PODZIMNÍ RŮŽE
Podzimní růže ve sklence vína,
to je má žena v podvečeru dne,
tak jako píseň co nedozněla,
jak zralé víno nade zdí se pne.
Mění se svět v serpentinách času,
jeho krutost míří ke své kráse
na ozvěnách jeskynního času
k svému právu hlas ten dobývá se.
Mění se dny a krutost z nich vane,
tak jako dým z podzimního ohně,
ten kdo neví, že slzy jsou slané
ať namíří a jde stále rovně.
Veselo se platí smutnou daní,
přátelství zradou, rozptýlením sil,
nahrnou se kupci samozvaní
kde blízký přítel dosud s tebou žil.

Strach zapojí se jako žena věrná
a ruku v ruce půjde s tebou dál,
co bílé bylo, pozvolna zčerná
a probudí se ten kdo dosud spal.
A neunikneš, ať jsi, kde jsi stál,
žít budeš v střetu s divou laní,
co lacino jsi koupil, draho vzal.
a tak všechno splatíš stejnou daní,
život i konec jeho v počtu dní,
co neznáš a nikdy nebudeš znát,
nepřízně času se nezalekni
až za úspěchem se budeš hnát.
Podzimní růže ve sklence vína
je mojí ženou v podvečeru dnů,
je jako píseň co nedozněla
a jako přelud nedosněných snů.
Karel Stránský

Gratulujeme
V září oslavily své narozeniny paní
Blažena Jochmanová a paní Marta
Kousalová.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k životním jubileům
a přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

Informace Zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice
Dne 4. 9. 2013 proběhlo 169. zasedání
zastupitelstva:
- Ing. Hudec přednesl žádost
občanů z ul. Plástky na prořezání
stromu, který zasahuje do pouliční lampy a stíní večer světlu.
Zastupitelstvo pověřilo tajemníka
zajištěním tohoto prořezu.

- Ing. Hudec přednesl žádost
paní Skoupé na pokácení stromu
(ořech), který je dle názoru shnilý.
Zastupitelstvo pověřilo tajemníka
zjištěním zdravotního stavu tohoto
stromu, a pokud bude jeho stav
nevyhovující zajištěním pokácení
tohoto stromu v období vegetačního klidu.
- starosta přednesl žádost pana
Pjajčíka na pokácení stromu
(moruše) u schodů na ul. Plástky
a to z důvodu, že plody tohoto
stromu padají na schody, nikdo je
pravidelně nezametá a schody jsou
plné vos. Zastupitelstvo pověřilo
tajemníka zajištěním pokácení
tohoto stromu v období vegetačního klidu.
- pan Pernica jako předseda
kulturní komise předložil žádost
o navýšení rozpočtu ve výši
15.000,- Kč na zajištění hodů
2013 a fotbalového turnaje.
Zastupitelstvo toto navýšení
schvaluje.
- zastupitelstvo opětovně
prodiskutovalo žádost manželů
Hrotkových na opravu zdi na
ul. Plástky a předá tuto žádost
příslušným orgánům Statutárního
města Brna a pověřuje starostu
k zajištění příslušných stanovisek
od těchto orgánů.
- starosta seznámil zastupitele
s návrhem žádosti MČ Brno
– Jehnice na MMB odbor
investic o zařazení výstavby MŠ
v Jehnicích do plánu investic na
rok 2014.
- Dr. Rinchenbach, jako
předseda školské rady, seznámil
zastupitele s výsledkem jednání
školské rady konané dne 3. 9. 2013,
kdy došlo k výměně části
učitelského sboru jak na ZŠ tak
i v MŠ Blanenská 1. Dále sdělil
zastupitelům, že došlo k vytopení
školy a byl zjištěn problém s kanalizací ve škole. V MŠ Jehnice je
v současné době 75 dětí. MŠ na
Mokré Hoře vypověděla smlouvu
na dodávku obědů.
- zastupitelstvo projednalo návrh
nabídky na pojištění majetku a odpovědnosti MČ Brno - Jehnice

