
Drobnosti z jehnické historie  
Z protokolů o schůzích obecního výboru v Jehnicích z roku 1912 tak vybíráme: 
Říjen 
Protože se v říjnu nekonalo žádné zasedání obecního výboru, využili jsme zápis z 19. září. Poté se už zřejmě 
obecní výbor pouze připravoval na nové volby. 
Starosta oznamuje, že 31. 12. končí tříletá doba nynějšího obecního výboru. Za příčinou nových voleb členů 
obecního zastupitelstva sestaveny volební listiny. Volební listiny budou vyloženy k veřejnému nahlédnutí od 20. 
10. do 17. 11 1912. Doba proklusivní, ve které se mají podat námitky proti voličským seznamům, určena od 10. 
do 17. 11. 1912. Do reklamační komise zvoleni Bruno šlechtic z Bauerů, Blažej Tišnovský, Adolf Stelcl a Alois 
Láník. Členy volební komise zvoleni Emanuel Feldmann, Václav Kučera, Leopold Tlustoš a Josef Skoumal 
starší. Volby se budou konat v neděli 17. 11. 1912. 
Bruno šlechtic z Bauerů žádá, aby směl sekati led z obecního rybníka v Jehnicích. Povoleno jednohlasně. 
Blažej Tišnovský žádá, aby mu obec zaplatila roury, které pod silnici k Vranovu z Jehnic vedoucí položil. 
Jelikož zjištěno bylo, že položení rour nebylo potřeba, usneseno jednohlasně nedati panu Blažeji Tišnovskému 
žádné náhrady. 
 
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 22.9.2010 proběhlo 138. 
zasedání zastupitelstva 
-zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení 
k žádosti Ing. Pjajčíka o schválení 
budoucího prodeje části pozemku p.č. 
489/1 a pozemku p.č. 500 k.ú. Jehnice. 
-zastupitelstvo bere na vědomí 
a) návrh nařízení města Brna o vymezení 
místních komunikací jež lze užít ke stání 
vozidel jen po zaplacení ceny. MČ Brno-
Jehnice se obsah nařízení netýká. 
b) dodržování předmětných ustanovení 
zákona č.159/2006 Sb. o střetu zájmů. 
Především se jedná o dodržení 
předkládání čestného prohlášení starosty 
a místostarostů. Tento termín je pro MČ 
Brno-Jehnice stanoven tímto zákonem ke 
30.6. každého roku. 
c) vyúčtování rekonstrukce sakrálních 
památek s tím, že rozpočet na 
rekonstrukci kapličky bude vrácen firmě 
Přemysl Veselý s.r.o. k upřesnění a bude 
předmětem jednání na mimořádném 
zasedání. 
-zastupitelstvo schvaluje 
a) písemnou zprávu přednesenou p. 
Pernicem o vyhodnocení hodů a 
sportovního odpoledne a zprávu MUDr. 
Rinchenbacha o vyúčtování hodů. 
b) nákup nového osvětlení vánočního 
stromu dle nabídky firmy Ateliér Maur 
v bílém provedení v ceně 35 706,-Kč tak 
jak byla předložena na tomto zasedání. 
c) rozpočtové opatření č.5/2010 ze dne 
22.9.2010. 
-zastupitelstvo nepřijímá nabídku firmy 
Aspida na prezentaci MČ Jehnice 
v bulletinu Cestujeme po Moravě. 
-starosta na tomto závěrečném zasedání 
poděkoval všem přítomným členům 
zastupitelstva za jejich práci ve volebním 
období 2006 – 2010. 

