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Drobnosti z jehnické historie
Do tohoto čísla Jehnických listů jsme pro Vás připravili další dva drobné příspěvky z historie Jehnic.
28. září 1911:
„Čten protokol sepsaný dne 21. září 1911 s panem Vilémem Pilnáčkem, řeznickým mistrem z Mokré Hory a
výbor usnesl se jednohlasně na následujícím dopise, který se mu zašle: Obecní výbor jednal na základě protokolu
s Vámi dne 21. září sepsaného o trestuhodném vyvážení krve a usnesl se jednohlasně pro tentokráte od
pokutování Vás upustiti. Nařizuje se Vám však, abyste místo, kde krev vylita byla, náležitě vyčistil. V případě,
že byste tak neučinil a vyvážení žumpy dle stávajícího předpisu neprováděl, budete přísně pokutován.“
„Pan starosta čte článek z Rovnosti, ve kterém byl napaden v příčině daru 200 korun obci Jehnické pan Bruno
šlechtic z Bauerů sen. u příležitosti jeho jmenování čestným občanem roku 1893. Pan Bruno šlechtic z Bauerů
jun. činí návrh, aby obecní výbor dal ku článku tomu náležité prohlášení do Rovnosti co odpověď. Obecní výbor
neučinil v příčině té žádné usnesení.“
14. října 1911:
„Pan starosta oznamuje, že obecní strážník jehnický nemá ku ponocování žádného kožichu a žádá, aby se mu na
zimu koupil. Bývalý obecní strážník Křivánek má kožich na prodej, který by se od něho mohl koupit. Usneseno
jednohlasně, aby se dříve prohlédl a pak koupil.“
„Čten přípis c. k. okresního hejtmanství v Brně, kterým se žádá, aby za příčinou podání žádosti nouzové
subvence podána byla zpráva, k čemu se nouzová subvence použije. Usneseno jednohlasně, aby se nouzové
subvence použilo ku úpravě cesty Jehnice – Lelekovice.“

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 9.9.2009 proběhlo 128.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo bere na vědomí
a)projednání návrhu nové
pojistné smlouvy na obecnou
odpovědnost za škodu a
eventuální úpravu pojistné částky
za budovu ZŠ Blanenská bude
předmětem jednání na příštím
zasedání.
b)zprávu p. Pernici o přípravě a
zabezpečení Jehnických hodů a
dále pak o výstavě chovatelů
drobného zvířectva.
c)informaci ředitele ZŠ
Blanenská o slavnostním
otevření sportovního areálu a
způsobu dofinancování investice.
-zastupitelstvo schvaluje
a)rozpočtové opatření č.5/2009
ze dne 9.9.2009.
b)rozpočtové opatření č.6/2009
ze dne 9.9.2009.
c) poskytnutí neinvestičního
příspěvku ve výši 250 tis. Kč pro
TJ Sokol Jehnice na vybudování
zastřešení šaten na hřišti na
pozemku p.č.35/1 k.ú.Jehnice.
Projednání prodeje části
pozemku p.č.489/1 k.ú.Jehnice
v majetku města Brna
v prostoru ulic Lelekovická a

Plástky manželům Štikovým,
bydlícím na ulici Plástky.
K tomuto bodu nebylo přijato
usnesení.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
21.10.2009 v 18:30 hodin.

ÚMČ oznamuje,
že úřední desky na objektu
bývalé samoobsluhy byly ke
dni 30.10.2009 zrušeny. Od
tohoto data jsou v provozu
nové úřední desky umístěné na
Náměstí 3. května u zastávky
MHD směr Ořešín.
Tajemník ÚMČ Jehnice

VSK Univerzita Brno – oddíl
atletiky, ATLETIKA UNI CZ
s.r.o., Základní škola v Jehnicích
a Fakulta sportovních studií MU
v Brně pořádá v sobotu
17.11.2009 pod záštitou
podnikatelů a představitelů
Jehnic a Ořešína, ředitele
Základní školy v Jehnicích a
děkana Fakulty sportovních
studií MU

BĚH O POHÁR JEHNIC
– BĚH 17. LISTOPADU
Závod je vyhlášen jako Přebor
studentů a pedagogů Vysokých
škol města Brna.
Časový harmonogram:

Prezentace od 8:00 v budově
základní školy.

9:00 přípravka dívky (99-00)
600m
9:10 přípravka hoši (99-00).
600m
9:20 přípravka mladší dívky
(01-02)
300m
9:25 přípravka mladší hoši
(01-02)
300m
9:30 přípravka nejmladší
dívky (03 a mladší)
300m
9:35 přípravka nejmladší hoši
(03 a mladší)
300m
9:40 speciální kat. mentálně
postižení začátečníci
200m
9:45 speciální kat. mentálně
postižení dívky
300m
9:55 speciální kat. mentálně
postižení hoši
600m
10:00 BLOK
VYHLAŠOVÁNÍ MLÁDEŽE
10:15 dorost (93-94) junioři
(91-92) ženy
6060m
dorost a junioři běží o pohár
starosty Ořešína
11:00 muži

Říjen

2009

10160m
12:00 mladší žákyně (97-98)
1000m
12:10 mladší žáci (97-98)
1000m
12:20 starší žákyně (95-96)
1000m
12:30 starší žáci (95-96)
1500m
13:00 BLOK
VYHLAŠOVÁNÍ
Start a cíl všech běhů je
situován na silnici u parkoviště
naproti Základní škole, tratě
běhů pak na ulici Havláskova.
Žádáme tímto spoluobčany
z této a přilehlých ulic o
pochopení a dodržování
dopravních omezení po celou
dobu trvání akce.

