radovan Chloupek tímto veršem:

Plakát Hanácké kolečko okolo Velkého Kosíře. Autor Radovan Chloupek.
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Pamětní pohlednice Hanácký kolečko… Autor Jiří Vymětalík.

Husitské poutě
Husité putovali do jihočeských Mirovic na otevření Brány milosrdenství a do Tábora a
Pelhřimova.
Den vzniku samostatného československého státu 28. října jsme oslavili na farní pouti za
vínem v Hovoranech a Čejkovicích, kde jsme navštívili Templářské sklepy Čejkovice a domek T.
G. Masaryka, a nakonec Bylinkový ráj Sonnentor.
Na závěr liturgického roku 20. listopadu proběhl farní Silvestr v Rudici. Měli jsme
bohoslužbu v kapli sv. Barbory, navštívili Muzeum větrný mlýn a bavili se na společenském
odpoledni s kapelou Nota Bene v Dělnickém domě.

Výlov rybníka
Po deseti letech proběhl výlov velkého rybníka. Rybářský spolek Brťov–Jeneč jej připravil
5. listopadu za velkého zájmu veřejnosti. U stánků, hráze i kádí pod hrází bylo plno lidí. Ceny za 1
kg ryb: kapr do 3 kg za 60,- a nad 3 kg za 70,- Kč. Amur do 7 kg za 70,- a nad 7 kg za 60,- Kč.
Candát, štika, sumec byly za 200,- Kč za 1 kg, 1 kus tolstolobiku rovněž za 200,- Kč.
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Výlov brťovského rybníka 5. listopadu 2016. Foto
Jiří Vymětalík.

Kroužek karate

Kroužek karate 29. listopadu 2016 v sále OÚ. Foto Kateřina Bajková.
Od podzimu 2016 se začal pan Petr Bajko věnovat dětem, které měli zájem, výukou
základních prvků karate. Do tohoto kroužku, který byl na sále obecního úřadu bezúplatně, chodilo
jedenkrát až dvakrát týdně průměrně 12 místních i přespolních dětí.

Lampiónový průvod
První novodobý Lampiónový průvod prošel naší obcí v pátek 28. října, o jehož počátek se
postarala paní Anna Hlavičková rozená Opluštilová, která toho času pracovala jako učitelka v
místní mateřské škole. V dalších letech se ovšem spojila s dalšími aktivními občany obce a
společnými silami přichystává občerstvení, které probíhá na Výletišti, kde lampiónový průvod končí
svoji trasu, která je započata u OÚ.
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Plavání v Boskovicích
Tatáž Anna Hlavičková připravila na 12. listopadu první z řady sobotních odpolední Plavání
v Boskovicích. Tobogán, plavecký i rekreační bazén a parní sauna na dvě hodiny byly pouze pro
občany Brťova–Jenče.

Dalším zážitkem bylo Vánoční vyrábění 19. listopadu v sále OÚ. Děti malé i dospělé
vyráběly vánoční ozdoby, svícny do očištěné sklenice, kterou si přinesly.
Mikulášskou zábavu připravil SDH Brťov–Jeneč v sobotu 3. prosince.

Beseda o dopravní obslužnosti
Spolek „Naše voda“ z Černé Hory zastoupený Ing. Karlem Odehnalem uskutečnil v pondělí
21. listopadu Besedu o dopravní obslužnosti v regionu s poslancem Ing. arch. Jaroslavem
Klaškou, senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou, Ing. Milošem Bažantem, vedoucím Správy a údržby
silnic Jihomoravského kraje, oblast Blansko a Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Ředitelství silnic a
dálnic Brno v sále zaplněného „Zámečku“ v Černé Hoře.

Pohyb obyvatelstva 2016

Narození:
3 dívky
2 chlapci
Úmrtí:
4 ženy
Přistěhovaní:
5 osob do pěti bytových jednotek
Odstěhovaní:
2 osoby z dvou popisných čísel
Svatby:
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3 svatby

Příloha Beseda o dopravní obslužnosti, s. 32.
Článek Novela zákona: chodci s reflexními prvky vyšel ve středu 2. března 2016 v Týdnu u nás
příloze Blanenského deníku Rovnosti jako 178. díl seriálu Stará německá dálnice na Blanensku.
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Příloha Husitské poutě, s. 30. Otevření brány milosrdenství. Měsíčník Listy regionů říjen 2016.
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Rok 2017
Stavební činnost
O letních prázdninách roku 2017 proběhla v budově mateřské školy rozsáhlá rekonstrukce
podlahových ploch. Jednalo se o šatnu pro děti, kuchyň a vstupní chodbu.
V září toho roku byly staré plechové čekárny u autobusových zastávek nahrazeny novými
dřevěnými v kovovém rámu s valbovou střechou s umělou krytinou a čelními i bočními stěnami
z čirého průsvitného plastu za cenu 250 703,- Kč. Břehy Brťovského rybníka byly revitalizovány za
sumu 1 232 203,- Kč, přičemž příspěvek od Jihomoravského kraje dělal 954 999,- Kč.

