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Zpravodaj městské části Brno-Jehnice, neprodejné

Vážení spoluobčané,
nerad do úvodníku tohoto čísla Jehnických listů volím následující téma, okolnosti mě však k tomu nutí. Blíží
se komunální volby, a snad i proto přibývá verbálních útoků nejen vůči mně, ale především vůči ostatním
pracovníkům úřadu. V poslední době dokonce i s nárůstem útoků až bulvárního charakteru. Povětšinou lživých,
zavádějících a neopodstatněných.

Část našich spoluobčanů „vyhrabává“ v archivech kde co, jen aby poškodili a dehonestovali kohokoliv na úřadě,
vedeni zřejmě touhou po výhodnějších pozicích na případných budoucích kandidátkách pro komunální volby.

Kolektiv pracovníků úřadu se ale nesníží na úroveň těchto kritiků. ÚMČ nechce udělat z Jehnic jednu velkou arénu
lží, polopravd, osočování, trestních oznámení dle § 184 tr. z. 40/2009 a následných soudních řízení, i když jedny
z posledních vydání tzv. „Zpravodaje“ roznesených do poštovních schránek by ho k tomu opravňovaly.

Jsem koneckonců rád, že se informace tohoto druhu, malou částí veřejnosti nazývané jako „občanské názory“,
přenesly z Jehnických listů do jimi vydávaného tzv. „Zpravodaje“. Jsou zde opět opakovaně prezentovány
polopravdy a nepravdy, které již byly občanům Jehnic vysvětleny v minulých číslech Jehnických listů. (ÚP Města Brna
v části týkající se Jehnic, narůst počtu obyvatel a dopravy atd.)

Opravdu máme zájem o klidné sousedské žití v městské části Jehnice. Takovou, jakou ještě do nedávna byla. Tedy
klidná, pohodová a usmívající se, malá sousedsky založená část města Brna.

Jak já, tak i moji podřízení spolupracovníci se snažíme dlouhodobě něco fakticky dělat pro jehnické občany, a to
s dobrou vírou ve správnost našeho počínání. Lehce se kritizuje, daleko hůře realizuje. Kritika je dobrá věc, pokud je
konstruktivní, kreativní a tvůrčí. V případě, že sklouzne k osobním pomluvám a intrikám, stává se trestným činem.

Demokracie společnosti končí tam, kde začíná soukromé právo jednotlivce na svobodný život. Jistě by nikdo z nás
nebyl rád vystaven podobným praktikám, jaké se nyní realizují v tzv. „Zpravodaji“.

Pevně tedy věřím, že většina našich spoluobčanů – našich sousedů, je vzhledem ke znalostem místního prostředí
správně a nestranně posoudí i vyhodnotí.

Václav Šicha, starost

Informace pro majitele psů

a


KVETOUCÍ JARO. Zahrady a louky postupně rozkvétají. K ozdobám jara
patří vedle sněženek, bledulí, narcisek a tulipánů patří k vzácné koniklece.
Foto: Pixabay

Úřad MČ Brno-Jehnice upozorňuje,
že na konci března uplynul termín
pro zaplacení poplatku za psa.

Za psa drženého v bytovém domě,
za prvního psa 500,- Kč/rok,
za každého dalšího psa 1000,- Kč/
rok a za psa drženého v rodinném
domě, za prvního psa 300,- Kč/rok,
za každého dalšího psa 600,- Kč/rok.
ZTP a důchodci za prvního psa 200,Kč/rok, za každého dalšího psa 300,Kč/rok.

Plaťte prosím přednostně
bankovním převodem na číslo účtu
19-19225621/0100, variabilní symbol
1341, do zprávy pro příjemce uveďte
jméno a adresu majitele.
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Zastupitelé jednali
o relaxační zóně

Pozemky budou jen parkově
revitalizovány, upraveny a následně
průběžně udržovány.