Zateplování staveb –
slaměné balíky
Kromě konvenčních zateplovacích
materiálů jako je skelná vata nebo
polystyren se nám nabízí množství
přírodních alternativ šetrnějších k
životnímu prostředí. Pomineme-li
možnost výstavby pasivních nebo
dokonce aktivních (dům sám
dodává energii do rozvodné sítě)
staveb, je v současnosti stále
oblíbenější použití slaměných
balíků (dále materiály na bázi
konopí, lnu, dřevité a ovčí vlny
atp.). Předností použití slaměných
balíků je nízká pořizovací cena (od
10 Kč do maximálně 200 Kč/m3),
která nám umožní i velkorysé
zateplení kolem 40 cm, kterým se
dosáhne snížení spotřeby energie

na vytápění až o 50 %. Slaměné
balíky mají vysokou
paropropustnost, a tak vytvářejí v
interiéru zdravé prostředí. Přesto
se vyskytuje ve spojení se slámou
představa o nebezpečí zahnízdění
hlodavců v samotných balících,
kterému však zabráníme dobrým
vymlácením a dostatečným
stlačením balíků při lisování (min.
90 kg/m3), použít lze i ocelovou
mřížku. Nebezpeční snadného
zapálení takové izolace se také
obávat nemusíme, slisované
slaměné balíky odpovídají přísným
požárním předpisům. Ať však k
izolaci použijeme jakýkoliv
materiál, přírodní nebo průmyslově
vyráběný, je třeba uvažovat o
izolační vrstvě o minimální šířce
20 cm. Více na www.veronica.cz
nebo se obraťte na Ekologickou
poradnu Veronica, Panská 9, Brno,
tel. 542 422 757,
veronica@veronica.cz.
Ondřej Rešl
Ekologická poradna Veronica

Na trh byl uveden první
komplexní software na
světě poskytující
ochranu soukromí pro
domácí a nekomerční
použití zcela zdarma
Česká softwarová společnost
COSECT uvedla na trh novou řadu
bezpečnostního softwaru
DisCryptor. Program jako první na
světě v jediném produktu
kombinuje pokročilé nástroje pro
prevenci ztráty dat, monitorování
podezřelé aktivity uživatelů, např.
nežádoucí aktivity zaměstnanců,
provádí kontrolu spouštěných

ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno
P O Ř Á D Á
Keramický kurz pro dospělé

UPLÁCEJ SI SÁM

Jedná se celkem o 8 lekcí v rozsahu cca 3
hodin.
Začínáme ve středu 4. 11. v 17 hodin.
Cena 1.000,- Kč
Kontakt : p. Pekařová, tel. 732 522 981

programů a ochranu proti
zaznamenávání stisknutých kláves
(anti-keylogger). Zabezpečuje
ochranu přístupových údajů i
ochranu proti interním hrozbám.
Software je určen jednotlivcům,
domácnostem, malým, středním i
velkým společnostem. DisCryptor
Personal je domácím uživatelům a
pro nekomerční použití nabízen
zdarma.
Produkt společným řešením
hlavních bezpečnostních problémů
poskytuje uživatelům synergické a
uživatelsky mnohem jednodušší
řešení interních hrozeb jako např.
pokusy o zneužití či krádeže dat.
DisCryptor jako jediný produkt na
světě komplexně chrání uživatele
proti zcizení dat z ukradených
notebooků nebo médií, před
cílenými krádežemi dat či
podezřelou aktivitou zaměstnanců
přes ochranu přístupových údajů a
eliminaci digitálních stop, které
může firma v počítačích
zanechávat, až po ochranu proti
programům, které cíleně kradou
údaje zadávané na klávesnici. To
vše DisCryptor integruje do
jediného produktu, což z něj dělá
unikátní software, který disponuje
jednoduše ovladatelným rozhraním
a minimálními nároky na znalosti
uživatele nebo správce.
V domácím prostředí DisCryptor
zajišťuje uživateli kontrolu nad
ochranou digitálního soukromí své
rodiny. Software také umožňuje
rodičům plnou kontrolu užívání
počítače jejich dětmi, po čemž
dnes volá řada rodičů především
kvůli volnému přístupu na řadu
webových stránek. Produkt
DisCryptor je jako první na světě k
dispozici pro osobní a nekomerční
využití zcela zdarma.
Odkazy:
wwwmojesoukromi.cz
(videoportál, uživatel může
zhlédnout, jak jednoduše se s
programem pracuje)
www.discryptor.cz (více
informací, stažení demoverzí
produktů)

Inzerce
Doktorka hledá pěkný byt či
domek, pro bydlení i jako
investici, platba v hotovosti.
Tel: 605 898 473

Maximální počet 10 lidí
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