Spolková činnost
Rybářský bál nachystal rybářský spolek Brťov–Jeneč dne 18. února, přičemž zahráli ZM
Band.Josefskou zábavu odehráli Nota Bene v sobotu 18. března.
I v tomto roce pokračoval program v Městských lázních Boskovice pro občany Brťova–
Jenče.

Farnost Dlouhá Lhota uspořádala v kostele sv. Bartoloměje koncert duchovní hudby, kde
vystoupil sbor BaczBand. Akce se odehrála 24. září, výtěžek byl věnován na opravu kostela.

Farní silvestr
Farní Silvestr Církve československé husitské proběhl jako mnohokrát v Ježkovicích o
neděli 26. listopadu. Z Brťova a dalších obcí na trase nás jako tradičně vezl zvláštní autobus.

Dění v obci

Karatistický NINJA FACTOR

Karatistický Ninja factor 11. března 2017. Foto archiv obce Brťov–Jeneč, Foto Petr Bajko.
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Vyvrcholením celého kroužku karate byl 11. březen, kdy se konal na sále OÚ tzv. NINJA
FACTOR. Akce proběhla díky štědrým sponzorským příspěvkům obecního úřadu, ale i místních
spolků, či dobrovolníků. Pro děti byly připraveny soutěže propojené základními prvky karate. Na
konci dne čekaly na děti diplomy a odměny. Na tuto akci přijel i KARATE TEAM BLANSKO.
Zasoutěžit a zacvičit si přišlo okolo třiceti dětí, které měly chuť trávit sobotní odpoledne jinak než
sezením u elektronických her, dětí, které se přišli věnovat pohybu.
Fotogalerie z Ninja factoru je zveřejněna na stránkách obce Brťov–Jeneč. Viz tento odkaz:

http://www.brtov-jenec.cz/index.php/ct-menu-item-29/ct-menu-item-18

Čarodějnické dílničky s ochutnávkou
20. dubna uspořádala Kateřina Bajková pod záštitou Mateřské školy pro veřejnost akci
s názvem Čarodějnické dílničky s ochutnávkou. Cílem této akce bylo, představit rodičům a
vlastně i občanům obce dodavatele vhodné pro školní stravování. Na akci bylo možné ochutnat
několik zdravých dobrot, ovocné džusy a také zdravé, a přitom chutné pokrmy, které paní Bajková
jako kuchařka a vedoucí školní jídelny připravuje dětským strávníkům v naší školce. Též bylo
možno zakoupit některé zdravé mňamky přímo na místě. Děti si mohly za asistence svých rodičů,
případně paních učitelek z MŠ vyrobit několik
výrobků s čarodějnickou tématikou. Snad i
díky tomu, že se celá akce uskutečňovala ve
čtvrtek odpoledne v sále OÚ, měla
dostatečnou účast a vše, co bylo připraveno
k ochutnání se pojedlo.

Čarodějnická Kateřina Bajková v akci, Brťov–
Jeneč 20. dubna 2017. Foto rodina Bajkova.
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Článek Setkání s rodiči v Brťově–Jenči odkazuje na Čarodějnické dílničky s ochutnávkou, s. 36.
Internetový portál Jídelny.cz 22. května 2017.

Na kole za vodou Lysickem ke „Krkaté Bábě“
Cyklisté u čerpací stanice
Brťov–Jeneč naproti
výletiště 13. května 2017.
Foto Jiří Vymětalík.

Vodárenská, akciová
společnost (VaS) divize
Boskovice uspořádala v
sobotu 13. května 2017
cyklistickou vyjížďku
Lysickem ke „Krkaté
Bábě“ v rámci seriálu Na
kole za vodou. Na 110 registrovaných cyklistů a více než desítka pořadatelů VaS na kolech
zavítalo i do naší obce a prohlédlo vodní zdroje i přečerpávací stanici na Luční ulici naproti
výletiště. Ujeli jsme s nimi 43 km na kolech za poznáním vodárenské soustavy a novými zážitky.

40

Pamětní pohlednice k cyklo vyjížďce Lysickem ke Krkaté Babě, averz a reverz. Autor Jiří
Vymětalík.

Týdeník Zrcadlo Blanenska a Boskovicka z 30. května 2017.
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Internetová fotogalerie k cyklistické vyjížďce Lysickem ke Krkaté Bábě je dostupná v tomto
odkazu na serveru Rajče.cz https://joravyma.rajce.idnes.cz/Na_kole_za_vodou__Lysickem_ke_Krkate_Babe_13._5._2017

Husitské oslavy v Blansku
V neděli 21. května oslavila Náboženská obec Blansko 80. výročí otevření dřevěného
kostelíka v Blansku. Na ulici Rodkovského se sešlo mnoho lidu, i z Brťova–Jenče. Do zcela
zaplněného dřevěného kostela, kde byla sloužena slavnostní bohoslužba brněnským biskupem
Jurajem Jordánem Dovalou a místním farářem Martinem Kopeckým se všichni ani nevešli. Na
sousední farní zahradě probíhala zahradní slavnost oplývající množstvím jídla, pití s harmonikou
a poskakujícími dětmi, které si nechaly malovat na obličej, skákaly na trampolíně a skákacím
hradě se skluzavkou i házely barevné kroužky na kolík.

