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Drobnosti z jehnické historie
Do letošních čísel Jehnických listů jsme pro Vás připravili příspěvky z historie Jehnic z roku 1912 tak, jak se
objevily v protokolech o schůzích obecního výboru v Jehnicích.
Leden
Čten přípis c. k. okresního hejtmanství v Brně v příčině udělení koncese hostinské a výčepnické Kateřině
Ondráčkové v Mokré Hoře č. 6. Po předchozí poradě usneseno všemi hlasy přítomných: jelikož místní poměry
toho vyžadují, vyslovuje se souhlas, aby žadatelce koncese hostinská a výčepnická v tom rozsahu povolena a
udělena byla, jak Kateřina Ondráčková ve své žádosti žádá.
Čten přípis obce Ořešína, kterým se žádá, aby byl do svazku obce Jehnické přijat pan Adolf Štelcl s rodinou.
Čten přípis c. k. okresního hejtmanství v Brně, kterým se žádá, aby do svazku obce byl přijat pan Jiří Valášek
s rodinou. Čtena žádost Antonína Komárka, bytem v Mokré Hoře č. 43, kterou žádá, aby byl do svazku obce
přijat. Po předchozí poradě usneseno jednohlasně, aby byli všichni tři i s rodinami do svazku obce Jehnické
přijati.
-projednání rozpočtu MČ BrnoInformace Zastupitelstva
ZÁPIS DO MŠ
Jehnice na rok 2010:
MŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice
MČ Brno-Jehnice
a)Ing.Krinčev předložil návrh
probíhá ve dnech:
Dne 16.12.2009 proběhlo 131.
takto:
snížit příspěvek TJ Sokol
zasedání zastupitelstva
9.2.2010: 8.30. – 11.30hod.
Jehnice ze 100 tis.Kč na 50 tis.Kč a
-zastupitelstvo bere na vědomí
10.2.2010: 13.00. – 16.00hod.
neinvestiční příspěvek hnutí
zprávu starosty o přípravných
Kontakt: 541 225 283
Brontosaurus z 10 tis.Kč na 0
pracech na vypracování návrhu
Přihlášky lze vytisknout a vypsat
rozpočtu MČ Brno-Jehnice a dále o tis.Kč. Ušetřenou částku ve výši 60 doma (www.zsjehnice.cz), donést
tis.Kč rozdělit rovnoměrně do
podání trestního oznámení na pana
osobně
Michala Obra, který způsobil svým položek na opravu sakrálních
Ostatky
památek a vybudování dětského
jednáním jako velitel zásahové
SDH Brno-Jehnice pořádá
hřiště. Nebylo přijato usnesení.
jednotky Sboru dobrovolných
b)Ing. Hudec předložil návrh takto: v sobotu 13.2.2010 od 14:00
hasičů škodu městské části Brnosnížit příspěvek TJ Sokol Jehnice ze tradiční průvod masek po naší
Jehnice ve výši 31 tis. Kč.
městské části a poté od 20:00
-zastupitelstvo ruší usnesení k bodu 100 tis.Kč na 50 tis.Kč, dále pak
v restauraci “Na staré”
snížit
neinvestiční
příspěvek
č.3 z mimořádného zasedání
Ostatkovou zábavu. K tanci hraje
Mysliveckému
sdružení
z
30
tis.Kč
zastupitelstva ze dne 23.11.2009
country skupina Moment.
na
15
tis.Kč,
dále
pak
snížit
-zastupitelstvo souhlasí
příspěvek
mladým
hasičům
z
30
Kniha
Babí lom
a)se změnou neinvestičního
tis.Kč
na
15
tis.Kč
a
snížit
příspěvek
kolektivu
autorů pod vedením pana
příspěvku poskytnutého TJ Sokol
hnutí
Brontosaurus
z
10
tis.Kč
na
0
Jana
Černohlávka,
která byla
Jehnice a schváleného usnesením
tis.Kč
a
ušetřených
90
tis.Kč
rozdělit
vydána
na
sklonku
loňského roku,
č.IV.odst.5 ze 128. zasedání dne
rovnoměrně
na
opravu
sakrálních
je
nyní
v
prodeji
i
na
úřadě naší
9.9.2009 na vybudování zastřešení
městské části. Tato kniha na svých
šaten na hřišti na pozemku p.č.35/1 památek a vybudování dětského
208 stranách křídového papíru
k.ú.Jehnice na příspěvek investiční. hřiště. Nebylo přijato usnesení.
c)zastupitelstvo schvaluje rozpočet
představuje historii i současnost
b)s vrácením části dotace ve výši
MČ Brno-Jehnice na rok 2010 ve
Babího lomu a jeho okolí z mnoha
96 tis. Kč poskytnuté TJ Sokol
výši
6
300
000,-Kč
tak
jak
byl
různých hledisek.Cena 239,-Kč.
Jehnice na vybudování zastřešení
zveřejněn
na
úřední
desce
MČ
Brnošaten na hřišti na pozemku p.č.35/1
Oznámení výtěžku
Jehnice od 1.12.2009 do 16.12.2009
k.ú.Jehnice do rozpočtu MČ BrnoTříkrálové sbírky
a který byl projednán na veřejné
Jehnice v roce 2009.
Pořádané
dne 10.1.2010 mladými
schůzi s občany dne 16.12.2009.
-zastupitelstvo schvaluje
hasiči
SDH
Brno-Jehnice pro
Příští zasedání zastupitelstva se koná
a)rozpočtové opatření č.9/2009 ze
20.1.2010 v 18:30 hodin.
Oblastní charitu Brno.
dne 16.12.2009 včetně výše
Celkově se po městské části
uvedeného doplňku.
vybralo
Gratulujeme
b)a souhlasí s převodem zůstatku
14
046,-Kč
V lednu oslavil své narozeniny pan
investiční dotace poskytnuté TJ
Veškeré
vybrané
peníze byly
Bohumil Tišnovský.
Sokol Jehnice na vybudování
odevzdány Oblastní charitě Brno
Jménem
celé
obce
srdečně
zastřešení šaten na hřišti na
na sociální účely.
blahopřejeme k životnímu jubileu a
pozemku p.č.35/1 k.ú.Jehnice ve
Všem,
kteří
přispěli, děkují mladí
přejeme hodně štěstí a zdraví do
výši 137 tis.Kč do roku 2010.
hasiči SDH Brno-Jehnice
dalších let.
Redakce