Mimořádné
jednání
zastupitelstva městské části Brno –
Jehnice č. 260 dne 1. 4. 2022


Připomínka: část veřejnosti
nesouhlasí s umístěním dětského
hřiště do spodní části pozemku p. č.
519/1 k. ú. Jehnice. Špatný přístup,
nepřehledný
terén,
„zastrčená“ pozice ve vazbě na střed
městské části. Požadují umístění
v horní části ul. Plástky.


1. Relaxační zóna, projednání
s občany

Starosta zahájil veřejné projednání
s tím, že představil Ing. Pokornou
za Odbor životního prostředí
Magistrátu města Brna a Ing.
Polachovou jako zpracovatele
projektu. Rovněž také doplnil
informace ohledně některých
připomínek týkajících se studie,
zejména skutečnost, že některé části
studie budou řešeny prováděcím
projektem až následně po vyřešení
majetkových vztahů. Studie, která
byla představována na dnešním
veřejném projednání je jen studie
na pozemcích v dané lokalitě bez
v a z b y n a m a j e t k o v é v z t a h y.
Následně po projednání připomínek
bude zpracován konkrétní prováděcí
projekt, který přihlédne v reálné
době k aktuálním majetkovým
vztahům a navrženým možnostem
řešené lokality.

Paní inženýrka Polachová
následně představila celou studii,
kde již byla zahrnuta většina
předcházejících písemných
připomínek veřejnosti, které byly
doručeny na úřad městské části do
21. 3. 2022, a to v celkovém počtu
15 ks. Ostatní bylo upřesněno během
veřejného projednání.

Následovala rozsáhlá diskuse
s občany a možném navrženém
řešení, popř. doplnění všech
připomínek.

Následovala diskuse s občany
o možném navrženém řešení, popř.
doplnění všech připomínek.

O čem se diskutovalo?

Připomínka: část veřejnost
nesouhlasí s umístěním veřejného
grilu na pozemcích p. č. 502/1, p. č.
512/1 k. ú. Jehnice.

Odpověď starosty: veřejný gril
nebude umístěn na pozemcích p. č.
502/1, p. č. 512/1 k. ú. Jehnice.

Odpověď starosty: přístupová
komunikace na pozemku p. č. 519/6
k. ú. Jehnice k pozemku bude
opravena, terén v rámci revitalizace
vyčištěn, prořezán a upraven tak,
aby nebyl zastíněn a znepřehledněn
náletovými dřevinami. Spodní část
pozemku p. č. 519/1 je ke středu
městské části Jehnice výrazně blíž
a lépe přístupná než veřejností
navrhovaná plocha na pozemku p. č.
518 k. ú. Jehnice (v horní části ul.
Plástky).

Odpověď projektantky: v horní
části ul. Plástky, na navrhovaném
pozemku p. č. 518 k. ú. Jehnice, je
svojí šířkou jediný možný přístup
pro zemědělskou techniku
do volného pole. Rovněž je na tomto
pozemku umístěn vjezd ke garáži
jiného občana Jehnic a také se v tom
místě (na pozemku p. č. 482/1 k. ú.
Jehnice) otáčí nákladního vozidla
s odpadky. Zbývající prostor není
příliš vhodný k umístění dětského
hřiště jak svými rozměry, sklonem
svahu, tak i přílišným osluněním.
Požadavku občanů bylo částečně
vyhověno doplněním jen několika
herních prvků v horní části ul.
Plástky.

Připomínka: část veřejnosti
nesouhlasí s přesunutím garáží
z pozemku p. č. 502/2, p. č. 512/2, k.
ú. Jehnice.

Odpověď starosty: případné
přesunutí skeletových garáží
z pozemků p. č. 502/2 a p. č. 512/2
k. ú. Jehnice bude řešeno až
následně, a to po případných
dohodách s majiteli garáží, nicméně
pozemky p. č. 502/2 a 512/2 k. ú.
Jehnice pod skeletovými garážemi
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jsou v majetku statutárního města
Brna.

Připomínka: část veřejnosti
nesouhlasí s umístěním ovocného
sadu na pozemku p. č. 1093/1 k. ú.
Jehnice z důvodu nedořešených
majetkových vztahů.

