
Veřejné shromáždění s občany
Dne 25. 2. 2004 se konalo v jídelně místní školy 

veřejné shromáždění s občany. Úvod obstaral svým 
vystoupením starosta MČ pan Šicha. Nastínil ně-
které záměry MČ do budoucna např. záměr koupě 
budovy samoobsluhy za účelem jejího přebudování  
pro kulturní potřeby a činnost zájmových organi-
zací, vybudování domu s pečovatelskou službou.

Předseda investiční komise MUDr. Černý 
přednesl plán investičních akcí na nejbližší období, 
tj. dostavba chodníků na ulici Blanenské a Ořešín-
ské, TEZ školní hřiště a šatny (je v připomínko-
vém řízení), zavedení místního rozhlasu do nových 
ulic, vybudování retardérů na ulicích Lelekovická 
a Havláskova.

Předsedkyně kulturní komise Marcela 
Procházková hovořila o činnosti kulturní komise, 
zvláště vyzdvihla činnost místního klubu důchod-
ců, o záměru pořádat krojované hody.

Předseda komise životního prostředí 
Ing. Vysloužil nastínil činnost v tomto oboru 
zaměřující se na veřejná prostranství a zeleň, dále 
informoval o budování soustavy pěti hrází na 
Rakoveckém potoce.

Po těchto informacích se započala diskuze. 
Z mnoha témat vybírám nejopakovanější:
- pořádání akce Jehnické Babí léto (otázka rozsa-

hu akce – jednodenní či dvoudenní)
- stále se objevující černé skládky
- venčení psů, jejich volné pobíhání po obci 

a v jejím okolí
- dětské hřiště (otevření malého dětského hřiště 

v prostoru mezi kurty)
- změny v územním plánu – zóna čistého bydlení 

mezi ulicemi Blanenská a Lelekovická a proti 
škole od ulice Havláskova až po polní cestu 
Na všechna témata členové zastupitelstva po-

daly uspokojivé odpovědi. V Jehnických listech 
se budeme těmito tématy zabývat a budeme vás 
informovat o jejich řešení. 

Ivo Pekař

Informace Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice

Dne 17. 12. 2003 proběhlo 
68. zasedání zastupitelstva 
-zastupitelstvo schválilo 
a) předložené rozpočtové opatření - interní změnu 

rozpočtu ÚMČ Brno-Jehnice (č5/2003).
b) návrh rozpočtu MČ Brno-Jehnice na rok 2004. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí všechny názory 
členů zastupitelstva, dále pak připomínky 
Ing. Krinčeva a zprávu finančního výboru.

c) dotaci 10 tis.Kč na činnost ČSCH 
Brno-Jehnice na rok 2004.

d) umístění reklamní tabule firmy REAL 2000 po 
dobu 1 měsíce na nám. 3. května.

- zastupitelstvo vzalo na vědomí rekapitulaci 
o hospodaření ÚMČ Brno-Jehnice do konce 
roku 2003. Definitivní vyúčtování bude prove-
deno v lednu 2004.

- zastupitelstvo doporučuje řediteli ZŠ zrealizo-
vat nákup nábytku do MŠ Blanenská .

- zastupitelstvo projednalo zimní údržbu ko-
munikací s tím, že je třeba přehodnotit pořadí 
zimní údržby komunikací a to tak, aby před-
nostně byly ošetřeny komunikace s velkým 
spádem a okrajové části Jehnic.

- zastupitelstvu byly předloženy zprávy z jednání 
kontrolního a finančního výboru.

Dne 21. 1. 2004 proběhlo 
69. zasedání zastupitelstva
- zastupitelstvo schválilo 
a) svěření pozemku p.č.318/1 k.ú. Jehnice na ulici 

Zámezí do péče MČ Brno-Jehnice.
b) návrh na ocenění pedagogické činnosti pedago-

gů ZŠ Blanenská 1 ke Dni učitelů a rozhodlo 
v kategorii II. dlouholetá úspěšná pedagogická 
činnost udělit ocenění paní učitelce Marii 
Floriánové.

c) obsah doplňku vyhlášky města Brna č.8/1994 
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů mateřských škol a školních družin.

d) obsah novelizované vyhlášky města Brna o ve-
řejném pořádku a čistotě v městě Brně.

e) podání návrhu na změnu ÚpmB v prostoru 
pozemku p.č.38 k.ú. Jehnice na Náměstí 3. 
května na plochu VS

f) termín konání veřejného shromáždění s obča-
ny, která se uskuteční 25.2.2004 v 18.00 hodin 
v jídelně ZŠ Blanenská.

g) zrealizovat výměnu skel na zastávkách MHD 
naproti ZŠ Blanenská za plechové výplně.