a rozhodlo odložit rozhodnutí
na příští jednání zastupitelstva
a pověřilo tajemníka vypracováním dalších dvou konkurenčních
nabídek a předložením je na
příštím zastupitelstvu.
- zastupitelstvo souhlasí
s přijetím ﬁ nančního daru ve
výši 100.000,-Kč od společnosti
MEDIA EFEKT, s.r.o. na zajištění výuky angličtiny v 1.B třídě
MŠ a ZŠ Blanenská 1.
- zastupitelstvo projednalo
stížnost a žádost o společný postup
manželů Melhornových ve věci
úprav Jehnického potoka, kdy
došlo ke zřícení nově postavené
opěrné kamenné zdi v korytě
potoka a dochází k podmáčení
jejich pozemku a pověřilo starostu
řešením této situace na nejbližším
kontrolním dnu, kde bude požadovat vybudování dostatečného objektu vyústění dešťové kanalizace.
- zastupitelstvo projednalo
návrh obecně závazné vyhlášky
města Brna č. 12 / 2012 o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nemá
námitek k tomuto návrhu.
- zastupitelstvo schvaluje
nabídku na výmalbu, sádrování
a tmelení prostor obecního úřadu
Jehnice od ﬁ rmy Roman Navrátil
v celkové výši 16.802,-Kč včetně
DPH
- zastupitelstvo projednalo
a schválilo návrh usnesení zaslané
Dr. Rienchenbachem: ZMČ
Brno - Jehnice souhlasí s poskytnutím
částky ve výši 40.000,-Kč z rozpočtu
MČ na dílčí úhradu nákladů spojených s účastí stárků Jehnic na folklórních slavnostech s družební částí
Kaunasu - Aleksotas a dílčí úhradu
nákladů na dopravu (autobus).
- zastupitelstvo MČ Brno –
Jehnice žádá zastupitelstvo MČ
Řečkovice a Mokrá Hora, aby
revokovalo své usnesení z XXI.
zasedání ze dne 3. 9. 2009 týkající
se negativního stanoviska k další
výstavbě v MČ Jehnice, které
blokuje projednávání a schválení
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změn v územním plánu města Brna
týkajících se MČ Brno – Jehnice.
- zastupitelstvo otevřelo nabídky
společností MORAVOSTAV
Brno, a.s.; AVUS stavební
ﬁ rma s.r.o.; I. VYŠKOVSKÁ
STAVEBNÍ SPOLEČNOST,
s.r.o. na zateplení budovy úřadu
městské části. Všem společnostem
byl před vypracováním nabídky
předložen slepý rozpočet, a tudíž
jediným kritériem pro výběr
nejvýhodnější nabídky je cena.
(nabídky jsou seřazeny již dle ceny
od nejnižší po nejvyšší):
I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ
SPOLEČNOST, s.r.o. výsledná
cena s DPH 395.574,-Kč,
AVUS stavební ﬁ rma s.r.o. výsledná cena s DPH 450.560,61 Kč,
MORAVOSTAV Brno, a.s.
výsledná cena s DPH 514.315,-Kč.
Zastupitelstvo vybralo jako
nejvýhodnější nabídku tu od
společnosti I. VYŠKOVSKÁ
STAVEBNÍ SPOLEČNOST,
s.r.o.. Zastupitelstvo pověřilo
starostu, aby vstoupil do jednání
s touto ﬁ rmou a projednal s ní
možnost využití programu Zelená
úsporám ať již v tomto či následujícím programovacím období.
- zastupitelstvo schvaluje
zakoupení a montáž termostatu
v prostorách ÚMČ Brno – Jehnice
za celkovou částku 7.098,-Kč od
zhotovitele Michal Hrnčíř s.r.o.,
s tím že společnost Michal Hrnčíř
s.r.o. po montáži termostatu provede vyregulování systému topení
v prostorách ÚMČ.
- zastupitelstvo schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 ze dne
04. 09. 2013.
- zastupitelstvo projednalo
a schválilo žádost o navýšení
rozpočtu ZŠ a MŠ Blanenská 1,
ředitele Mgr. Kotyzy o částku
115.524,- Kč z důvodu, kdy došlo
během prázdnin k vytopení ZŠ
z prasklého vodovodního potrubí
a byl zjištěn k havarijní stav
odpadů.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
dne 16. 10. 2013 v 18:30 hod. na ÚMČ.