termín zasedání nového zastupitelstva 
bude upřesněn po komunálních volbách. 
Dne 13.10.2010 proběhlo 139. 
zasedání zastupitelstva 
-zastupitelstvo schvaluje 
a) a souhlasí s navýšením ceny za opravu 
kapličky ve výši 27681,-Kč vč. DPH, 
kterou prováděla firma Přemysl Veselý 
s.r.o. 
b) rozpočtové opatření č.6/2010 ze dne 
13.10.2010. 
c) text 1. dodatku k nájemní smlouvě ze 
dne 11.12.2008 mezi MČ Brno-Jehnice a 
VSK Univerzita Brno a TJ Sokol Jehnice 
o změněn termínu nájmu části pozemků 
p.č. 7/1, 1/1, 1/3, 7/25, 794/4 vše 
k.ú.Jehnice potřebných k provedení 
realizace akce „Stavba víceúčelového 
sportovního areálu v Jehnicích“ a to do 
31.12.2027. 
Gratulujeme 
V říjnu oslavili své narozeniny paní 
Cecilie Mašneglová a Věra Tesařová. 
Jménem celé obce oběma srdečně 
blahopřejeme k životním jubileům a 
přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 

Jak jsme volili 
Volby do zastupitelstva 
městské části Brno-Jehnice 
Ve volbách do zastupitelstva 
městské části Brno-Jehnice 
konaných ve dnech 15.10. – 
16.10.2010 byly podle výsledků 
převzatých od okrskové volební 
komise zjištěny tyto výsledky 
voleb: 
Celkový počet osob zapsaných ve 
výpisech ze seznamu voličů a 
jejich dodatků  929 

Celkový počet voličů, kterým byly 
vydány úřední obálky 537 
Celkový počet odevzdaných 
úředních obálek  537 
Volební účast  57,8 % 
Počet platných hlasů 3598 
Jména a příjmení zvolených 
členů zastupitelstva: 
Volební strana č. 1 - Sdružení 
nezávislých kandidátu č.1 
1. Oto Rinchenbach         310 hlasů 
2. Václav Šicha             294 hlasů 
3. Ivo Pekař             279 hlasů 
4. Jana Rašovská             247 hlasů 
Volební strana č. 2 - Občanská 
demokratická strana 
1. Petr Cech               83 hlasů 
Volební strana č. 3 - TOP 09 
1. Vasil Krinčev             101 hlasů 
Volební strana č. 5 – Křesťanská a 
demokratická unie - 
Československá strana lidová 
1. Jiří Hudec             167 hlasů 
 
Jelikož bylo vzneseno obvinění 
z ovlivnění výsledků voleb jsou 
tyto výsledky neoficiální až do 
vyjádření soudu. Ze stejného 
důvodu zatím není znám termín 
ustavující schůze nového 
zastupitelstva. 
 
Volby do zastupitelstva 
města Brna v městské části 
Brno-Jehnice 
Celkový počet osob zapsaných ve 
výpisech ze seznamu voličů a 
jejich dodatků  929 
Celkový počet voličů, kterým byly 
vydány úřední obálky 537 
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Celkový počet odevzdaných 
úředních obálek  537 
Volební účast  57,8 % 
Počet platných hlasů 26387 
Pořadí stran dle obdržených hlasů: 
1. Občanská demokratická strana 
      7598 hlasů – 28,79% 
2. Česká strana sociálně 
demokratická 
      5600 hlasů – 21,22% 
3. TOP 09     349 hlasů – 12,69% 
4. Brno 2010 - Společně pro Brno 
      3135 hlasů – 11,88% 
5. Křesťanská demokratická unie-
Čs. strana lidová 
        2561 hlasů – 9,71% 
6. Komunistická strana Čech a 
Moravy        1280 hlasů – 4,85% 
7. Strana zelených 
       1052 hlasů – 3,99% 
8. Dělnická strana sociální 
spravedlnosti 
         663 hlasů – 2,51% 
9. Věci veřejné 
         502 hlasů – 1,90% 
10. Suverenita a Nezávislí 
demokraté     299 hlasů – 1,13% 
11. Koalice M a ČSNS 
         135 hlasů – 0,51% 
12. Česká pirátská strana 
         120 hlasů – 0,45% 
13. Strana Práv Občanů 
ZEMANOVCI 
           55 hlasů – 0,21% 
14. Folklor i Společnost, hnutí za 
sn.z.             27 hlasů – 0,1% 
15. "Strana soukromníků ČR" 
             5 hlasů – 0,02% 
16. Volte Pravý Blok 
www.cibulka.net 
             3 hlasy – 0,01% 
16. Strana svobodných občanů 
             3 hlasy – 0,01% 
VSK Univerzita Brno – oddíl 
atletiky, ATLETIKA UNI CZ s.r.o., 
Základní škola v Jehnicích a Fakulta 
sportovních studií MU v Brně 
pořádá v středu 17.11.2010 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 (00-01)  
   600m 
 9:10 přípravka hoši (00-01) 
   600m 
 9:20 přípravka mladší dívky (02-03) 
  300m 
 9:25 přípravka mladší hoši (02-03) 
  300m 
 9:30 přípravka nejmladší dívky (04 a 
mladší)  300m 
 9:35 přípravka nejmladší hoši (04 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 (94-95) junioři (92-93) 
ženy   6060m 
dorost a junioři běží o pohár starosty 
Ořešína 
11:00 muži  10160m 
12:00 mladší žákyně (98-99) 
   1000m 
12:10 mladší žáci (98-99) 
   1000m 
12:20 starší žákyně (96-97) 
   1000m 
12:30 starší žáci (96-97) 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. 
DOMOV je DOMA, aneb co 
všechno nevíte o rané péči (…a 