Hasičské odpoledne

Hasičské odpoledne v naší obci 3. června 2017. Foto Jiří Vymětalík.
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Brťovské odpoledne s hasiči plné
zábavy a soutěží nachystal místní SDH na
sobotu 3. června na výletišti. Pro děti bylo
připraveno: malování na obličej, střelba ze
vzduchovek, bublifuk a florbal. Přátelské
posezení s občerstvením ocenili mnozí diváci
z obce i okolí. Černohorští hasiči předvedli
ukázku vyprošťování zraněné osoby
z havarovaného auta.

Zájezd do Jaroměřic nad Rokytnou
Kéž těm, kteří se tu zastaví, přinese tato chvíle útěchu, naději a sílu v dnešním rozbouřeném
světě.
Těmito slovy malířky Bedřišky Znojemské byla nadepsána pamětní pohlednice vydaná
Jiřím Vymětalíkem u příležitosti zábavně poznávací exkurze Údolím Rokytné do moravských
Versailles, kterou vykonali občané Brťova-Jenče v sobotu 10. června 2017, jíž tradičně
zorganizoval pan učitel Radovan Chloupek.
V Dolních Vilémovicích jsme prošli rodný dům Jana Kubiše, výsadkáře operace Anthropoid.
V Jaroměřicích nad Rokytnou zámek, kostel svaté Markéty a Muzeum básníka Otokara Březiny se
zahradou symbolů. V Jiřicích u Moravských Budějovic meditační křížovou cestu, rozhlednu Anička,
Šenk U kumštu a galerie Setkání Bedřišky Znojemské. Naposledy to byl zámek Boskovštejn s
Muzeem kol. Společná večeře proběhla v Grand hotelu Opera v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Líc a rub pamětní pohlednice nazvané Občané Brťova–Jenče na Jaroměřicku. Autor Jiří Vymětalík.
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Společná fotka v Jaroměřicích 10. června 2017. Foto Jiří Vymětalík.

Den lidové zábavy
V sobotu 15. července 2017 se na výletišti uskutečnil Den lidové zábavy. Vystoupila Malá
muzika Kufr a Svitavští heligonkáři, Brněnská heligonka, Malá dechovka Vinočanka z Holandska
podpořená zpěvem sourozenců Baťkových, Malá dechovka Rubín ze Slovenska a domácí Malá
dechovka Brťovská šestka pod vedením Zdeny France. Zábavným odpolednem provázel bavič
Franta Uher z Lanžhota.

Projekt Legiovlak v našem kraji
Do Blanska přijel Legiovlak, replika jednoho z ešalonů,5 kterým bojovaly československé
legie v Rusku v první světové válce a následné ruské občanské válce. Hojně navštěvovanou

5

Ešalon – vojenský vlak.
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expozici k stoletému výročí Velké války připravila Československá obec legionářská a nadační
fond Legie 100.

Zájezd do muzea tvarůžků
V pátek 15. září vyjel STP Za tvarglama na Hanó. Viděli jsme Hanácké muzeum Příkazy,
v Lošticích vonělo Muzeum olomouckých tvarůžků, podniková prodejna i Tvarůžková cukrárna. A
poté Olomouc, prohlídka města – Dolní náměstí, Horní náměstí se sloupem Nejsvětější Trojice i
radnici s Olomouckým orlojem, a další pamětihodnosti hanácké metropole.

A další pohlednice. Tentokrát Olomoucko – Za tvarglama na Hanó z 15. září 2017.

Podzimní Praha aneb putování českou metropolí v proměnách času
s Brťáky i přespolními proběhlo v sobotu a neděli 14. – 15. října 2017. Postupně jsme prošli
místy: Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Nové Město. Valdštejnské náměstí, Hradčanské
náměstí, Loretánské náměstí, Černínský palác, Nerudova ulice,
Malostranské náměstí. Náměstí Na Kampě, Karlův most. Karlova ulice,Staroměstské náměstí,
Staroměstský orloj.Společnou večeři jsme snědli v restauraci U Pinkasů. A v Divadle Bez zábradlí
komedii S tvojí dcerou ne. Poté kolektivní procházka noční Prahou – Staroměstské náměstí,
Pařížská ulice, Staronová synagoga, Prašná brána. Spali jsme v hotelu OlympikTristar v Karlíně.
A druhý den navštívili tyto cíle: Nové Město pražské. Národní divadlo – prohlídka
historické budovy divadla s průvodcem Oldřichem Dibelkou. Základní kameny, foyer, Ženíškova
opona, galerie, na terase bylo nasnímáno společné foto.
Následoval Národní památník hrdinů heydrichiády v Resslově ulici – operace
Anthropoid, kostelní krypta, pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje. Karlovo náměstí, Václavské
náměstí. A nakonec Vyšehrad a Nusle. Hřbitov Vyšehrad se Slavínem, kde jsme zapalovali svíce.
Zaniklý hrad Vyšehrad, hradby a sady. V individuálním volnu další pražské památky a
pozoruhodnosti. Znamenitým průvodcem byl vedoucí zájezdu Radovan Chloupek. Za oba dny
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turisticky zdoláno přibližně 18 km. Přesuny probíhaly metrem, doprava busem což zajistil náš
oblíbený pilot Karel Hajman.