Mše v atriu školy

Kolotoče Schulz

Vyvádění stárek

Jehnická mája

Předávání hodového práva

Zavěšování práva na máju

Beseda
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BÝT VIDĚT – SPRÁVNÁ
VOLBA
K podzimnímu období neodmyslitelně patří klesající teplota a brzké
stmívání. Rok co rok se objevuje
nespočet varování a opakovaně
je kladen důraz na dodržování
pravidla bezpečného pohybu vidět
a být viděn. Přesto statistiky stále
evidují případy svědčící o tom, že
mnozí účastníci silničního provozu taková doporučení podceňují.
Oděv s ref lexními materiály přitom může zachránit život.
Nadcházející dny a s nimi spojené
sychravé počasí a mlhy výrazně
sníží viditelnost chodců či cyklistů, což může mít za následek, že
řidič motorového vozidla zareaguje
na poslední chvíli a na úhybný
manévr už je pozdě. Následky
takových střetů bývají tragické.
Zbytečně.
Pokud vyrážíte do ulic či mimo
obec, určitě si nezapomeňte vzít
dobře viditelné oblečení a oděv bez
ohledu na svůj věk označte reﬂexní
prvky.
Chcete-li aktivně přispět ke
zvýšení vlastní bezpečnosti, navštivte v těchto dnech Poradenské
centrum Městské policie Brno, ve
kterém je připravena monotematická výstava nazvaná BÝT VIDĚT
– SPRÁVNÁ VOLBA. Na ní
jsou k vidění dostupné reﬂexní
prvky, které nemusejí využívat jen
chodci a cyklisté, ale třeba i in-line
bruslaři. Příchozí mohou strážníky
požádat nejen o užitečné rady, ale
i o reﬂexní samolepky zdarma.
Ty se dají připevnit na oblečení,
aktovky, jízdní kola i přilby.
Ocení je ale bezesporu i lidé, kteří
používají jako oporu při chození
hole či berle. Výstava potrvá do
konce října.
Poradenské centrum sídlí
v Křenové ulici 4 a je otevřené
každý den od 7.30. V pondělí, úterý a ve čtvrtek zavírá v 17 hodin,
ve středu ještě o hodinu později
a v pátek je možné strážníky
Odboru prevence navštívit do půl
třetí odpoledne.
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Autocentrum K.E.I. radí
Na co si dát pozor při nákupu
ojetého vozu?
1. Čím začít koupi ojetého vozu?
Nechte si předložit veškeré
doklady k vozidlu a porovnejte je
se skutečností. Překontrolujte tzv.
identiﬁkátory -zejména VIN kód,
číslování skla. U automobilů vyrobených do září 2001 ověřte také
číslo motoru (u mladších vozidel už
se číslo motoru neuvádí). Součástí
kontroly by měla být i technická
kontrola a měření emisí.

2. Jak se nestát obětí podvodu?
Na ojeté vozy se mohou vztahovat
práva třetích osob - mohou být
např. předmětem zástavy anebo
pořízená na leasing. Abyste se
nestali obětí podvodu, je vhodné
zjistit, zda na vůz nejsou žádná
práva cizích osob vázána. V prodejnách ŠKODA Plus Vás na vůz
zatížený právy upozorní.
3. Jak nekoupit kradený vůz?
Bez odborníků a specializovaných
agentur se při koupi vozu přes
inzerát nikdy zcela nevyvarujete
tohoto rizika. Vždy se však vyplatí
zjistit původ automobilu. Pokud
je vůz individuálně dovezený z ciziny, zvyšuje se pravděpodobnost
toho, že jde o opravené nabourané
vozidlo. Vyšší je i riziko koupě
kradeného vozu.
4. Jak zjistit historii vozu?
Kontrolou servisní knížky. Ta je
vždy dokladem o tom, v jakém je
vozidlo stavu a jak o něj předchozí
majitel pečoval. Pokud Vám nebude předložena, je to signál, že něco
není v pořádku. Vůz například
nebyl pravidelně servisován, nebo
byl bouraný.
5. Jak poznat, že vůz byl bouraný?
Platí, že žádná závažnější nehoda
nelze na automobilu zcela opravit.
Vždy po ní zůstanou stopy.
Jednou z metod je měření hloubky
laku speciálním diagnostickým
přístrojem. Tuto službu Vám
udělají v autobazarech. Při laickém
zkoumání vozu se sledují spáry
mezi jednotlivými komponenty
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na karosérii. Mnohé prozradí
i odstíny laku.
Jak zkontrolovat vůz před koupí
a jak uzavřít kupní smlouvu?
Poradíme Vám v dalším vydání.