Odpověď starosty: ovocný sad
bude sázen/realizován na pozemku
p. č. 1093/1 k. ú. Jehnice až
po vyřešení majetkových vztahů.
Majetkové řešení v současné době již
probíhá v rámci jednání příslušných
orgánů statutárního města Brna.
Veřejné finanční zdroje v žádném
případě nebudou použity
na přípravu projektové
dokumentace ani úpravy pozemků,
které nejsou v majetku statutárního
města Brna.

Připomínka: část veřejnosti
nesouhlasí se studií z důvodu rizika
možného zvýšení parkovacích míst
na ul. Plástky.

Odpověď starosty: Parkování
podél ul. Lelekovická/ul. Plástky
bylo již projednáno v předcházejícím
období s občany Jehnic
na zastupitelstvu městské části.
Po zapracování připomínek občanů
již probíhá schvalovací řízení pro
vlastní realizaci nových parkovacích
míst, a to ještě v letošním roce.

Žádné další připomínky nebo
změny studie již nebyly veřejnosti
požadovány.

ZMČJ souhlasí s představenou
Studií „Relax zóny v Brně Jehnicích“.
Pro další zpracování následného
Prováděcího projektu budou části
Studie s názvem „A“ (Ovocný sad
na pozemku p. č. 1093/1 k. ú.
Jehnice“) a „D“ (Veřejné grilovací
místo a odsunutí garáží
na pozemcích p. č. 502/1, p. č. 502/2,
p. č. 512/2, p. č. 512/1 k. ú. Jehnice)
pozastaveny do doby dořešení
majetkových vztahů.

2. Projednání nabídky
dodavatelské ceny od fy Přemysl
Veselý s. r. o. na úpravu části
účelové komunikace na pozemku p.
č. 1034 k. ú. Jehnice cca 300 bm,
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o d A r b o re t a J e h n i c e s m ě re m
k Lelekovicím po hranu pozemku p.
č. 1072 k. ú. Jehnice (křižovatka
polních cest).

Po diskusi s občany bylo schváleno
následující usnesení:

ZMČJ pověřuje starostu oslovením
dalších dvou firem s podáním
nabídek a jmenováním výběrové
komise. Po doporučení komise pro
výběr zhotovitele pověřuje starostu
objednáním a podpisem objednávky
pro provedení úprav komunikace
na pozemku p. č. 1034 k. ú. Jehnice.

Dále pod bodem 2) ZMČJ
projednalo úpravu ostatní
komunikace na pozemku 519/6 k. ú.

přístup do spodní části Relaxační
zóny na pozemku p. č. 519/1 k. ú.
Jehnice.

Po diskusi s bylo schváleno
následující usnesení:

ZMČJ pověřuje starostu, aby
vzhledem k malému rozsahu prací
objednal přímo a bez výběrového
řízení úpravu této komunikace
přímo u fy Přemysl Veselý s.r.o.
za předpokladu, že položková cena
prací bude korespondovat s již
schválenými nabídkami na úpravu
komunikací na pozemcích p. č. 1044
a p. č. 1088 vše na k. ú. Jehnice.

Příští jednání zastupitelstva MČ
Brno – Jehnice svolá starosta

v zákonem stanovené lhůtě. Jednání
zastupitelstva jsou veřejná.


Zprávy z radnice
Na parkovišti u naší školy bylo
vyznačeno 5 parkovacích míst
s časovým omezením stání, které
jsou určeny pro krátkodobé
zaparkování rodičů, kteří přivážejí
ráno děti do školy a následně
odpoledne vyzvedávají.

Podélné parkování na ul.
Lelekovická a Plástky je
ve schvalovacím řízení
u kompetentních orgánů a jejich
provedení se předpokládá ještě
v letošním roce.

Již se pracuje na mobiliáři pro
vybavení Stromové kaple u hřbitova.

V současné době probíhá
podpisová akce veřejnosti
na podporu projektu „Dáme na Vás“
v rámci Participativního rozpočtu
MMB připravované Relaxační zóny
v Jehnicích.