Leden

2010

Rok 2009 v Klubu
důchodců – Jehnice.
Je to k nevíře, jak ten čas letí. Bylo
to nedávno, co jsme se zamýšleli
nad aktivitami důchodců v roce
2008 a již máme zase konec roku
2009.
Protože se scházíme pouze jednou
měsíčně, snažíme se o to, aby tento
společně strávený čas nebyl
vyplněn jenom nějakým málo
říkajícím klábosením, ale byl
využit zábavnou a poučnou formou
ke spokojenosti přítomných. Mimo
pravidelných setkávání jsme
organizovali dva jednodenní
zájezdy, návštěvy divadel atp.
Naše seniorky jednou týdně cvičily
pod vedením paní Jany Rašovské
ve zdejší škole.
Na besedách a přednáškách byla
probírána následující témata:
- beseda s ing.
Černohlávkem o historii
Jehnic, zaměřená na vznik
a účel Božích muk z okolí
obce a Vranova.
-

Beseda se členy klubu
zahrádkářů „HORTUS“
z Medlánek. V této
besedě byla zodpovězena
řada otázek z oblasti
zdravého pěstování ovoce
a zeleniny.

-

Přednáška a beseda
s pracovnicemi studia
Wellness centrum –
nutričního klubu.
Zajímavá beseda byla
zaměřena hlavně na
optimální stravu, sloužící
jako jeden ze základů
zdraví.

-

Beseda o myslivosti se
členem místního
mysliveckého sdružení
panem Pliskvou.