Averzní strana pohlednice z podzimní Prahy 2017. Hlavním motivem je společné foto na terase
Národního divadla s Pražským hradem v pozadí, a rohové snímky uvozující Staroměstské náměstí
s orlojem, Loretánské náměstí, Václavák a Vyšehrad. Dílo vytvořil Jiří Vymětalík 2017.

Pohádkový les
Za spolupráce hasičů, MŠ a několika dalších dobrovolníků byla 7. října uskutečněna akce
Pohádkový les. Jelikož byla v MŠ právě na praxi studentka druhého ročníku Karolína Křížová,
mohla si paní kuchařka Katka Bajková s Karolínou dovolit připravit perníčky k perníkové
chaloupce, které mohla Ježibaba dávat hodným dětem na cestu. Děti si prošly trasu, zasoutěžily
na každém stanovišti a na závěr na ně čekala drobná odměna.
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Dýňové dlabání s ochutnávkou
Další akci, kterou paní Bajková jako vedoucí stravování za MŠ uspořádala, bylo Dýňové
dlabání s ochutnávkou. Tentokrát si zjistila, že v měsíci říjnu jsou významné dny pro školní
stravování a pokusila se s nimi naložit po svém… Aby mělo vůbec význam pro návštěvníky přijít,
myslela si, že je vhodné opět začít s nějakou ochutnávkou a ukázkou. Proto opět oslovila známé
dodavatele, kteří ochotně přijeli se svým zbožím, které dali návštěvníkům ochutnat a možnost na
místě zakoupit.

Dlabači dýní v sále OÚ v Brťově–Jenči 24. října 2017, Kateřina Bajková u slavnostní tabule. Foto
Petr Bajko.
Protože jedním z významných dnů byl i Den jablek, zajistila paní Bajková ochutnávku
několika různých druhů tohoto oblíbeného ovoce. Dalším důležitým návštěvníkem byla výživová
poradkyně Eva Beníšková, která na místě prováděla měření tělesných parametrů. A velkou
součástí celého odpoledne byly ukázky slavnostních tabulí od žáků středních gastronomických
škol z Lomnice a z Blanska, odkud byla navíc praktikantka Karolína Křížová, která paní Bajkové
opět velice pomohla s přípravami. Pro děti bylo opět připraveno něco, čím se mohly zabavit.
Tentokrát šlo o výrobky s dýňovou tématikou. Pokud rodiče donesli dýni, mohli si ji děti vydlabat a
když neměli tu možnost, zkrátka nepřišli a mohli alespoň vyrábět či vymalovávat. Velkou zásluhu
na těchto akcích mají vždy dobrovolníci, kteří byli osloveni a pomáhali s přípravou i úklidem sálu.
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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Horčicův strom byl opět za velkého zájmu veřejnosti slavnostně rozsvícen 3. prosince.
Zpívaly se koledy a děti také recitovaly básničky, podávalo se bohaté občerstvení.

Momentky ze slavnostního rozsvícení vánočního
stromu na Jenči 3. prosince 2017. Foto Jiří Vymětalík.
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Požár na Jenči
V pátek 22. prosince 2017 shořel stoh slámy na Jenči nedaleko silnice II/377. Zasahovalo
pět požárních sborů z Blanska, Černé Hory a dalších sborů včetně domácího. Protože zářící požár
neohrožoval životy ani další objekty, hořící balíky slámy rozebral družstevní nakladač a hasiči po
domluvě s majitelem jen dozírali na dohoření jednotlivých ohnisek. Majitel pan Ing. Josef Sedláček
vyčíslil škodu asi na 40 000,- Kč.

Počasí
Velké sucho a neúroda, předjarní oteplení a následné mrazy spálily mnoho rozpučených
květů ovocných stromů, hlavně podzimních odrůd. Květy, které nezmrzly mnohdy v létě uschly, což
ještě podtrhlo neúrodu nejen ovoce. Klasy obilí v horkém létě zasychaly, stvoly byly krátké, takže
výnosy byly sotva dvoutřetinové.