Pokud se vám tento projekt líbí,
podpořte prosím jeho částečné
fi n a n c o v á n í ( m o b i l i á ř e ) s v ý m
podpisem v úředních hodinách
na formuláři uloženém na ÚMČ
Brno Jehnice, popř. „like
klikem“ na FB stránkách „Dáme
na vás“ v Galerii projektů „FIT
stezka a dětské hřiště v Jehnicích“.


Oslavíme výročí
Přípravný výbor pro oslavy 730 let
Jehnic a 150 let školy v Jehnicích
se pravidelně schází a intenzivně
připravuje kulturní akce na letošní
rok.

V rámci oslav bude uspořádáno
dne 30. 4. 2022 pálení čarodějnic
v areálu školy. Veřejnost bude včas
a podrobně informována.

Další připravovanou akcí je letní
slavnost, která se bude konat dne
4. 6. 2022 v areálu bývalé zámecké
zahrady a na nám. 3. května
v Jehnicích. O programu
a podrobnostech bude veřejnost včas
informována.

Současně se připravují oslavy
730 let Jehnic a 150 let školy
v Jehnicích, které se uskuteční 9. 9. –
11. 9. 2022. Je připravován bohatý
kulturní program.
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Od pivovaru
po brownfield
a nyní… Bavaria
Novodobá historie Jehnického
pivovaru, 2. díl

Jak jsem již zmínil v minulé části,
v roce 1946 byla oprava našeho
pivovaru odmítnuta a výroba piva
v Jehnicích skončila. Zařízení, které
bylo možné využít, se demontovalo
a odvezlo do Starobrněnského
pivovaru, budovy posléze převzal
Státní statek Jehnice, jež vznikl
na vyvlastněných zemědělských
majetcích.

Ležácké sklepy se využívaly pro
uskladnění brambor a jablek, která
se pěstovala v sadech podél cesty
na Mokrou Horu, v budově varny
se šrotovalo pro dobytek, bazény
s přitékající vodou sloužily jako
zdroj vodovodu pro areál statku
na náměstí, pro bytovky a kravín
na Kleštínku, školu a jiná zařízení.

V budově na jižním okraji areálu
vznikla líheň kuřat, která zčásti
zásobovala drůbežárny v místě
dnešní ulice A.Havla, jinak byla
kuřata určena k prodeji. Vzhledem
k tomu, že došlo k vybudování
zemědělských budov na kopci
Kleštínek (dnes areál pily), postupně
pozbýval na významu původní
statek v centru obce s ustájením
hovězího dobytka v budově u silnice
(tzv. „býkárna“) a s rostoucí
mechanizací i význam maštalí pro
koně na opačné straně jehnického
dvora.Když odváděli poslední koně
pana Kolaříka na jatka, bylo vidět
smutek na tvářích bývalých sedláků
a snad se i v nejednom oku zaleskla
slza.

Centralizaci státních statků
neunikl ani ten jehnický, začal
spadat pod hospodářství Kuřim
a časem bylo rozhodnuto, že Jehnice
se stanou centrem autodopravy
tohoto podniku.

V již bývalé líhni kuřat byl zřízen
sklad náhradních dílů, v pivovarské
lednici byly garáže pro nákladní
auta. Tím pádem ostatní budovy
podnik nepotřeboval a v roce 1975
prodal Jednotě Brno venkov celý

statek a část pivovaru nacházející
se na sever od bývalé cesty
z Kleštínku k jehnické zastávce,
kterou místní zaměstnanci státního
statku nazývali „demarkační linií“.

Jednota, která se později
přejmenovala na Konzum Brno,
provozovala v těchto budovách
velkoobchodní sklad, vybudovala
2 haly ve východní části areálu.
S rostoucí konkurencí po sametové
revoluci se tento podnik dostal
do finančních potíží a posléze
i do konkurzu.

Vyprávěl mi jednou vedoucí
skladu p.Vašíček, že se jim záhadně
ztrácelo zboží z uzamčeného skladu
v pivovaru. Zámky na dveřích
neporušené, nikde stopy
po vniknutí, a přesto zboží neustále
mizelo. Dlouho si s tím lámali hlavu,
až jednou přišli na to, že pod
stávajícími sklepy se nachází ještě
další chodby, kterými zloději
odnášejí zboží mimo areál. Nechali je
tedy
zasypat
a
snad
i „odstřelit“ a ukázalo se, že problém
je vyřešen.