- zastupitelstvo bere na vědomí
a) předložený rozbor hospodaření ÚMČ Brno-

Jehnice za rok 2003. Rozbor hospodaření ZŠ 
Blanenská 1 za rok 2003 bude projednán na 
příštím zasedání ZMČ.

b) obsah Protokolu o provedené kontrole činnosti 
školní jídelny při ZŠ Blanenská 1 a ukládá 
řediteli ZŠ provést a zajistit do 31.1.2004 ná-
pravu a písemně seznámit ZMČ o provedených 
opatřeních.

c) zprávu o vyúčtování nákladů firmy SNIP na 
financování Jehnického babího léta v roce 2003.

d) zprávu starosty o činnosti a zprávu o obsahu  
jednání na posledním sněmu starostů.

e) zprávy o činnosti investiční komise (přednesl 
MUDr. Černý), komise životního prostředí 
(přednesl Ing. Vysložil).

- zastupitelstvo projednalo žádost ředitele ZŠ 
Blanenská 1 o doporučení prodloužení funkč-
ního období na školní rok 2004/2005 a roz-
hodlo doporučit prodloužení funkčního období 
ředitele ZŠ na šk. rok 2004/2005.



                              




Veřejné setkání s občany



- starosta podal informaci o připravovaném 
zájezdu do Rennes, zastupitelstvo projednalo 
a schválilo pravidla pro výběr účastníků zájez-
du. Jedná se celkem o 37 osob: 2 tlumočnice, 
2 řidiči, 7 osob členů ZMČ, 3 osoby redakční 
rada, 4 osoby Sokol, 4 osoby hasiči, 4 osoby 
chovatelé, 4 osoby myslivci, 7 osob klub dů-
chodců. Organizací zájezdu pověřilo cestovní 
kancelář TOURSPORT.

- předběžné projednání zářijových oslav bude 
předmětem příštího zasedání.

Dne 18. 2. 2004 proběhlo 
70. zasedání zastupitelstva 
- zastupitelstvo schválilo 
a) předloženou úpravu rozpočtu MČ 

Brno-Jehnice na rok 2004 v celkové výši 
4 068 000,-Kč.

b) odprodej pozemku p.č.94/7 k.ú. Jehnice paní 
Marii Zvejškové.

c) návrh změny ÚpmB na pozemcích v prostoru 
mezi ulicemi Lelekovická a Blanenská a to 
v celém prostoru. Bude zpracována studie zá-
stavby celého území a předána na MMB Odbor 
územního plánování a rozvoje.

- zastupitelstvo projednalo žádost p. Hrdy o vy-
jádření k projektu RD na pozemku pod ulicí 
Zámezí a žádá o doplnění údajů.

- zastupitelstvo vzalo na vědomí rozbor hospo-
daření ZŠ Blanenská 1 v roce 2003. Detailně 
bude probrán na příštím zasedání i s návrhem 
rozpočtu na rok 2004.

- zastupitelstvo nesouhlasí s poskytnutím dotace 
Svazu důchodců JMK

- starosta podal zprávu o průběhu a harmono-
gramu výstavby chodníků na ulicích Blanenská 
a Ořešínská a o výstavbě parkoviště před ZŠ 
Blanenská1.

Mladí hasiči SDH 
Brno-Jehnice v roce 2004

Práce s mládeží má u našeho sboru dlouholetou 
tradici. Dnes je prováděna především za účelem 
využití volného času dětí a mládeže z naší a okol-
ních městských částí. Činnost mladých hasičů 
je zaměřena na sportování, turistiku, táboření 
a pobyt v přírodě, poznávání památek a na požární 
ochranu.

Schůzky mladých hasičů se konají celý rok pra-
videlně jedenkrát v týdnu mimo letních prázdnin. 
V zimních měsících v tělocvičně místní základní 
školy. Tyto schůzky jsou zaměřeny především na 
sport a přípravu na hasičské soutěže. V letních 
měsících se schůzky konají venku a jejich náplní 
jsou poznávací výlety, táboření a pobyt v přírodě, 
poznávání památek a také cvičení základních 
hasičských dovedností.

