

                      

Úvodem k prvnímu číslu
Vážení spoluobčané, v tento
den se do Vašich domácností dostává první vydání informačního
zpravodaje Městské části Brno
– Jehnice “JEHNICKÉ LISTY”.
Na vydávání tohoto zpravodaje, po vzoru ostatních městských
částí, se dohodlo zastupitelstvo
naší městské části s redakční radou po úspěšné spolupráci na
přípravě a realizaci publikace
k oslavám 710 let první písemné
zprávy o Jehnicích v roce 2002.
Touto formou bychom Vám chtěli
sdělovat zprávy o činnosti zastupitelstva, informace ze života naší
městské části, její historie i výhledy do budoucnosti, zprávy o činnosti organizací působících v naší
městské části.
Chtěli bychom tímto též oslovit
všechny spoluobčany ke spolupráci
s tímto časopisem, ať už formou
návrhů a připomínek k obsahové
stránce, nebo přímo k zasílání příspěvků do tohoto časopisu.
Doufáme, že “JEHNICKÉ
LISTY” splní svou funkci v infor-

movanosti obyvatel i jako tiskovina
vhodná k dokreslení historie naší
městské části pro generace budoucí.
Ivo Pekař

Zpráva zastupitelstva
o výsledcích voleb
Chtěli bychom ještě jednou zopakovat výsledky voleb do zastupitelstva městské části Brno – Jehnice
konaných ve dnech 1. – 2.11.2002.
Ke dni voleb bylo v naší MČ zapsáno v seznamu voličů 642 osob.
Počet vydaných úředních obálek byl
412. Z toho plyne, že účast ve volbách byla 64,2% voličů.
Dle počtu odevzdaných hlasů
a přidělených mandátů jednotlivým
kandidátním stranám vyplynulo
toto složení zastupitelstva (zvolení
členové jsou seřazeni dle počtu obdržených hlasů):
Šicha Václav

Sdruž. nezáv. kand. č.1

Ing. Hudec Jiří
KDU-ČSL

Procházková Marcela
Sdruž. nezáv. kand. č.1





MUDr. Černý Jaromír
Sdruž. nezáv. kand. č.2

Ing. Poláková Ivana
Sdruž. nezáv. kand. č.1

Ing. Vysloužil Miloslav
Sdružení nezávislých

Ing. Humpolík Bohumil
ODS

Na zasedání zastupitelstva dne
13. 11. 2002 proběhla volba starosty
a místostarosty MČ Brno – Jehnice.
Starostou MČ Brno – Jehnice
pro volební období 2002 – 2006 byl
veřejným hlasováním zvolen pan
Václav Šicha.
Místostarostou MČ Brno
– Jehnice pro volební období 2002
– 2006 byl veřejným hlasováním
zvolen Ing. Jiří Hudec.

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 15. 1. 2003 proběhlo
57. zasedání zastupitelstva MČ
Brno – Jehnice. Z tohoto zasedání
přinášíme tyto zprávy:
Zastupitelstvo schválilo:
text smlouvy mezi ÚMČ Brno
– Jehnice a TJ Sokol Jehnice
- složení jednotlivých výborů a komisí (uvádíme jen předsedy)
výbor finanční:

Ing. Bohumil Humpolík
výbor kontrolní:

Ing. Miloslav Vysloužil
komise inventurní:

Ing. Jiří Hudec
komise pro sport a tělovýchovu:

Ing. Ivana Poláková
komise školská a kulturní:

Marcela Procházková
komise investiční, dopravní a bezpečnostní:

MUDr. Jaromír Černý
komise životního prostředí:

Ing. Miloslav Vysloužil
Předávání pamětních listů starostou MČ Brno-Jehnice panem Šichou
hejtmanovi Jihomoravského kraje panu Juránkovi
a Jehnickému občanu ministrovi dopravy panu Šimonovskému

- předložené náplně práce jednotlivých
výborů a komisí kromě náplně ko-

V neděli pak oslavy pokračovaly sportovní akcí Běh Jehnicemi
a celou řadou kulturních produkcí
v prostoru pódia a parketu na náměstí. Jediné co se nepodařilo zajistit na 100 % bylo počasí, které v neděli odpoledne dešťovou přeháňkou
překvapilo nás všechny. I přesto celá
akce dopadla ke spokojenosti všech
návštěvníků.
Myslím, že některé části programu bude možno zopakovat v rámci
tradičních hodů i v dalších letech.
Ivo Pekař