Pohyb obyvatelstva 2017
Narození:
2 dívky
4 chlapci
Úmrtí:
4 muži
1 žena
Přistěhovaní:
4 osoby do 1 domu
Odstěhovaní:
10 osob ze šesti bytových jednotek
Svatby:
3 svatby

Příloha na s. 47 Tematické odpoledne s ochutnávkou v Brťově–Jenči zveřejněná 9. listopadu 2017
na informačním portálu hromadného stravování Jídelny.cz seznamuje čtenáře s ochutnávkovými
aktivitami Čarodějnické dílničky i Dýňové dlabání připravenými pro naši mateřskou školku v roce
2017, s. 36 a 44.
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Rok 2018
Důležité celostátní události
Volba prezidenta
První kolo druhé přímé volby prezidenta bylo uskutečněno v pátek a sobotu 12. a 13. ledna
2018. Do druhého kola konaného 26. a 27. ledna postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš, bývalý
předseda Akademie věd ČR. Prezidentské křeslo obhájil Miloš Zeman. Svoje druhé funkční období
zahájil 8. března 2018 složením prezidentského slibu při společné schůzi Poslanecké sněmovny a
Senátu Parlamentu České republiky ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Volby do obecních zastupitelstev
Od pátku do soboty 5. až 6. října proběhly volby do zastupitelstev obcí. V Brťově–Jenči
kandidovalo 15 osob a to: Lukáš Pivoňka, Bc. Lukáš Dobrovolný, Miloslav Svoboda, Mgr. Anna
Hlavičková, Ing. Ladislav Zeman, Ing. Iva Laštovičková, Tomáš Malach, Daniel Krésa, Ing. Bc.
Kamila Blažková, Aleš Tatíček, Michal Valoušek, Kateřina Trtílková, Magda Kalinová, Radek Matal,
Zdeněk Peška. Zvoleni byli: Miloslav Svoboda, jenž udržel pozici starosty, Ing. Ladislav Zeman,
který obhájil funkci místostarosty, Daniel Krésa jako předseda kontrolního výboru, Lukáš Pivoňka
jako předseda finančního výboru, a Radek Matal, Zdeněk Peška, Aleš Tatíček jako členové
zastupitelstva.

Stavební činnost

Stavební úpravy a přístavba obecního úřadu
Stavební povolení vydal Stavební úřad v Černé Hoře dne 16. listopadu 2017. V únoru 2018
bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. 22. března 2018 byla podepsána smlouva na
stavbu a přístavbu budovy, včetně sociálního zařízení v hostinci, kdy výběrové řízení vyhrála firma
ZT energy s.r.o. z Blanska.6 Stavební materiál dovážely nákladní vozy firmy Zemánek Mikulov
spol. s r.o. Stavba byla zahájena začátkem jara 2018 a plánované ukončení mělo být v září téhož
roku. Bohužel nastaly nečekané problémy a komplikace, a proto bylo samotné ukončení až 20.

6

ZT – zásobování teplem
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prosince 2018, kdy zůstaly ještě nějaké drobné práce na jaro následujícího roku. Celková částka
za tuto stavbu s přístavbou se pohybuje okolo
7,5 milionů korun. Z toho krajská dotace
posvěcená samotným hejtmanem
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumilem
Šimkem, který naši obec navštívil a obhlédl, byla
1 milión korun českých. Skutečná suma
proinvestovaná na této akci byla vyčíslena na
8 003 336,- Kč. Po dobu nepřístupnosti hospody
Avion byla výčepna dočasně přemístěna do
kabin na hřišti.

Přístavba obecního úřadu. Fundamenty přístavby, dokončování hrubé stavby a skládání materiálu
v období duben–říjen 2018. Foto Jiří Vymětalík.

Nový most v Černé Hoře
V létě roku 2017 byl uzavřen most ev. č. 43-020b přes rokli potoka Žerotínka a účelovou
cestu v ulici Potoční na státní silnici I/43 v Černé Hoře u koupaliště. Most byl zavřen a ohromné
množství dopravy jezdící po silnici I/43 projíždělo centem městyse Černá Hora po Brněnské a
Svitavské ulici. Odbočení ve směru od naší obce z ulice Na Rybníčku na Brněnskou bylo kvůli
množství tudy projíždějících vozidel obtížné. Následně byl most provizorně podepřen a objízdnou
trasou se jezdilo kyvadlově na semafory. Odborný stavební průzkum zjistil neopravitelné poškození
nosné sestavy mostu a bylo rozhodnuto o jeho stržení a postavení nového. Starý most byl zbourán
v dubnu 2018 a v srpnu tohoto roku se stavěl nový stejné konstrukce, deskový na třech pilířích.
Počátkem prosince 2018 byl nový most zprovozněn a začala tudy jezdit doprava. Ve stejné době
se opravoval most přes hlavní dráhu na silnici II/377 v Rájci-Jestřebí.
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Činnost spolků a organizací
Na Josefské zábavě 24. března zahrála skupina Trio Kent.

Členská schůze STP se konala na Dlouhé Lhotě v pátek 23. března a volilo se nové vedení.
Ve čtvrtek 14. června jsme s STP jeli do Ratibořic a Babiččina údolí. Navštívili jsme
Rudrův mlýn, Staré Bělidlo i Viktorčin splav, a nakonec zámecký park a zámek Ratibořice.
Všechny cíle zpestřovaly hrané scénky s krojovanými postavami z románu Babička nazvané
Oživlé Ratibořice.