Družstva mladých hasičů se účastní také celo-
roční hry PLAMEN, kterou vyhlašuje Okresní 
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Družstvo 
mladých hasičů má k dnešnímu dni 19 členů.

Plánované akce v roce 2004
leden - uspořádání Tříkrálového průvodu po 

městské části spojeného se sbírkou pro Oblastní 
charitu Brno. V letošním roce vynesla sbírka 
12 430,-Kč, které byly odevzdány Oblastní charitě 
Brno pro potřeby sociálně slabých a trpících.

únor - účast mladých hasičů na tradičním 
masopustním průvodu masek po MČ

březen - sportování v tělocvičně ZŠ
duben - soutěž v hasičském trojboji (požární 

útok CTIF, štafeta dvojic a uzlová štafeta).
květen - účast mladých hasičů na třetím 

ročníku Hasičské pouti ve Křtinách.
 - výlety po pamětihodnostech jižní Moravy

červen - účast na Bambiriádě v Lužánkách. 
 - účast na okresním kole hry Plamen

srpen- letní hasičský tábor v areálu „Pod hrází“ 
na Plumlovské přehradě v okrese Prostějov.

září - soutěže v požárním útoku.
říjen - závod požárnické všestrannosti  

 - pořádání 4. ročníku Drakiády v Jehnicích
listopad, prosinec - pravidelné schůzky v tělo-

cvičně ZŠ v Jehnicích.
Starosta SDH Brno-Jehnice

Jiří Hudec

Rekonstrukce povrchu 
komunikací
včetně chodníků a VO v MČ Jehnice - chodník 

Blanenská a Ořešínská
Zahájení stavebních prací – 15. 3. 2004
Dokončení stavebních prací – 31. 7. 2004

Tato investiční akce v sobě zahrnuje tyto 
položky:
- chodníky Blanenská
- chodníky Ořešínská
- veřejné osvětlení
- místní rozhlas
- opěrné zídky
- přeložky rozvodů NN
- parkoviště u ZŠ Blanenská

Práce budou prováděny po úsecích a budeme 
vás o nich předem informovat.

V průběhu stavby bude částečně omezen provoz 
na chodnících v ulicích Blanenská a Ořešínská. 
Žádáme občany, aby dbali na dopravní značení 
umístěné na stavbě. Děkujeme.

Václav Šicha, starosta MČ

Poplatek za komunální odpad
V roce 2004 zůstává na základě rozhodnutí 

Zastupitelstva města Brna zaveden místní po-
platek, přičemž výše činí 500 Kč na poplatníka 
a splatnost poplatku je opět k 31. 5. 2004.

Platit poplatek můžete i nadále
1. Pokladnou
2. Bezhotovostním převodem
3. Poštovní poukázkou

Úhrada poplatku pokladnou
Šumavská 33, budova A – v místě pracoviště 

správce poplatku. Při úhradě v hotovosti na po-
kladně je dobré znát jméno, příjmení, bydliště 
a datum narození všech poplatníků, za které je 
odváděn poplatek.

V době od března do května  také na 
Malinovského náměstí 3, v přízemí budovy 
Magistrátu města Brna.

Úhrada poplatku bezhotovostním převodem
Účet správce poplatku je 156304/5400
Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka
Konstantní symbol: 1318
Pokud budete platit za více osob jedním příka-

zem k úhradě, oznamte nám jména, data narození 
a adresu těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze 
použít formulářů dostupných na všech kontakt-
ních místech magistrátu, na úřadech městských 
částí nebo v elektronické podobě na stránce 
www.brno.cz/odpady. Adresa je nepovinný údaj, 
ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a při-
řazování platby.

Úhrada poplatku poštovní poukázkou
Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu 

jsou spolu s formuláři oznámení společného zá-
stupce k dispozici na všech kontaktních místech 
magistrátu, na úřadech městských částí a samo-
zřejmě na pracovišti správce poplatku.

Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně 
a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol 
(rodné číslo poplatníka).

Průvod masek při tradičních ostatkách
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Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za 
více osob, oznamte nám jejich jména, data naro-
zení a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu 
správce poplatku: Magistrát města Brna, Odbor 
životního prostředí, oddělení správy poplatku, 
Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo prostřednictvím 
internetu na straně www.brno.cz/odpady, společ-
ného zástupce – formulář k odeslání.