Jehnický znak
Předávání práva k pořádání hodů starostou hlavnímu stárkovi

mise životního prostředí (ta bude
předložena později)
- vydávání a osnovu periodika
JEHNICKÉ LISTY – čtvrtletník
v nákladu 300 ks.
- redakční radu ve složení:
Ing. Ivo Pekař (předseda)
Ing. Jan Černohlávek
Prof. Karel Stránský
Václav Šicha
Zastupitelstvo projednalo žádost
firmy PRODISTAV o vyjádření
k projektu pro stavební povolení na
akci “Komunikace a inženýrské sítě
pro RD Jehnice na parcelách č. 314
a 315 k. ú. Jehnice” a rozhodlo takto:
- propojit spodní parkoviště ulice
Zámezí s novou ulicí chodníkem
pro pěší

Ohlédnutí za oslavami
710. let první zmínky
o Jehnicích.
Ve dnech 14.-15. 9. 2002 se konaly oslavy 710. výročí Jehnic. Vše
vlastně začalo již ve čtvrtek v podvečer setkáním rodáků v naší škole.
Další setkání, tentokrát se sponzory
a čestnými hosty, proběhlo v pátek
večer v atriu školy.
Celá sobota se nesla ve znamení
hodů. Místní stárky a stárci se za
podpory dechovky Hornobojané
starali o zábavu v obci celý den
až do pozdních nočních hodin.
Správnou hodovou atmosféru doplnilo vystoupení souboru Lučina
a noční ohňostroj.

Znak Jehnic vychází z původní pečeti, zobrazující beránka
Božího. Na modrém gotickém
štítě stoupá zelený pahorek, v jeho
patě je položen zlatý křížový srp.
Na vrcholku pahorku leží stříbrný beránek Boží hlavou vpravo,
předníma nohama spočívající na
zavřené knize. Pravou nohou přidržuje stříbrný rozeklaný praporec
s křížem.
Původní pečetní znamení je
doplněno o zlatý křížový srp,
převzatý ze znaku Budivoje z Jehnic, a celek znaku tvoří zdařilou
koncepci. K této kombinaci se
přistoupilo, protože u Budivoje je
první zmínka o Jehnicích
k r. 1292. Další záznam je až
z r. 1324, kdy statek patřil k majetku Jindřicha z Lipé, panství
hradu Ronova. Po jeho záni-

- vybudovat chodník od zaústění
nové ulice do ulice Ořešínské až
po začátek
- ulice Sousední paralelně s ulicí
Ořešínskou
- bezpodmínečně dodržet podmínky územního rozhodnutí
- ponechat prostor pro vybudování menšího dětského hřiště při
spodním okraji ulice Zámezí
Starosta podal na tomto jednání
návrh na realizaci záměru smlouvy o spolupráci mezi ÚMČ Brno
–Jehnice a sborem dobrovolných
hasičů na využívání majetku MČ
sborem dobrovolných hasičů při
práci s mládeží. Záměr byl schválen
jednomyslně.

Stárky a stárci v tradičních Jehnických krojích

žár na telefonním čísle 150 nebo
v ohlašovně požáru (pro MČ
Brno – Jehnice na úřadu MČ
nám. 3 května 5, nebo p. Hudec
Blanenská 4)
d) povinnost ohlásit požár na tel. 150
platí i pro uhašený požár
e) na vyžádání velitele zásahu poskytnout osobní pomoc a ostatní
prostředky potřebné ke zdolání
požáru

Jan Pochop
Velitel JPO MČ

Gratulace a rozloučení

ku majetek přešel pod panství
Nového hradu. Pak jsou uváděny
Jehnice jako pusté, ale opět byly
osídleny. V r. 1801 byly odprodány od panství Pozořice. K Brnu
byly připojeny v roce 1971.
Podrobněji o historii se dočtete
ve sborníku “Jehnice od minulosti
k dnešku”. Další zajímavosti z historie obce vám budeme přinášet
na těchto stránkách.
Dle podkladů z tisku

Zpráva o cestě do Rennes
– Francie
Na základě pozvání paní
Roselyne Lefrancois, náměstkyně
starosty města Rennes pro zahraniční vztahy a evropské záležitosti, jsme navštívili město Rennes
– městskou část Sud Gare k navázání bližších kontaktů s naší městskou
částí. Návštěva se konala ve dnech
10. – 14. 12. 2002. Proběhla řada
jednání s různými spolky a organizacemi městské části Sud – Gare
a s pracovníky radnice Rennes. Byly
navrženy vzájemné výměny skupin
občanů našich městských částí, a to
v různém věkovém složení, různých profesí a zájmů tak, aby došlo
k hlubšímu poznání života našich
občanů. Nejprve by přijelo cca
45 občanů z Rennes, a to ve dnech
4. – 10. září 2003. Reprezentanti
naší MČ by navštívili město Rennes
ve stejném počtu v období jaro 2004
(termín bude upřesněn).
Václav Šicha