DOMOV JE DOMA
V době od 25. 11. do 1. 12. 2013
bude v celé republice probíhat
informační kampaň Týden rané
péče. Jejím cílem je seznámit
veřejnost s tím, co je sociální
služba raná péče a komu může být
prospěšná. Jedním z poskytovatelů
rané péče je i naše organizace –
Středisko rané péče SPRP Brno.
Co děláme?
Poskytujeme podporu a pomoc
rodinám, ve kterých vyrůstá dítě
raného věku (0 - 7 let) s vážnějším
postižením zraku, případně
i s dalším postižením.
Jak to děláme?
Dojíždíme k rodině domů na celém území Jihomoravského kraje,
částečně na území kraje Vysočina
a kraje Zlínského. Vozíme s sebou
nápady a informace, učíme dítě
dívat se na svět (realizujeme
program stimulace zraku) či využít
ostatních smyslů k poznávání
svého okolí. Vymýšlíme spolu
s rodiči aktivity a hry vhodné pro
rozvoj dítěte. Půjčujeme speciální
hračky, pomůcky a literaturu.
Nasloucháme tomu, o čem potřebují členové rodiny mluvit, sdílíme
s nimi jejich starosti i radosti.
Službu poskytujeme zdarma.
Pokud se chcete dozvědět ještě
více, přijďte v úterý 26.11.2013 do
Střediska rané péče, Nerudova 7
v Brně, kde Vás čekají od 9.00. do
17.00. otevřené dveře a pracovníci
ochotní odpovědět na Vaše otázky.
Pokud raději hledáte informace na
internetu, navštivte naše webové
stránky www.ranapece.cz.
Podpořit službu rané péče můžete
také prostřednictvím sbírkového
konta: 243988498/0300, či
dne 5.12.2013 přispět v rámci
Mikulášské sbírky v ulicích měst
a obcí.
Děkujeme.

Z historie pivovaru
v Jehnicích u Brna
1. část
Pivovarnictví představovalo od středověku pro své majitele významný
zdroj příjmů. Právo várečné se stalo
výsadou měst, stejných výhod se
začala domáhat i šlechta, což se
jí postupně i podařilo získat. Ve
výrobě a výrobcích nebylo mezi
pivovary panskými a městskými
rozdílu, nebyla mezi nimi ani soutěž, protože měly přesně vymezeny
hranice svého odbytu i své obvody
na základě propinačního práva.
Pro velkostatky představovalo
pivovarnictví vydatný zdroj výnosů,
dobře se daly zpeněžit obilí i chmel
a zužitkovat dříví. Později se propinační právo stalo brzdou rozvoje
pivovarnictví a zrušení v roce 1868
znamenalo prudký nárůst výroby
piva ve druhé polovině 19. století.
Změnil se také způsob výroby;
dosud se vyráběly dva druhy piva,
tzv. české svrchním kvašením a bavorské spodním kvašením. Poslední
pivovar přestal v českých zemích

vařit pivo svrchním kvašením v roce
1870. Malou část výroby tvořila piva
luxusní, vyráběná bavorským způsobem, a označovaná jako silné pivo,
ležák, kozel, březňák aj. Používaný
ječmen na slad pocházel výhradně
z Moravy, chmel se dovážel z Čech,
jako palivo sloužilo dřevo. Většina
pivovarů měla jen jednu váreční
pánev, zpravidla měděnou, kádě se
vyráběly z modřínů nebo borovic.
Odbyt vyrobeného piva se omezoval
na nejbližší okolí, protože trvanlivé