Osvobození od poplatkové povinnosti
Osvobozeny od místního poplatku v roce 2004 jsou:

- fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k in-
dividuální rekreaci v Brně, a to od poplatku 
vztahujícího se k této stavbě,

- fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na 
adrese Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2,

- třetí a další nezaopatřený sourozenec, za splně-
ní těchto kritérií: věk nejméně tří sourozenců je 
pod 15 let, jsou nezaopatření a žijí ve společné 
domácnosti.
Zákonný zástupce těchto sourozenců musí 

správci poplatku doložit rodné listy a čestné 
prohlášení o nezaopatřenosti k 31.5.2004. Pokud 
tak neučiní, mohl by být pokutován za nesplnění 
povinnosti peněžité povahy. 

Poměrné částky
S výší poplatkové povinnosti souvisí i

- změny trvalého pobytu;
- narození;
- úmrtí.

Pokud se do Brna přistěhujete, musíte do 
konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
jste se přihlásili, zaplatit poměrnou částku poplat-
ku. Ta se rovná jedné dvanáctině poplatku vyná-
sobené počtem měsíců, odkdy trvá trvalý pobyt. 
Zaokrouhluje se na koruny nahoru.

Pokud jste se z Brna odstěhovali, máte nárok 
na vrácení poměrné částky, která se vypočítá 
obdobně.

Při narození dítěte postupují zákonní zástupci 
při výpočtu poměrné částky stejně jako v případě 
přistěhování se do města.

Při úmrtí přechází poplatková povinnost na 
oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne 
přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při 
vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento 
přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla 
být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak 
lze požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne 
v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude 
vymáhat po dědici.

Těžká sociální situace
Občané sociálně potřební, nezaměstnaní, 

rodiny s nezaopatřenými dětmi se mohou obrátit 

na příslušný sociální odbor se žádostí o jednorá-
zovou dávku.

Trvalý pobyt
Poplatníci, kteří se nezdržují v místě trvalého 

pobytu, nejsou osvobozeni od poplatku a správce 
daně nezohledňuje tuto skutečnost při rozhodo-
vání o žádostech o prominutí. Osoby zdržující se 
mimo Brno, ať již na území České republiky nebo 
v zahraničí, které nechtějí platit místní poplatek, 
se mohou s informacemi o změně trvalého po-
bytu obrátit na Odbor správních činností MMB, 
Husova 5.

Nedoplatky, zvyšování a jejich vymáhání
Pokud nezaplatíte ve lhůtě splatnosti nebo 

zaplatíte v nesprávně nižší výši, stáváte se dlužní-
kem a vámi včas nezaplacené poplatky (nebo jejich 
část) můžeme zvýšit až na trojnásobek nedoplatku. 
Pokud nezaplatíte ani na základě výzvy k úhradě 
v náhradní lhůtě, bude s vámi zahájeno vymahací 
řízení, přičemž náklady tohoto řízení mohou 
dosáhnout až několika tisíc korun.

Odklad a splátky
Od ledna do května můžete hradit jakékoliv 

poměrné částky jedním z výše uvedených způ-
sobů úhrad. Je důležité, abyste k 31.5.2004 měli 
uhrazen poplatek v plné výši. Po tomto datu může 
správce poplatku zvýšit nedoplatek až na jeho 
trojnásobek a dál postupovat podle předchozího 
odstavce.

Chcete-li řešit dluh žádostí o odklad splátky, 
pak vezměte na vědomí, že s takovou žádostí je 
spojen správní poplatek ve výši 100 Kč na jednoho 
žadatele a z odložené částky se vám počítají úroky 
dle zákona o správě daní a poplatků. Podání 
žádosti a nevratná úhrada správního poplatku ještě 
neznamená, že vaší žádosti bude vyhověno.

Další informace získáte
- osobně na oddělení správy poplatku za komu-

nální odpad odboru životního prostředí v 9. 
poschodí výškové budovy A, Šumavská 33,

- telefonicky 549 133 039, 549 133 322,
- písemně na adrese Odboru životního prostředí 

Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 
Brno nebo

- e-mailem na odpady@brno.cz
V každém případě doporučujeme projednat 

předem možnosti odkladu či splátek se zaměst-
nanci správce poplatku, kteří vám rádi při řešení 
vaší situace pomohou.

  Ing, Jiří Němec 
vedoucí oddělení správy poplatku 

Magistrátu města Brna

Co Městská policie Brno 
veřejnosti nabízí?