V důsledku finančních potíží začal
Konzum Brno prodávat majetek,
a tak se stalo, že budovy pivovaru
k o u p i l a fi r m a L a b o r , k t e r á
provozovala kamionovou dopravu
a zde si v devadesátých letech zřídila
základnu a opravnu pro svůj
autopark.

Budovy a pozemky směrem na jih
od „demarkační linie“, tj. lednici,
kovárnu, líheň a nad ní ležící
„práškovnu“ (sklad pro uskladnění
￼4

chemických hnojiv) získala
od státního statku – tehdy již
Agropodnik Brno – firma Solea
za restituční podíly jehnických
zemědělců a provozovala
zemědělskou výrobu a rovněž
kamionovou dopravu.

Část těchto pozemků prodala
firma Solea na čalounickou dílnu
a rodinný dům. Po ukončení činnosti
zbytek této části areálu získala
fi.Peroutka a vyráběla zde stavební
lepidla s centrem výroby v bývalé
lednici. Rovněž firma Labor ukončila
postupně činnost a její objekty, tj.
bývalá varna, sladovna, pivovarské
sklepy byly nabídnuty v soudní
dražbě.

V té době byly tyto objekty již
ve zcela dezolátním stavu, stavby
byly staticky narušené,
v pivovarských sklepích stála voda,
byly tu nepovolené skládky
pneumatik, olejů a torza autovraků.
Soudní dražbu v roce 2005 vyhrála fi
Czech Correct. Původním záměrem
bylo zřídit zde sídlo pro stavební
firmu Embra, ta však vybudovala
svoje sídlo v obci Česká.

Obě firmy se posléze spojily, dnes
fi Embra Correct s.r.o. Podařilo se jim
o d k o u p i t m a j e t e k fi . P e ro u t k a
a docílili po majetkové stránce
spojení všech částí bývalého
pivovaru včetně pozemků. Tehdy
se zřejmě i zrodil plán
na přebudování celého areálu
na domy s pečovatelskou službou,
bytové a rodinné domy.
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Po roce 2010 vzniká první
představa, jak by areál nyní nesoucí
jméno
Bavaria
měl
vypadat.Rozdělen byl podle
původních budov pivovaru a v
průběhu výstavby se měnilo
i využití těchto staveb následovně:

• v místě pivovarské lednice, která
byla kompletně odstraněna, vzniká
objekt A1, který původně měl být
bytovým domem, nyní je určen jako
dům s pečovatelskou službou.

• pivovarská budova s ležáckými
sklepy, nazvaná nyní A3, byla
zbořena s tím, že sklepy mají být
zachovány a zrekonstruovány
ke komerčnímu využití na fitness,
wellness apod. Budova nad těmito
sklepy měla být využita jako dům
s pečovatelskou službou. Při
odstraněny a účel budovy změněn
výstavbě ovšem došlo
na bytový dům s podzemními
k samovolnému zřícení sklepních
garážemi. Mezi budovou A3
konstrukcí, byly tedy i sklepy

a A1 byl vybudován bytový dům A2,
který je největší z celého areálu.

• architektonicky zajímavá budova
varny, objekt A4, zůstává zachována
ve svém obrysu a bude dále
připomínat původní účel tohoto
areálu. Vzniknou zde luxusní byty.

• v jihovýchodní části bývalého
pivovaru je již vybudována skupina
řadových rodinných domů, objekt
A5.