pivo schopné
transportu
bylo možno
vyrobit jen
spodním
kvašením.
V moravském
pivovarnictví
se důležitým
obdobím stala
60. léta 19.
století, kdy
se dokončil
přechod od
svrchního ke
spodnímu
Jehnice pivovar 1900
kvašení,
ných změn. Po čtvrtém plnění však
značně se zlepšila kvalita výrobku
zmizela ochranná vrstva pivního
a zvýšila jeho exportní schopnost.
laku, proto pivovar začal používat
Pivovarnictví se stále více vymapryskyřičných povlaků místo
ňovalo z podřízeného postavení
vedlejšího zemědělského podnikání, pivního laku. Kádě se osvědčily
a pivovar Moravia dal v roce 1902
přijímalo výsledky vědeckého bádo provozu 20 kusů železných kádí
dání a přecházelo k tovární výrobě.
po 85 hektolitrech, které byly vybaV souvislosti se změnou způsobu
veny novým typem pivní armatury
kvašení bylo nutno zvýšit kvasné
podle patentu Kromer. Železné
a ležácké prostory, protože spodní
kádě v podobném provedení jako
kvašení probíhalo při nízkých
v pivovaře Moravia byly v roce 1902
teplotách a vyžadovalo delší dobu
zkušebně instalovány v pivovaře
kvašení. Ve
Braník, ale celkově se kovové kádě
spilkách se
podstatně neuplatnily ani v době
zvyšoval
pozdější. Další novinku představokvasný
prostor mod- valo vaření rmutů a mladin párou,
kterážto novinka k nám přicházela
řínovými,
z Německa. Tamní pivovarníci sice
dubovými
dávali přednost pánvím měděným,
a bukovými
ale v moravských pivovarech se
káděmi,
jejich vnitřek osvědčily pánve železné, výrobek
Akciové společnosti pro stavbu
se opatřoval
strojů, dříve Brand a Lhuillier,
ochrannou
v Brně. V roce 1896 byla v Prvním
vrstvou,
brněnském akciovém pivovaře
pivním
lakem, para- v činnosti parní pánev s armaturou
na 150 hektolitrů a v pivovaře ﬁ rmy
fínem nebo
J. a E. Brauner v Brně se varní
smůlou.
zařízení na 100 hektolitrů právě
Dřevo se
stavělo. Výhodou vaření párou bylo
považovalo
naprostá čistota místnosti varny
z hlediska
a také úspora paliva. Další důležitou
technologického za nejvhodnější
materiál ještě v době první českoslo- novinku představovalo upotřebení
elektřiny v pivovarech k pohybu.
venské republiky. Přitom již v roce
1901 byly poprvé plněny dvě železné Dvě velké elektrotechnické továrny,
František Křižík v Praze-Karlíně
kvasné kádě z bessemerového
a Robert Bartelmus a spol. v Brně,
plechu o obsahu 75 a 83 hektolitrů
představily řadu zařízení k převodu
v pivovaru Moravia v Brně. Kádě
síly v pivovarech. Firma Bartelmus
spočívaly na betonové podezdívce,
zřídila v pivovaru „Moravia“
jejich vnější povrch byl opatřen
v Brně dva elektromotory: jeden
barvou, vnitřek pivním lakem
konstruovaný na 16 koňských sil
(roztok šelaku v lihu). Ukázalo se,
poháněl celou sladovnu, druhý
že kvašení probíhalo stejně jako
menší (pět koňských sil) poháněl
v kádích dřevěných, bez podstat5

zařízení k praní a žáhování nádob. „Elektrický
proud k motorům
těmto přiváděn z dynama
sloužícího ku osvětlování
pivovaru.“ Jméno pivovaru „Moravia“ se na
stránkách Pivovarských
listů, specializovaného
časopisu pro pivovarský
průmysl, objevovalo
poměrně často v souvislosti s technickými
novinkami a zlepšeními
ve výrobním procesu.
Na začátku roku 1896
formou dopisu vídeňskému zástupci ﬁ rmy Otto
Fromme ve Frankfurtu
nad Mohanem vyslovil
Samuel Morgenstern, majitel
pivovaru „Moravia“, spokojenost
s patentním regulátorem tlaku ke
stáčení a sudování piva. Podle jeho
zkušenosti pivo neztrácelo kyselinu
uhličitou, manipulace byla tak
jednoduchá, že stroj nepotřeboval
dohled ani obsluhu a snadno se čistil. Naznačené některé novinky znamenaly zvyšování produkce i kvality
výrobků, ale pro menší pivovary
znamenaly tvrdé konkurenční
podmínky, v nichž mnohé ztrácely
možnost obstát. Proces snižování
počtu pivovarů dále pokračoval;
Janák uvádí, že v letech 1860-1870
se snížil počet pivovarů
na Moravě ze 301 na
257, v roce 1871 bylo
v provozu 251 pivovarů,
roku 1875 již jen 228
a v roce 1906 pracovalo
pouhých 110 pivovarů
s roční výrobou 1,8
milionů hektolitrů piva.
Po stručném vylíčení
situace v pivovarském
průmyslu na konci 19.
a na začátku 20. století
obraťme nyní pozornost
k pivovaru v Jehnicích
u Brna. Jeho existence
je spolehlivě doložena
k roku 1637, kdy
zemřela paní Kateřina
z Liechtensteina,
majitelka panství Pozořice, a její
majetek, včetně Jehnic, připadl
manželovi Maxmiliánovi. Pivovar
tehdy vařil 80 sudů piva ročně.
V 17. a 18. století o pivovaru nacházíme jen drobné zmínky v jiných