Strážníky městské policie zná v Brně každý. 
Zvláště v centru města nelze uniformované hlídky 
přehlédnout. Procházejí často ulicemi v místech, 
kde se scházejí kapesní zloději, osoby žebrající 
o peníze, pravidelně kontrolují různá skrytá 
zákoutí, kde se nacházejí použité injekční jehly 
odhozené narkomany a místa známá pravidelnými 
dopravními i jinými přestupky. To však není 
zdaleka všechno, co může Městská policie Brno 
veřejnosti nabídnout. Další neméně důležitou 
činností je řada preventivních programů, které 
mají za úkol předcházet problémům dříve než 
mohou vzniknout.

Schválený rozpočet MČ Brno-Jehnice na rok 2004  
(schváleno na 70. Zasedání ZMČ dne 18. 2. 2004)  
  

Letní a zimní údržba komunikací 150 000,-

Náhrady obyvatelstvu-úhrada za zeleň při stavbě komunikací 106 000,-

Dotace ZŠ Blanenská 1 1 120 000,-

Kultura-dotace na kulturní činnost v obci 77 000,-

Jehnické listy 15 000,-

Dotace Sokol Jehnice 90 000,-

Dotace oddílu Brontosaurus 5 000,-

Dotace mimoškolní mládeže při PO (mladí hasiči) 65 000,-

Dotace chovatelé 5 000,-

Odvoz odpadu-popelnic 2 000,-

Likvidace černých skládek 26 000,-

Údržba zeleně-sečení, ošetřování zeleně 86 000,-

Klub důchodců-dotace na činnost 10 000,-

Stravování důchodci-příspěvek na obědy 10 000,-

Ochrana obyvatelstva-dotace na činnost při možných požárech, záplavách, živel-
ných pohromách 30 000,-

Požární ochrana-dotace zásahové jednotce 40 000,-

Mzdy-zastupitelstvo MČ 1 096 000,-

Sociální pojištění-zastupitelstvo MČ 385 000,-

Zdravotní pojištění-zastupitelstvo MČ 134 000,-

Nákup materiálu-drobný materiál na činnost ÚMČ 115 000,-

Nákup služeb-revize, údržba, opravy, práce na PC 334 000,-

Vodné, stočné-budova MČ 22 000,-

Plyn-budova MČ 50 000,-

Elektrická energie-budova MČ 95 000,-

CELKEM 4 068 000,-
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Pro zvyšující se počet seniorů trpících zdravot-
ními obtížemi je to projekt „Centrum tísňového 
signálu“, jehož podstatou je připojení speciálního 
zařízení (zakoupeného zájemcem) přes telefonní 
linku na operační středisko městské policie. 
Senioři, vybaveni malým dálkovým ovladačem, 
mohou doma v případě náhlé indispozice aktivo-
vat zařízení a prostřednictvím operačního středis-
ka je na místo neprodleně vyslán lékař i s tech-
nikem městské policie. Lékař rychlé záchranné 
služby má navíc připravený přehled o tom, jaké 
léky tento člověk užívá, případně jakými zdra-
votními problémy trpívá, takže pomoc je rychlá 
a efektivní.

Mezi další preventivní programy Městské 
policie Brno patří dětské dopravní hřiště, určeno 
malým cyklistům pro výuku dopravních znalostí, 
speciálně upravený autobus Mobidik, který slouží 
především pro informování zájemců o zabezpe-
čení jejich majetku (dům, byt, auto aj.), evidence 
jízdních kol, různé soutěže, besedy a další.

Všechny tyto programy poskytuje Městská 
policie Brno zcela zdarma a případní zájemci 
mohou vyhledat další informace na stránkách 
www.mpbrno.cz, nebo se informovat telefonicky 
na čísle: 548 210 035.
 Mgr. Lenka Šmerdová

Michal Simandl
Odbor prevence MP Brno
odb.prevence@mpbrno.cz

Informace o činnosti 
tenisového oddílu v Jehnicích.

Na ustavující schůzi dne 27. 4. 2003, za účasti 
21 členů, byl schválen vznik tenisového oddílu 
Jehnice.

Tento oddíl požádal o přijetí za člena Sokola 
Jehnice v červnu 2003 (2. 6. 2003).

Členové odsouhlasili stanovy tenisového oddí-
lu, provozní řád, výkonnou radu a dozorčí radu.

Členy výkonné rady jsou : J. Černý , I. Cebák,  
P. Kolář.