Celý areál odráží moderní
architektonické pojetí a stane
s e n a d s t a n d a rd n í m d o m o v e m
mnoha dalších obyvatel naší městské
části. Pokud se podaří úspěšně
vyřešit všechny problémy vznikající
při tak rozsáhlé výstavbě, bude tato
část Jehnic zase po mnoha letech
smysluplně využita. Tak „Dej bůh
štěstí.“

Z dostupných zdrojů a vzpomínek
pamětníků připravil Oto
Rinchenbach, místostarosta

Těším se na procházku novou alejí…
Jehnice mají krásné okolí a přímo vybízí k procházkám přírodou. Nový projekt relaxační zóny na Plástkách tuto
paletu ještě rozšíří, nabídne možnost sportovního vyžití a také hezkou procházku s využitím herních prvků pro
maminky s dětmi.

Pokud nebudete chtít zdolávat kopec k Lelekovicím, lze jít pohodlně ulicí Plástky pěkně po vrstevnici až do nově
upraveného remízku, kde budou lavičky i herní prvky pro děti. A hlavně stín stromů, který v létě každý ocení. Kdo
bude chtít pokračovat, může jít po nové cestě směrem vzhůru na náhorní plošinu k Lelekovicím, odkud je nádherný
výhled, a projít novou alejí z třešní a višní a zase se vrátit zpátky do Jehnic. Kdo si bude chtít vyběhnout a zacvičit,
najde zde i workoutové prvky. Celý prostor lze rozvíjet po etapách a přitom využít stávající zeleně. Z podnětů
občanů byla k projektu připojena i cesta k arboretu. Pro Jehnice bude nová relaxační zóna určitě přínosem
a možností vycházek pro všechny generace.

MUDr. Daniel Rychnovský, místostarosta
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až kolem páté odpoledne, kdy
se přijímali poslední zájemci.

Každý budoucí prvňáček
se nejprve setkal s paní zástupkyní
Zaplatílkovou a panem učitelem
Novákem, se kterými odbavili
formální záležitosti, jako nahlášení
jména, příjmení a dalších osobních

Byli jsme na
olympiádě!

Gram pohybu ve
školní družině

V úterý 15. 2. se jsme se zúčastnili
O LY M P I J S K É H O F E S T I VA L U
v Brně. Po hromadném uvítání jsme
byli rozděleni do skupin a každá si
vyzkoušela několik olympijských
sportů. Některé z nich poprvé
v životě.

Na každém stanovišti nás čekali
dobrovolníci, kteří se dětí ujali,
vysvětlili pravidla či poradili. Nedá
se přesně říci, který ze sportů měl
u dětí největší úspěch. Velkými
lákadly byly curling a boby, protože
jsou méně obvyklé a dostupné
k vyzkoušení. Ale i bruslení,
lyžování či snowboarding si děti
užívaly naplno.

Na závěr našeho olympijského dne
jsme dostali medaile a diplom. Ten
zástupcům z každé školy předali
vzácní hosté – olympijští sportovci
Kateřina Neumannová a David
Kostelecký. Pro všechny byla
návštěva velkým zážitkem, odjížděli
jsme unavení a spokojení.

Mgr. Petra Fusíková


Dne 18. 3. 2022 nás ve školní
družině navštívila Mgr. Martina
Novotná se svým programem
GRAM POHYBU. Jedná se o projekt,
který si klade za cíl zlepšení
pohybové gramotnosti. Děti si
natrénovaly správné držení těla
ve stoje i v sedě, osvojily si základní
zákonitosti zdravého pohybu
a vyzkoušely si nejrůznější
pohybové aktivity s cvičebními
pomůckami. Dozvěděly se, jak si
správně tělo protáhnout mezi
vyučovacími hodinami. Dětem
se program líbil, dozvěděly
se spoustu nových věcí a praktická
část je velice bavila.

Silvie Zaplatílková, vychovatelka
školní družiny


Zápis do první
třídy
Mohlo by se zdát, že středa 6. 4.
a čtvrtek 7. 4. byly naprosto obyčejné
pracovní dny jako každé jiné
po většinu kalendářního roku.
A pravděpodobně pro většinu lidí
také byly. Jenže pro 36 předškoláků
a samozřejmě jejich rodiče se jeden
z těchto dnů stal výjimečným, když
navštívili jehnickou základní školu,
kde se konal zápis do první třídy
základní školy.