souvislostech (např. v zápisech
matrik se objevují povolání související s pivovarem). Jako v roce
1685 je uveden v řečkovické matrice
Thomas Thomanek, bednář panský.
Což je dle Ing, Černohlávka vlastně
první zřetelný doklad o existenci
pivovaru v Jehnicích. Dříve uváděný
údaj o existenci pivovaru v Jehnicích
v roce 1637 proto považuje za
pochybný. Dále dne 25. března 1715
odeslal vrchní pozořického panství
královskému hejtmanovi brněnského
kraje relaci, doplněnou 9. října téhož
roku o vícero svědectví. Hejtmana
informoval, že ve dvoře, situovaném

ve vsi Jehnice a patřícím panu
Ignáci Jindřichovi Kořenskému
z Terešova, se pokoušejí zřídit
pivovar a vařit pivo, což zde předtím
nebylo konáno. V červnu roku 1717
byla doručena královskému úřadu
6

v Markrabství moravském obšírná odpověď
Kořenského, doprovázená úředními doklady.
V odpovědi uvedl, že na
svém svobodném dvoře
může vařit pivo bez vlivu
třetí strany, aniž by byl
povinován odebírat pivo
z pozořického panství
nebo odjinud, tak jak
i předchozí držitelé je
vařili. To je schopen
v případě nutnosti
doložit i svědky a přikládá listiny moravských
markrabat.
V roce 1754 koupil svobodný dvůr Jehnice Michael
Sebastian von Kolloch za
částku 16 000 zlatých od Petra Nosse
von Nossberg. Zachoval se odhad
pozůstalosti Kollochova svobodného
dvora „blízko Jehnic“ ze 14. prosince
1771, který vypracoval Jan Žalkovský
ze Žalkovic: Pivovar s nově zřízenou
podlahou z kamení a sklep se nalézají
v dobrém stavu. Varná káď je na 8
sudů, vystavuje se pouze 6 sudů a 2 se
vypalují na mateří pivo a plnopivo.
Chmelnice: tato se nalézá v jednom
sadu a plodí tak mnoho chmele, že
jím pivovar může být zabezpečen.
Roku 1801 odprodal kníže Alois
z Liechtensteina od pozořického
panství obec Jehnice se zámkem,
dvorem a pivovarem
spolu s novou
osadou Mokrá Hora
rytíři Františkovi von
Heimerle; Jehnice se
tak staly samostatným
statkem. V průběhu
19. století došlo k řadě
změn ve vlastnictví
statku, z nichž nejvýznamnější pro pivovar
představoval prodej
statku Jehnice s Mokrou
Horou a pivovarem za
100 000 zlatých v roce
1863 brněnskému
továrníkovi Theodorovi
Offermannovi. Rodina
přišla do Brna v 18.
století z Německa
v souvislosti s rozvojem textilního
podnikání a již v první generaci
se jí podařilo vybudovat vlastní
podnik na výrobu jemných suken.
Od počátku využívala ve svém podnikání tehdejší technické novinky

a také vnuk Theodor, vyzbrojen
odborným vzděláním v mnoha
evropských zemích, projevoval
zájem o vše nové. Měl mimo jiné
podíl na vedení strojírny Thomase
Bracegirdla, svého tchána, později
byl předsedou správní rady „První
brněnské strojírny“, vzniklé fúzí
Bracegirdlova a Luzova podniku.
Nepřekvapí nás proto, že za jeho
vlastnictví byl
jehnický pivovar
přestavěn na
parní provoz;
stalo se tak v roce
1886, jak dosud
dokládá letopočet
a monogram
T. O. na štítu
pivovaru. Dříve,
než Offermann
přikročil k přestavbě a rozšíření
svého pivovaru
(„Jehnitzer
Brauerei des
Theodor Ritter
von Offermann“),
musel vyřešit
otázku čištění odpadních vod, předmět
častých sporů s majitelem
panství Řečkovice. Nejdříve se
snažil dokázat, že čištění stávajícím
způsobem, kdy se nečistoty
odvádějí do nedalekého rybníka,
je dostačující. Když koncem roku
1883 neuspěl, prostřednictvím
advokáta Alfreda Weisse požádal
několikrát okresní hejtmanství
o prodloužení lhůty na předložení
plánů čističky. Argumentoval
mimo jiné i skutečností, že „pivovar
existuje v Jehnicích více než 90 let
a nikdy se neobjevily stížnosti na
čištění vody“. Požadovaný projekt
mechanické čistírny odpadní
vody, jehož autorem byl stavitel
Josef Jelinek, předložil stavební
komisi 30. dubna 1884, s instalací
ﬁ ltračního aparátu se začalo 15.
července 1884. Dne 30. září 1886
předložil Offermann stavební
komisi plány přestavby jižního
křídla pivovaru v Jehnicích, které
zpracovala ﬁ rma F. Ringhoffer
v Praze a datovala na Smíchově 24.
srpna téhož roku. Vedením stavby
majitel pověřil stavitele Ferdinanda
Sehnala z Králova Pole, který zpracoval i prováděcí plány stavby. Na
protokolu z jednání komise nebyl