Členy dozorčí rady  jsou: J. Čupr ,  P. Horký , 
T. Lederer. 

Předsedou oddílu byl zvolen  J. Černý.
Díky sponzorům (p.Veselý  P., p. Rinchenbach O.) 
byl upraven kurt a sezóna začala 5. 5. 2003. 
Ukončena  byla  dle plánu 15. 9. 2003.

Výpočet poplatků: pronajímala se hodina na 
týden a celou sezónu dle sazebníku - všední den 
60,- Kč  do 15. hod., po 15. hod. 80,- Kč, sobota 
a neděle á 100,-Kč po celý den.

Hrací doba je od 8. hod. do 20. hod. Členové 
oddílu mají slevu 30,- Kč na 1 „kurtohodinu“ 
týdně.

Bylo dosaženo toho, že kurt je ve všední 
dny odpoledne, v sobotu a v neděli plně obsa-
zen. Musím konstatovat, že ukázněnost členů, 
až na drobné výjimky, byla na slušné úrovni. 
K dnešnímu dni má tenisový oddíl 36 členů.

Prodej „kurtohodin“ na rok 2004  bude pro-
bíhat dle rozvrhu minulého roku, což schválila 
výkonná rada. Pokud budete mít zájem o výměnu 
hodin, musí se tak dít na základě souhlasu obou 
účastníků směny.Volné hodiny jsou hlavně v do-
poledních časech v pracovní dny.

Členové oddílu si vzali za úkol pomoci zastu-
pitelstvu městské části Brno-Jehnice s vybudová-
ním a vybavením dětského hřiště, které je mezi 
volejbalovým a tenisovým kurtem. Provoz bude 

zahájen zhruba od poloviny dubna (dle počasí) od 
8 hod. do 20 hod. Při realizaci pomohli významně 
p.P. Veselý ,p. O. Rinchenbach , p. P. Cebák 
a manželé Polákovi –velmi děkujeme.

Za provoz odpovídá úřad městské části, prosí-
me o dodržování provozního řádu.

Dne 24.4.2004 ve 20 hod. v restauraci U kola 
pořádá tenisový oddíl taneční zábavu. K poslechu 
a tanci bude hrát skupina Wobčas (country-blue-
grass band).Členové tenisového oddílu mají vstu-
penku v ceně 80,-Kč a večeři v hodnotě 100,-Kč 
zdarma. Na tuto zábavu jsou zváni i občané 
Jehnic. Jsme ale omezeni kapacitou sálu, která je 
cca 80 osob.

V 18 hod. 24.4.2004 v restauraci U kola bude 
rovněž schůze členů oddílu.

Brzké jaro a pohodové léto vám přeje
MUDr. Černý J.

Knihovna Jiřího Mahena 
pobočka Brno-Jehnice

Do naší pobočky bylo pořízeno pro všechny 
půjčovatele počítačové vybavení s možností při-
pojení k internetu. Bližší informace získáte přímo 
na místě v půjčovních hodinách  každé úterý od 
14.00 do 18.00 hod.

Ivo Pekař

Poděkování
Pozorný občan si jistě všiml změny na pomníku 

našim občanům, kteří zahynuli v obou světových 
válkách. Byly zvýrazněny kontury písma na mra-
morových deskách. Tuto jemnou práci provedla 
iniciativně a zdarma slečna Anna Vysloužilová.

Za to jí patří naše velké poděkování.

Václav Šicha, starosta MČ

Jehnická restaurace na Metodějově ulici 1935 a dnes 



Gratulujeme
7. ledna oslavil pan Josef Říha své 75. narozeniny 
29. ledna oslavil své 75. narozeniny pan 

 Jaroslav Klepárník
18. března se dožila 80 let  paní Marie Valová

Jménem celé obce všem oslavencům blahopře-
jeme k jejich  životním jubileům a přejeme hodně 
štěstí a zdraví do dalších let. 

Občané nám píší
Rád zajíždím do Jehnic, které se staly před 

několika lety trvalým bydlištěm mé dcery. 
Vzpomínky na tuto rázovitou obec se však vracejí 
do 30.let minulého století.