Oba dny se brány zápisu otevřely
v jednu hodinu odpoledne, tedy
krátce po obědové pauze. Ten, kdo
preferoval pozdější čas, mohl přijít
￼6

údajů. Poté co rodiče vyplnili
poslední formulář, následovala ta
nejdůležitější část v jedné ze školních
tříd. Děti usedly ke stolu, kde čekala
paní učitelka a snažily se předvést
ten nejlepší výkon. Všechny děti
byly velmi šikovné, zvládly
pojmenovat několik barev, napočítat
více než jen do deseti, nakreslit svůj
domeček i maminku a většinou
i zarecitovat básničku nebo zazpívat
písničku. Občas tréma a nervozita
sehrály svou roli, ale nakonec
všichni vypadali, že si svůj čas
ve škole užili.

Před odchodem si děti za odměnu
vybraly dárečky, které vyráběli žáci
školy, obdrželi pamětní list, který jim
bude připomínkou zápisu, a už
nezbývalo nic jiného, než s rodiči
vyrazit na nějakou dobrotu
do cukrárny či restaurace.

Mgr. Lucie Petruchová
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Pomoc ukrajinským
dětem
I naše škola se přidala k pomoci a přijala ukrajinské
děti do mateřské školy. Velkou podporou v této situaci
je i nová paní učitelka ukrajinské národnosti, která
s dětmi pracuje a pomáhá jim v adaptaci do nového
prostředí.

Mgr. Petr Kotyza, ředite

Vážení čtenáři,
tímto číslem končí moje působení v redakci Jehnických
listů. Zpravodaj bude mít opět na starosti Ivo Pekař.
Nadále platí, že zpravodaj uvítá vaše příspěvky. Kontakt
na redakci zůstává stejný: jehnickelisty@seznam.cz 

Přeji vám co nejpříjemnější atmosféru ve vaší městské
části.

Zuzana Šrámková

Milá paní redaktorko, děkujeme za vaši dosavadní
práci pro Jehnické listy, která pro nás byla určitě
přínosem, a přejeme všechno dobré.

Za tiskovou komisi ÚMČ Jehnice MUDr. Daniel
Rychnovský, místostarosta.

Řádková inzerce
Zahradnické práce, kácení a prořez stromů, sečení
trávy, péče o živé ploty. Výroba a opravy pergol,
oplocení, kovových konstrukcí apod. Údržbářské,
truhlářské a podlahářské práce. www.uniserv.cz , tel.:
603483738, mail@calypsa.cz.

V minulém čísle Jehnických listů jsme chybně uvedli,
že pozemek 1093/1 v k. ú. Jehnice patří statutárnímu
městu Brnu. Zatím je však jeho majitelem soukromá
osoba. Směna za pozemek, díky které má město Brno
získat pozemek 1093/1, ještě nebyla dokončena. Dne
16. 3. 2022 směnu schválila Rada města Brna na svém
zasedání č. R8/207. Následně o ní bude hlasovat
Zastupitelstvo města Brna. Za uvedenou nepřesnost
se omlouváme. 

Zuzana Šrámková

JEHNICKÉ LISTY • Vydává Statutární město Brno, městská část Jehnice, náměstí
3. května 5, 621 00 Brno • 6 vydání ročně • IČO 44992785 • Tel.: 541 237 425 •
Registrováno MK ČR E 14179 • Redakce: Ing. Ivo Pekař • Den vydání 20. 04 2022 •
Datum uzávěrky dalšího čísla: 15. 05. 2022 • Datum vydání dalšího čísla: 20. 06. 2022 •
Příspěvky zasílejte na e-mail: jehnickelisty@seznam.cz • Redakce si vyhrazuje právo
příspěvky krátit a jinak upravovat. Pravidla pro vydávání zpravodaje a otištění
příspěvků najdete na http://brno-jehnice.cz/jehnicke-listy • Určeno obyvatelům městské
části Jehnice • Zdarma • Počet výtisků 400 ks • Tisk: Gill, s.r.o. • Inzerce: http://brnojehnice.cz/cenik
￼8
l


QR ARCHIV

Oprava