Theodor Offermann podepsán,
zastoupil jej zřejmě sládek (Brauer)
Adolf Löw. S instalací strojů v nové
budově započali montéři 9. prosince
1886. Přestavbou a využitím moderní techniky se podnik zařadil
mezi největší pivovary na Moravě,
ale postupně patřil mezi význačné
závody v celé rakousko-uherské
monarchii. V květnu 1882 se

Pivovar

provdala jedna z Offermannových
dcer, Adéla, za Theodora Bruno
von Bauera a pivovar přešel do rukou obou novomanželů, respektive
jejich syna Bruna , kterému měl
pivovar darovat dědeček k narození
28.7.1883. Oba Bauerové pivovar
pronajímali, protože sami měli další
podnikatelské aktivity a zostřující
se konkurence vyžadovala větší
specializaci, což schopný nájemce
mohl zajistit. Po smrti Theodora
Offermanna v listopadu 1892 si
pronajal jehnický pivovar Adolf
Löw (též psáno Loew), který
používal od roku 1893 označení
„Jehnitzer Brauerei in Jehnitz bei
Brünn Adolf Loew“, od roku 1895
dvojjazyčný název s českou podobou „Jehnický pivovár v Jehnicích
u Brna Adolf Loew“. Nový
nájemce, který znal pivovar již
z doby, kdy zde působil jako sládek,
provedl řadu dalších stavebních
úprav: v prosinci 1893 dokončil
stavbu hvozdu (Malzdören)
včetně spilky (Gährkeller), roku
1897 lednici (Eiskeller) a zejména
radikálně vyřešil otázku čištění
odpadních vod z pivovaru. Zdá se,
že majitel panství Řečkovice Anton
7

Oscar Schindler měl sice spory
již s Theodorem Offermannem,
ale jejich společenské postavení je
nevyhrotilo tak ostře, jak se stalo
po převzetí pivovaru Adolfem
Löwem. Ten dokázal zvýšit denní
výrobu „von 25 Eimern auf 100 bis
120 Hektoliter Tageserzeugung“.
Spor, označovaný „Wasserstritt
– Schindler cont. Jehnitzer
Brauhaus“,
pokračoval až do
roku 1901, kdy
Schindler deﬁnitivně prohrál,
když neuspěl
se stížností na
ministerstvu
zemědělství ve
Vídni. V té době
to ovšem byl již
spor s „Moravia
– Brauerei – und
Malzfabriks
Actien –
Gesellschaft,
která se stala
nájemcem jehnického pivovaru.
Sládkem v letech
1893 až 1897 byl v Jehnicích
Karl Hartl a o prosperitě svědčila
stoupající výroba. Konec 19. století byl obdobím zániku mnoha
podniků v různých odvětvích
a také pivovarnictví procházelo
těžkým konkurenčním bojem.
V blízkém okolí Jehnic ukončily
činnost pivovary v Králově Poli
(1873) a k 23.9.1894 se uzavřely
brány pivovaru v Řečkovicích, který
ještě v sezóně 1892/1893 vykázal
výrobu 49 056 hektolitrů piva. Oba
podniky byly spjaty se jménem
Samuela Morgensterna, který se
v roce 1894 spolupodílel s bratrem
Bernardem na založení pivovaru
„Moravia“ v Brně. Bernard
v podniku nepokračoval a pivovar
nesl v letech 1894 až 1897 název
„Pivovar Moravia S. Morgenstern“.
Morgensternové patřili mezi
odborníky ve sladovnickém
průmyslu, využívali technické
novinky, jak jsme naznačili výše,
podíleli se na výstavních akcích
oboru doma i v zahraničí. Poznatky
a zkušenosti je vedly nepochybně
k myšlence vybudovat jeden velký
podnik, schopný odolávat zostřené
konkurenci.
Miroslava Menšíková

Přisedni si,
zve Liga vozíčkářů na happening ve Vaňkovce
Brno. Přisedni si. Touto přátelskou výzvou nabízí místo k odpočinku i k debatám lidé
s hendikepem. Ve dnech mezi 17. a 19. říjnem se bude v centru Brna v Galerii Vaňkovka
konat velké setkání, kde bude hrát právě hendikep hlavní roli. Kampaň Přisedni si
organizuje Liga vozíčkářů a zve na trh s výrobky chráněných dílen, na odborné i populárně
naučné konference, na workshopy i na zábavné odpoledne pro děti všechny, kteří se v oblasti
sociálních služeb pohybují, ale především ty, kteří svět lidí s hendikepem neznají. Zahajme
společně dialog, který má smysl.