Tehdy bylo v Brně známé Jehnické pivo, které 
místní pivovar vyráběl. Bylo vynikající chuti 
a proto v Brně tak oblíbené. Pivovar zajišťoval 
i dopravu tohoto moku do Brna a jeho rozvoz. 
Vozy vysoko naložené dřevěnými sudy byly taženy 
volským potahem. Tato zřejmě dobře živená 
zvířata byla schopna na pokyn kočího i překlusat 
křižovatku, jestliže to dopravní situace vyžadovala.

Nezbytným atributem jehnického pivovaru byla 
pivovarská zahrada. Byla vybudována terasovitě 
a na její horní části byla zasklená veranda, ve které 
se nacházel zajímavý kus- pravý, nefalšovaný or-
chestrion. V letní pohodě bylo příjemné posezení 
v této zahradě, zvláště, když byly nabízeny takové 
pochoutky, jako smažená kuřátka za neuvěřitelnou 
cenu tehdejších 10 korun – a to za celé kuře a dále 
výborný třený plísňový sýr. Vrchovatě naložený 
talíř stačil k pohoštění a dodání chuti celé stolové 
společnosti. Zahrada poskytovala v létě příjemný 
stín a byla i místem příjemné zábavy stolovníků. 
Zvláště v roce 1939, když postihla celou naši 
zemi okupace, jsme unikali ze stále více poněm-
čovaného Brna do příjemného prostředí jehnické 
pivovarské zahrady.

Tato idylická část Jehnic sice zanikla, ale byla 
nahrazena novými dominantami, kterými jsou 
celé čtvrtě výstavby rod. domů, ale také výstavbou 
veřejných zařízení , jakými se stala rekonstrukce 
školy, úprava veřejných komunikací, a to vše 
nahrazuje novou krásou vše, co už zůstává pouze 
v nostalgických vzpomínkách. Proto Jehnice zů-
stávají světlou stránkou mého více než osm desítek 
let trvajícího života.

V Brně 20.1.2004
PhMr Lubomír Krupica

Brno – Lesná

Jehnické hospody v minulosti
(na pokračování)

„Jehnické pivnice“.
Název seriálu „Jehnické hospody“, vyžaduje, 

abychom se neomezili jen na hostince v místě 
samém, ale zmínili se také o „ Jehnických pivni-
cích“ mimo Jehnice. 

Jedna taková „Jehnická pivnice“ byla v Králově 
Poli na Metodějově ulici a je doložena na dobové 
fotografii (sbírka pohlednic  Královo Pole) a další 
poblíž Semilassa na Palackého ulici.

Dle sdělení paní L. Ulrichové byla také 
„Jehnická pivnice“  na rohu ulice Štefánikova 
a Rybníček - ještě dnes tam je restaurační provoz 
a byla nalezena i dobová fotografie s názvem
„ Jehnická pivnice“.

Podstatné informace o tom, kde se v minulosti 
nacházely „Jehnické pivnice“ nebo kde se čepova-
lo jehnické pivo se dozvídáme z knihy Dr Karla 
Altmana „Brno krčemné“, vydané v roce 1994.

„Jehnickou pivnici“ propagoval restauratér Jan 
Mikula na Lidické ulici v příloze slavnostního 
listu, vydaného k Všestudentské slavnosti v Brně 
v roce 1912, tvrzením, že pouze v ní se hosté 
skoro zadarmo najedí a podle chuti napijí. Kromě 
toho, že jim zde byl k disposici kulečník, stinná 
útulná zahrada, kuželna a další zdroje zábavy 
a dobré pohody, ve výčepu měl výtečný jehnický 
březňák, ležák, bavorského „Kozla“, podával stu-

dená i teplá jídla a měl i dalmatinská vína, takže 
o pohodlí hostů bylo všestranně postaráno.(Slav-
nostní list vydán ku Všestudentské slavnosti 
v Brně - Brno 1912, str. 14)

Na jehnický březňák a pravá přírodní vína 
lákal i inzerát do Obřan, do restaurace Jana 
Nerudy.

Akciová společnost Moravia, ke které patřil pi-
vovar Jehnice, doporučovala 14o „Zlato Moravy“, 
což bylo jehnické pivo, jak o tom svědčí shodnost 
názvu i emblému na inzerátu a jehnickém pivním 
tácku.

Dále se v knize „Brno krčemné“ dozvídáme: 
Za zlých časů posledních let první světové války 
vyhledávali vojáci, invalidé a uprchlíci „Jehnickou 
pivnici“ na Panské ulici (dnes je to dolní část 
ulice Jánské). Ve třicátých letech padl tento dům 
za oběť Baťovu obchodnímu domu (Kobližná).  
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  Jehnická pivnice na ulici Rybníček počátek 20. století a dnes
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Také v dolní části ulice Orlí byla pivnice jeh-
nického pivovaru. O té však pamětník starých časů 
prohlašoval, že ze svého někdejšího lesku a nimbu 
už mnohé ztratila.