Pro členy Klubu byly zajištěny
vstupenky na divadelní představení

César a Kleopatra, Poprask na
Laguně a Slavné melodie.
Velmi byly hodnoceny společné
vycházky, končící posezením u
ohně a opékáním špekáčků.
Také návštěva brněnského
pivovaru „Pegas“, spojená
s exkurzí do provozních prostor a
sklepů se stala zajímavým
přínosem pro účastníky.
Téměř obsazený autobus na
květnovém zájezdu svědčí o
oblíbenosti těchto akcí. Tentokrát
cílem byl Pelhřimov a jeho
muzeum kuriozit, prohlídka města
a jeho historických staveb.
V odpoledních hodinách byl zájezd
dovršen návštěvou vinného sklípku
v Blučině, občerstvením a
ochutnáváním vín.
Druhý zájezd, podzimní, směřoval
do termálních lázní v Dunajské
Stredě. Také na tomto zájezdě byl
autobus téměř plný a účastníci byli
spokojeni.
Činnost Klubu v letošním roce
jsme uzavřeli vánočním setkáním,
spojeným s občerstvením,
vyprávěním a zpíváním při
reprodukované hudbě.
V obdobných činnostech bychom
chtěli pokračovat také v roce 2010
tak, aby přispěla k obohacení
života našich důchodců.
Náš Klub není uzavřenou institucí,
proto na přednášky a besedy
zveme i ostatní občany, kteří mají
zájem o nabízená témata. Také při
zájezdech přivítáme i ostatní
zájemce.
Tato činnost by nemohla být
naplňována v popisovaném
rozsahu bez finanční podpory
z rozpočtu MČ. Proto také touto
cestou děkujeme našemu
zastupitelstvu, že při návrzích
rozpočtů nezapomíná na nás,
seniory.
Za Klub důchodců : M. Polák

Kompostování v bytě
Nemáte zahradu a přesto chcete
kompostovat? Žížaly to udělají za
vás. Pro takzvané

vermikompostování
(kompostování pomocí žížal) si
stačí pořídit/vyrobit dřevěnou
bedýnku (vermikompostér „žížalový“ kompostér) o velikosti
například 60 x 40 cm a výšce 40
cm, naplnit ji do tří čtvrtin hlínou,
senem, suchým listím, slámou
apod., přidat žížaly hnojní a
můžete začít přidávat svůj
bioodpad. Bedýnka by měla
umožňovat přístup vzduchu, aby se
žížalám dobře dýchalo – nejlépe
mezírkami mezi prkny a dírkami
ve dně. Žížaly mají rády zbytky
ovoce, zeleniny, pečiva, zbytky
čaje a kávy (včetně čajových sáčků
a kávových filtrů), rozdrcené
vaječné skořápky a v malém
množství také zbytky nemastných
jídel. Naopak je nekrmte mléčnými
výrobky, masem, kostmi,
mastnými jídly a tuky. Kousky
bioodpadu je nutné vždy hned po
vložení do kompostéru zahrabat do
hlíny, aby se předešlo výskytu
octomilek a plísně. Při správné
údržbě je provoz vermikompostéru
bez zápachu a bez poletujících
mušek a může být umístěn přímo v
bytě. Můžete si ho však dát také na
balkón, terasu, do sklepa či garáže,
důležitá je teplota optimálně mezi
18 a 25°C. Vzniklý kvalitní
kompost následně můžete využít
pro přesazování květin, pěstování
sazeniček či přihnojování
zahrádky, výluhem z kompostu
můžete přihnojovat pokojové
rostliny apod.
Asi třetinu odpadu z domácnosti
tvoří bioodpad, pokud ho
zkompostujete, nejen že si zdarma
vytvoříte vlastní kompost, ale
ulehčíte také vaším odpadkovým
košům a zápachu z nich.
Více na
http://www.veronica.cz/?id=360
nebo se obraťte na Ekologickou
poradnu Veronica, Panská 9, Brno,
tel. 542 422 757,
veronica@veronica.cz.
Ivana Hrabinová, Ekologická poradna
Veronica
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