Trh s výrobky chráněných dílen
Polovina října už nabádá nedočkavce k vánočním nákupům. Ideální je spojit to s dobrým
skutkem a podpořit nákupem výrobků chráněné dílny. Přijďte vyřešit vánoční nákupy na
akci Přisedni si. Nabízíme pestrý sortiment zboží z různých chráněných dílen, originální
a nápadité výrobky, které potěší hned třikrát – obdarovaného, kupujícího i výrobce –
člověka se zdravotním postižením. Zároveň zde budou k vidění i v malém množství stánky
s kompenzačními pomůckami, přijďte se poradit, zeptat, informovat.

Fotosoutěž Život nejen na kolech
Už osmnáctý ročník tradiční fotosoutěže jistě přinese zajímavé snímky, které
dobře ilustrují pestrý život lidí s hendikepem. Výstava je spojená i se soutěží
a s vyhlášením výsledků. Výherci, které vybere odborná porota
v čele s fotografem Jindřichem Štreitem, se můžou těšit na hodnotné
ceny. Hlasovat můžou i návštěvníci akce nebo webových stránek
www.nejennakolech.cz. Své snímky můžete přihlásit až do konce září,
neváhejte a zachycujte okamžiky ze života lidí s hendikepem.

Bezbariérový divadelní rej
Bezbariérové divadlo Barka je místo, kde se střídají herci s hendikepem i bez.
Podobnou tvůrčí atmosféru vykouzlí tito tanečníci, zpěváci a komedianti ve
Vaňkovce. Zároveň budou oslovovat kolemjdoucí s interaktivním programem
a prosit o finanční podporu Barky. Když by totiž Barky nebylo, nebylo by ani
skvělých představení a uměleckých výkonů. Pomůžete i vy?

Program pro dě
Hod na basketbalový koš z vozíku, kvíz nejen o hendikepu, kreslení
a povídání si s lidmi na vozíku. Program dětské kampaně Přisedni si doplní
i soutěže a překážkové dráhy, které účastníci překonají na vozíku. Zábavná
sobota bude děti, které přijdou do Vaňkovky, bavit a zároveň vzdělávat.
Překonají ostych z lidí s hendikepem, což je hlavním cílem kampaně.

Sportovní bezva odpoledne
Víte, co je to boccia? A jak vypadá profesionální zápas basketbalistů na
vozíku? Jak se hraje florbal se dvěma koly a jakých výkonů dosahují atleti
s hendikepem? A jak se řídí a ovládá takový handbike? Sobotní sportovní
odpoledne zasvětí návštěvníky do tajů těchto obecně neznámých
sportů. Praktické ukázky i možnost vyzkoušení si všech sportů je
samozřejmostí.

Konference Přisedni si
Stěžejní částí akce Přisedni si je konference, na které se potká odborná veřejnost
s lidmi z neziskovek, s lidmi s různými formami hendikepu. Na zajímavé
přednášky o nových výzkumných projektech i o problémech spojených s pěti
různými oblastmi života s postižením naváže vždy diskuze, v níž si účastníci
můžou předat zkušenosti, názory, můžou se vyjádřit k tomu, co je pálí.
Konference se uskuteční v Café Práh a v sálu o.s. Slévárna Vaňkovka.

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 !

Tema cké bloky:
Čtvrtek 17. 10. 2013

1. blok: zaměstnávání
2. blok: bariéry
Od 16.30 - Setkání s politiky, moderuje Tomáš Cikrt

Pátek 18. 10. 2013

1. blok: dopoledne – asistence, odpoledne – technologie
2. blok: psychologie, vztahy, sex, rodičovství
Od 19.30 - Pecha Kucha Night (krátké a efektní přednášky ze sociální oblasti – s vozíkem
na jachtě, netradiční chráněné dílny, zajímavé technologické řešení, příběhy…)
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