Účastníci zájezdu v Babiččině údolí, živá scénka v Rudrově mlýně, občerstvení u stánku a
posezení v parku před ratibořickým zámkem. Ratibořice 14. června 2018. Všechny snímky nafotil
Jiří Vymětalík.
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Mikulášské posezení STP7 na Dlouhé Lhotě se odehrálo v pátek 30. listopadu a bylo
významné nejvyšší účastí v zaznamenané historii. Z celkového počtu 92 osob byla podstatná část
členů z naší obce. Na pozvánkách tradičně uváděné malé pohoštění sestávalo ze studených i
teplých alkoholických i nealko nápojů, cukroví, koláčků, zákusků, chuťovek, ovoce a večeře
tvořené smaženým řízkem s bramborovým salátem. Tombola a hudební produkce pana Širůčka
byly samozřejmostí.

Plánovaná Drakiáda se neuskutečnila, protože po dlouhém suchu začalo pršet. Avšak
Lampionový průvod prošel obcí o sobotě 3. listopadu v pohodě a připravily ho maminky
z Brťova–Jenče.
O týden později se na výletišti sešli Mikuláš
s čerty i anděly, aby odměnili děti při Mikulášské
besídce.

Čerti na Mikulášské na výletišti 8. prosince. Foto
rodina Bajkova.

V sobotu 29. prosince se sále Obecního úřadu pořádal tradiční Vánoční turnaj ve stolním
tenise.

Kometa mistrem extraligy
Vítězem české extraligy ledního hokeje ročníku 2017/2018 a obhájcem titulu z loňska se
stal tým z našeho krajského města HC Kometa Brno, který má u nás tradičně mnoho fanoušků.
Ziskem třináctého titulu mistra se oddíl stal nejúspěšnějším klubem české, popřípadě
československé hokejové historie.

Svaz tělesně postižených (STP) Dlouhá Lhota se správně zapisuje STP Brťov–Jeneč, celým titulem Svaz
tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Brťov–Jeneč. IČ: 71191844. Sídlo: Rohozec
45, 679 23.
7
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Dění v obci a blízkém okolí

Dětská diskotéka
V den pololetních prázdnin 2. února jsme uspořádali na sále OÚ diskotéku s trochou
sportovních prvků, děti měli dovoleno vzít si kostým, a tak toho někteří opravdu využili. Bohužel
díky přestavbě budovy OÚ nebylo zatím více diskoték možné udělat, ale pevně věříme, že jen co
to bude možné uděláme z diskotéky novou brťovskou tradici.

Olympijský festival Brno
V době konání olympijských her v Pchjongčchangu od 9. do 25. února
připravil Český olympijský výbor olympijské festivaly v Brně a Ostravě.
Olympijský festival Brno navštívili také občané naší obce. Aktivně jsme se
zapojili do mnoha olympijských i neolympijských zimních i letních sportů a
fandili sportovcům v našich barvách. Naši sportovci přivezli domů celkem sedm
medailí, přičemž Ester Ledecká vybojovala dvě zlaté. Nejcennějším suvenýrem
olympijského festivalu byla čepice Raškovka.
Čepice Raškovka je nejvzácnější upomínkou na olympijský festival 2018. Autoportrét Jiří
Vymětalík.

Ples princů a princezen
Závěrečnou akcí, kterou paní Bajková uspořádala za MŠ, byl Ples princů a princezen.
Přecházela totiž na pozici vedoucí školní jídelny ZŠ Černá Hora a toto byla rozlučková akce
k jejímu ukončení pracovního poměru v naší mateřince a zároveň přivítání nových zaměstnanců.
Současně s ní totiž odcházela i paní učitelka na mateřskou dovolenou. Odcházející paní kuchařka
zajistila podporu OÚ, sehnala sponzory s ukázkami zdravého školního stravování, navařila,
napekla, a udělala velkou rozlučkovou akci. Každý zaměstnanec MŠ od paní ředitelky po paní
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uklízečku dostal kytičku a dárek a každé dítě dostalo pozornost. Zaměstnankyně i děti si na toto
odpoledne oblékli slavnostní šaty a společně si všichni užili krásné společné chvíle opět za
asistence dodavatelů a jejich zboží k ochutnávce i samotnému nákupu. Nezbývalo, než popřát
stávajícím i novým zaměstnancům mnoho štěstí a úspěchů nejen v nových zaměstnáních.
V úvodu plesu krátce vystoupil taneční kroužek Nely.