Oblíbená  „Jehnická pivnice“ u Pospíšilů na 
Orlí ulici se ve třicátých letech  zapsala do srdcí 
Brňanů podávanými pikantními polévkami a jiný-
mi dobře upravenými jídly, k nimž zde pochopi-
telně šenkovali jehnické pivo, ale také znamenitá 
vína. (Host. listy 37, 1933)  

Jsou zprávy, že podobné podniky byly zřizovány 
i ve Vídni : „Bierhalle - Jehnitzer Bier“. 

Mohlo jít o aktivity majitele panství Bauera 
(i když pivovar byl již od roku 1892 pronajat 
akciové společnosti Moravia), který měl ve Vídni 
byt a rodina na zimu do Vídně zajížděla.

Jehnické pivo a jehnický pivovar byly známé 

a měly dobrý zvuk. Svědčí o tom již výše zmíněný 
inzerát, kdy nový řečkovický hostinský Nehyba 
láká nové hosty na základě dvacetiletých zkuše-
ností v jehnické pivovarské restauraci. 

Věhlas jehnického piva byl znám široko daleko. 
Sám si pamatuji, že do Jehnic jezdil pro pivo 
PhMr Zdenko Starý z Dolní Bobrové, který zase 
dovážel do Jehnic sodovky z vlastní sodovkárny. 

V mnoha pramenech se propaguje „jehnický 
březňák“. Pátráme po tom, o jaké pivo vlastně 
šlo a v čem byla jeho specifičnost. V brožuře 
o pivovaru Starobrno se dozvídáme o březňáku 
všeobecně, že jde o ležák, pivo vídeňského typu, 
jantarově nažloutlé, nadprůměrně silné, o pivo se 
spodní fermentací. V Německu, Španělsku a ji-
ných zemích (s výjimkou místa vzniku Rakouska) 
je toto pivo známé jako „Märzen“ - „březňák.“ 
Objemové procento alkoholu je 5,5%. Podává se 
ve sklepové teplotě. Dle dalších informací to bylo 
pivo vařené v březnu v podstatě jako zásoba pro 
letní měsíce a větší množství alkoholu zvyšovalo 
jeho trvanlivost.

Nejnověji se v jednom brněnském kalendáři 
s pohlednicemi podařilo objevit další Jehnický 
Restaurant, o kterém jsme dosud nevěděli. 
Pohlednice je datována 1904, tedy před sto lety 
a byla na ulici Františka Josefa, dnešní Francouzká 
(dle snímku byla zjištěna adresa Francouzká 77, 
dnes je zde bistro). Všechny nápisy jsou dvojja-
zyčné. Hlavní štít nese honosný název „Jehnitzer 
Restaurant Jehnický – Moritz Chlup“. Další ná-
pisy propagují „Ležák Březňák – Märzerlagerbier“ 
a dále Naturwein, pivo, kuželnu a zahradu.

Pátráme o dalších zprávách o věhlasu  jeh-
nického piva a  každou informaci do redakce 
Jehnických listů rádi přivítáme.

Jan Černohlávek

Do dalších čísel zpravodaje připravujeme seriál 
„Jehnice cíl turistů a výletníků“ a „Jehnice a slavní 
literáti“. Pokud byste chtěli k  těmto tématům 
přispět, ať už vzpomínkami nebo poznámkami 
Vašimi, či Vašich příbuzných, případně dobovými 
fotografiemi, uvítáme s radostí Vaši spolupráci 
a po zpracování tyto materiály zveřejníme. 

Pokud chcete umístit svou reklamu nebo nabídku na 
stránkách tohoto tisku obraťte svůj požadavek na adresu 
redakce. Cena 10 Kč/cm2.
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  Jehnický restaurant - ulice Františka Josefa v roce 1904 a tentýž objekt dnes

ATTA, spol. s r.o.
Okružní 3, č. p. 813

638 00 Brno – město

Tel.: +420 543 422 857

• Příprava stavebních projektů

• Řízení stavebních projektů

• Inženýrská činnost

• Realizace stavebních projektů

• Developerská činnost
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