OZNÁMENÍ VÝTĚŽKU
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
POŘÁDANÉ DNE 5. 1. 2003
MLADÝMI HASIČI SDH
BRNO – JEHNICE PRO
OBLASTNÍ CHARITU BRNO.
CELKOVĚ SE PO MĚSTSKÉ
ČÁSTI VYBRALO 15 020,- Kč
COŽ JE TÉMĚŘ O 5 000 Kč
VÍCE NEŽ V LOŇSKÉM
ROCE.
VEŠKERÉ VYBRANÉ PENÍZE
BYLY ODEVZDÁNY
OBLASTNÍ CHARITĚ BRNO.
VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI
SRDEČNĚ DĚKUJÍ
Mladí hasiči
SDH BRNO – JEHNICE

Základní povinnosti
občanů MČ Brno – Jehnice
vyplývající ze zákona
o požární ochraně

V této rubrice bychom chtěli
připomínat významná životní výročí našich spoluobčanů a tímto jim
jménem redakce listu a zastupitelstva gratulovat k jejich jubileům.
Bohužel nejen samými radostnými
okamžiky je naplněn náš život,
a proto bychom v této rubrice chtěli
vzpomenout a uctít památku spoluobčanů, kteří nás navždy opustili.

Gratulujeme
13. ledna se dožil 80-ti let
pan Vala Jaroslav
17. ledna se dožila 75-ti let
paní Karásková Ludmila
3. března oslaví 75 let
paní Dejmalová Bohumila
Všem oslavencům blahopřejeme
k jejich životním jubileům a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších
let.

Občané jsou povinni zachovávat potřebnou bdělost a opatrnost, aby nezavdali příčinu ke
vzniku požáru. Dále jsou občané
povinni vykonávat dohled nad
osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání (děti)
a dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
Každý je povinen v souvislosti se
zdoláváním požáru:
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
b) uhasit požár, jestliže je to možné
a zamezit jeho šíření
c) neodkladně ohlásit zjištěný po-

Naši zástupci ve Francii

Občané nám píší
V této rubrice chceme otiskovat příspěvky našich spoluobčanů a odpovědi na jejich dotazy týkající se dění
kolem nás. Chtěli bychom na tomto
místě vyzvat všechny obyvatele naší
městské části, kteří mají co říct
k minulosti, současnosti i budoucnosti naší obce, aby posílali příspěvky do tohoto listu, abychom mohli
společně vytvářet obsahově zajímavý
časopis zahrnující různé pohledy na
život v naší městské části. Do našeho listu směřujte také dotazy, jejichž zodpovězení by mohlo zajímat
i ostatní občany. Budeme se společně se zastupitelstvem snažit na vaše
otázky co nejobjektivněji odpovědět.
Proto Vás ještě jednou vyzýváme ke
spolupráci s námi.

Kam za kulturou a za sportem v Jehnicích
KULTURA:
Únor
8. 2. 2003

Country bál

tělocvična ZŠ Jehnice

1. 3. 2003

Ostatková zábava

restaurace U kola

15. 3. 2003

Školní ples

tělocvična ZŠ Jehnice

16. 3. 2003

Dětský maškarní karneval

tělocvična ZŠ Jehnice

1. 2. 2003

Badminton – Krajský přebor juniorů do 19 let

tělocvična ZŠ Jehnice

2. 2. 2003

Badminton – Krajský turnaj dospělých

tělocvična ZŠ Jehnice

Březen

SPORT:
Únor

15.-16. 2. 2003 Badminton – Republikový přebor starších žáků
22. 2. 2003

do 15 let

tělocvična ZŠ Jehnice

Volejbal - junioři Jehnice – Šlapanice

tělocvična ZŠ Jehnice

Březen
1. 3. 2003
29. 3. 2003

Badminton – finále krajského přeboru družstev
starších žáků

tělocvična ZŠ Jehnice

Volejbal - junioři Jehnice – Lokomotiva-Ingstav

tělocvična ZŠ Jehnice
Marcela Procházková
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