56

Ples princů a princezen – kolektivní foto zaměstnankyň mateřské školy, předávání dárků dětem,
udělení řádu zlaté vařečky paní Bajkové a společné foto osazenstva mateřské školy. Sál obecního
úřadu Brťov–Jeneč 22. února 2018. Foto rodina Bajkova.
Mezinárodní den žen 8. března
Protože se v obci dělá
mnoho akcí, ale vždy jen
sportovní, hudební, taneční či
dětské… Rozhodly se paní
Iveta Nevímová a Katka
Bajková, že je vhodné
uskutečnit akci jen pro ženy.
Takovou, kde si ženy
společně posedí, popovídají a
třeba i něco víc…8. března si
děvčata zajistila přípravu
sálu, oslovila další ženy, které
by mohly cokoliv pro ženy nabídnout a akce s pracovním názvem „Páteční večer k MDŽ pro
ženy“ mohla vypuknout. Pozvání přijalo několik žen, které nám přijely nabídnout, ukázat, prodat
různé druhy kosmetiky a oblečení. Na celé akci bylo krásné právě to, že pozvání přijalo i několik
starších místních žen dokonce i v důchodovém věku, za což jsme byly velice rády. Právě tyto ženy
nám daly najevo, že o akce i pro ně starší opravdu stojí.

Radar na Tišnovské
Na jaře 2018 byl při silnici II/377 namontován radar na měření rychlosti na ulici Tišnovské
ve sjezdu z Jenče naproti Mateřské škole.

Orelsko-farní tábor Osová Bítýška
Tradičního letního Orelsko-farního tábora farnosti Lomnice u Tišnova v Osové Bítýšce se
již poněkolikáté zúčastnili děti z naší obce a dalších vesnic farnosti Dlouhá Lhota.

Zájezd Pohádková Vysočina v proměnách času
V sobotu 26. května 2018 Brťáci, Jenčáci a přespolňáci prozkoumali Pohádkovou
Vysočinu v proměnách času. Navštívili jsme kostel sv. Petra a Pavla v Horní Bobrové a Muzeum
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panenek Marie Roháčkové ve staré škole. Kněževes s japonskou zahradou u Havelků, bonsajemi,
vodopádem, jezírkem a králíky.
Ve Žďáru nad Sázavou jsme šli na zámek, kde se konaly dny otevřených zahrad, jarmark
v Pivovarském dvoře, klášterní baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, cyklokuriozity na
A to je další pamětní pohlednice. Tentokrát z pohádkové Vysočiny 26. května 2018.

nádvoří a kavárnu. Dostali jsme se až k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře od J. B. Santiniho–Aichla. Poslední cíl Tři Studně nás potěšil těmito místy: náměstím
Evropské unie, studánkami Barborka a Vitulka, společnou večeří v hotelu U Loubů, kde měli
zázemí mistrovští MTB8 cyklisté – Nino Schurter, Valero Serrano a další, kteří do hotelu dorazili na
kolech v průběhu naší večeře. Titíž sportovci se následující neděli zúčastnili světového poháru
MTB v Novém Městě na Moravě a v úterý závodu Pražské schody.
Cestou jsme prohlíželi sochy Michala Olšiaka Káně, Hejkal Pepino a Želva v Obyčtově.
Pamětní pohlednici vydal vlastním nákladem Jiří Vymětalík.

Zdejší poutě
Jako každoročně i letos se po svátku sv. Anny konala pouťová mše svatá na Jenči u
kapličky zasvěcené sv. Anně. V brťovské kapličce se o sobotě 18. srpna po svátku Nanebevzetí
Panny Marie konala husitská pouťová bohoslužba. Druhý den v neděli 19. srpna na zaplněné návsi
u kaple Nanebevzetí Panny Marie byla sloužena slavnostní mše svatá Římskokatolické církve.
Odpoledne proběhl tradiční fotbalový zápas Svobodní vs. Ženatí. Ve velmi dramatickém utkání,
které skončilo v normální hrací době remízou se rozhodlo až na penalty, když Svobodní zvítězili
4:3. U výletiště se jako obvykle točily kolotoče, houpačky, střelnice a jiné atrakce. Na výletišti hrála
muzika o předpouťové i pouťové zábavě.

8

Mountain bike – horské kolo.
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Odpoledne s hasiči
8. září proběhl druhý ročník odpoledne s hasiči, kde děti soutěžily a po zdárně ukončených
soutěžích obdržely odměny. Této akce se zúčastnilo množství místních i přespolních dětí.

Podzimní Praha podruhé
V sobotu a neděli 13.–14. října jsme s Brťáky, Jenčáky i přespolňáky navštívili Podzimní
Prahu podruhé. Akce měla podtitul aneb putování českou metropolí v proměnách času. Viděli
jsme židovské město Josefov a vzápětí prošli Příběhy Starého Města od Staroměstského náměstí
v ose Betlémská kaple, socha Viselec nad patníkem
Šklebivec po kostel sv. Martina ve zdi. Společná
večeře byla v restauraci U Dvou koček. V Divadle na
Vinohradech jsme shlédli představení Pygmalion.