mohlo by Vás to zajímat) 
V době od 22.11. do 28.11.2010 
bude v celé republice probíhat 
informační kampaň Týden rané 
péče. V tomto období se můžete 
častěji než jindy setkat 
s informacemi o zajímavé sociální 
službě.  
Co byste měli vědět: 

• Raná péče je určena rodinám nebo 
osobám, které se starají o malé dítě 
se závažnějším zdravotním 
postižením.  

• Raná péče je sociální služba, za 
kterou nemusí rodina nikam 
dojíždět – pracovníci jezdí k rodině 
domů. 

• Raná péče podporuje rodinu 
v rozhodnutí vychovávat své dítě 
doma – nabízí k tomu rodičům 
podporu odbornou i lidskou. 

• Raná péče je služba, kterou si 
rodina neplatí – poskytovatel na ni 
získává finanční prostředky 
z různých zdrojů (dotace, granty, 
dary atd.). 

• Raná péče má v naší republice již 
dvacetiletou tradici, rodinám jsou 
k dispozici vyškolení odborníci – 
poradci rané péče. 
Pokud se chcete dozvědět ještě 
více, přijďte dne 23.11.2010 do 
Střediska rané péče, Nerudova 7 
v Brně, kde vás čekají otevřené 
dveře a pracovníci ochotní 
odpovědět na Vaše otázky. Pokud 
raději hledáte informace na 
internetu, navštivte naše webové 
stránky www.ranapece.cz .  
Program ZOO Brno  
listopad 2010: 
Unikátní expozice zvířat oblasti 
Beringie: 
 Nová  expozice, otevřená 9. 10. 
2010, na  ploše přibližně 10 000 
m2,  návštěvníkům přiblíží přírodu 
Kamčatky a východní Sibiře.  
Hlavním  chovaným druhem bude 
medvěd kamčatský, v doplňkových 
expozicích se představí rosomáci 
sibiřští, lišky polární, sovice sněžní 
a další ptačí druhy ze skupiny 
bahňáků. Součástí areálu je také 
dobrodružná naučná stezka, 
lovecké středisko, přednáškový sál 
a veškerý návštěvnický servis. 
Otevírací doba Zoo Brno v říjnu:  
9 – 17h 

Ing. Pavel Hruška 
propagačně vzdělávací úsek 
e-mail: hruska@zoobrno.cz 

Inzerce 
Prodám pěkný částečně zařízený  
byt  2+kk  40 m2 se zahrádkou 65 
m2 (ulice Zámezí), prohlídka 
možná kdykoliv, volný dle 
domluvy. Cena: 1.990.000 Kč. Tel: 
604 720 628 
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