Prohlídka Stavovského divadla 14. října. Foto Jiří
Vymětalík.
Noční procházka byla směrována k Staroměstské mostecké věži, přes Karlův most
k Malostranské mostecké věži, Náměstí Na Kampě i dál. Ubytování v hotelu Meda v Bubenči.
V ulici Na příkopě byla instalována venkovní výstava Okamžiky 100letí, prohlédli jsme i
Stavovské divadlo a z Rašínova nábřeží jsme pluli lodí Andante vyhlídkovou plavbu po Vltavě
ke Karlovu mostu a pod Vyšehrad. A pak jsme prošli Tančící dům Fred a Ginger a galerii s
výstavou Retro biják 60.–90. let i vyhlídku na vrcholu. Celkem turisticky pěšky našlapáno téměř 18
km. V individuálním volnu viděny byly další pražské pamětihodnosti a zvláštnosti. Závěrečným
kulturním zážitkem se staly hudební skladby našeho řidiče Karla Hajmana Fontána lásky,
Vzpomínky na Španělsko a Královna noci.
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Přípitek na lodi Andante a Retro biják v Tančícím domě. V neděli 14. října fotil Jiří Vymětalík.
Pro tuto retro kroniku averzní strana zatím
poslední pamětní pohlednice opět vyrobená
panem Vymětalíkem.

Další snímky jsou přístupné na Rajče.net
v tomto odkazu:
https://joravyma.rajce.idnes.cz/Podzimni_Praha_s_Brtaky%2C_Jencaky_a_prespolnaky_podruhe

Hasičský zásahový vůz
Na podzim roku 2018 bylo pořízeno nové hasičské vozidlo Fiat Ducato 2,3 l ve výbavě
požárních vozidel, které již odpovídá požadavkům integrovaného záchranného systému. Vůz stál
přesně 957 473,- korun s dotací Ministerstva vnitra (450 000) Jihomoravského kraje (300 000).

Vánoční strom rozsvícen
V sobotu 1. prosince proběhlo tradiční rozsvícení Horčicova vánočního stromu na
Jenči. Vystoupily nejen děti z Brťova–Jenče, nýbrž i z okolí. Stoly se prohýbaly pod bohatým
občerstvením, jakým byly grog, čaj, zákusky, cukroví i jednohubky. Zábavná akce byla hojně
navštívena nejenom místními, ale i přespolními.

Počasí
I tento rok poznamenal nedostatek vláhy a velké sucho. Byla neúroda zeleniny a polních
plodin, a naopak nadúroda některých podzimních odrůd ovoce – jablka, švestky, hrušky.

Kůrovcová kalamita
Velké sucho zapříčinilo nebývalý rozvoj škůdců, zejména Lýkožrouta smrkového nejen u
nás ale v celé střední Evropě. Lesní krajina se změnila, na místech smrkových monokultur vzniklo
mnoho holin. Na katastru naší obce kůrovec napadl hodně stromů, které musely být pokáceny a
pod cenou prodány dřevozpracujícímu průmyslu. Celková bilance škod bude vyčíslena
v následující kronice.
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Pohyb obyvatelstva 2018
Narození:
2 dívky
4 chlapci
Úmrtí:
5 žen
2 muži
Přistěhovaní:
8 osob do pěti popisných čísel
Odstěhovaní:
5 osob ze čtyř popisných čísel
Svatby:
4 svatby

61

62

Celostránkový příspěvek o obci Brťov–Jeneč vyšel v Blanenském deníku Rovnosti v pátek 27.
dubna 2018 v rámci seriálu Jak jsme žili v Československu.

Poděkování spolupracovníkům
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat spolupracovníkům, kteří mají na této kronice
jakýkoli, byť malý, podíl. Jejich jména nejsou řazena podle míry podpory, nýbrž podle abecedy, aby
nikdo z nich nebyl upřednostňován, ani upozaďován. Děkujeme.

Kateřina Bajková, knihovnice Brťov–Jeneč
Mgr. Světlana Bracková, ředitelka Mateřské školy Brťov-Jeneč
Anna Čumová, Brťov–Jeneč
Jitka Dobiášová, svaz žen Brťov–Jeneč
Mgr. Anna Hlavičková, Brťovské maminky
Filip Jelínek, Brťov–Jeneč
Ing. Hynek Jurman, Turistické informační centrum Bystřice nad Pernštejnem
Michal Kala, Městská knihovna Blansko, kronikář města Blansko
Mgr. Vít Křesadlo, ředitel Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou
Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D., pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Bohdana Musilová, kronikářka obce Ořechov–Ronov
Obecní úřad Brťov–Jeneč
Martina Opluštilová, svaz žen Brťov–Jeneč
Mgr. Barbora Vašková, kronikářka města Bystřice nad Pernštejnem
Jiří Vymětalík, Brťov–Jeneč
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Tato pamětní kniha má 65 číslovaných stran do nichž je vloženo 79 obrazových příloh, 15
textových příloh, 6 plakátů a pozvánek, a na zvláštním nosiči 3 video nahrávky. O zápisy se podělili
Jiří Vymětalík, Kateřina Bajková a Anna Čumová. Největší část tíhy prací nesl pan badatel Jiří
Vymětalík, menším dílem přispěla nová knihovnice Kateřina Bajková a několika zápisy rovněž
bývalá knihovnice paní učitelka Anna Čumová. K představení kronikářů bude prostor v následující
kronice.
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