
 

Drobnosti z jehnické historie  
Do tohoto čísla Jehnických listů jsme pro Vás připravili poslední dva příspěvky z historie Jehnic z roku 1911. 
 
11. listopadu 1911: 
„Aby za tmavých večerů byla náves v Jehnicích osvětlena, vyjedná se s panem Františkem Beerem, nájemcem 
obecního hostince, aby rozsvěcoval lampu před obecním hostincem. Schváleno jednohlasně zaplatiti mu za dobu 
od 6 do 10 hodin večer měsíčně 6 korun.“ 
2. prosince 1911: 
„Pan starosta oznamuje, že Marie Jiříčková, manželka natěračského pomocníka Aloise Jiříčka, který ji opustil, 
nalézá se v bídě a prosí, aby jí obec na dobu zimní udělila podporu. Pan starosta dal jí prozatímní podporu 2 
koruny a žádá, aby se obecní výbor ve věci té usnesl. Po předchozí poradě usneseno jednohlasně dáti jí v době 
zimní podporu měsíční 4 koruny.“ 
 
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 21.10.2009 proběhlo 129. 
zasedání zastupitelstva 
-zastupitelstvo projednalo 
následující připomínky 
a)obsah petice občanů bydlících na 
ulici Cikánkova a Al. Havla týkající 
se vybudování zábradlí na chodníku 
mezi Základní školou a odbočkou na 
ulici Cikánkova a pověřilo tajemníka 
předáním textu této petice 
k vyjádření správci komunikace, 
tedy Správě a údržbě komunikací a 
Brněnským komunikacím a.s. 
b)opravit posprejovanou zeď 
kapličky – zabezpečí tajemník 
c)požádat Magistrát města Brna o 
dotaci na opravy sakrálních památek 
v Jehnicích v roce 2010 s tím, že 1/3 
finančních prostředků by byla 
vyčleněna z rozpočtu MČ a 2/3 
z rozpočtu města Brna. 
d)prověřit možnost instalace zrcadla 
u mostku v prostoru naproti výjezdu 
z areálu bývalého pivovaru. 
-zastupitelstvo bere na vědomí 
a)informaci starosty o žádosti 
společnosti VSJS na prodloužení 
smlouvy mezi společností VSJS a 
MČ Brno-Jehnice týkající se 
pronájmu restaurace Obecní dům. 
b)informaci o nákupu sportovního 
vybavení z finančních prostředků 
města Brna ve výši 61 tis.Kč v rámci 
akce „boj proti kriminalitě“, které 
obdržela MČ r. 2009. 
c)do příštího zasedání požaduje 
zastupitelstvo od ředitele ZŠ návrh 
rozpisu a rozvrhu hodin na využití 
sportovního areálu za školou včetně 
správcovství areálu. 

d)zprávu p. Pernici o průběhu 
Jehnických hodů. 
e)variantu řešení zástavby v lokalitě 
ulic Plástky a Lelekovická 
předloženou Ing. Hudcem. 
-zastupitelstvo schvaluje 
a)příspěvek ve výši 3 tis.Kč na 
nákup pohárů pro „běh 17.listopadu 
2009“, který se uskuteční 
17.11.2009 v brně-Jehnicích. 
b)rozpočtové opatření č.7/2009 ze 
dne 21.10.2009 včetně dodatku 
„neinvestičního příspěvku SDH“ ve 
výši 10 tis.Kč, jenž byl schválen na 
123. zasedání dne 25.3.2009. 
c) návrh rozpočtového výhledu MČ 
Brno-Jehnice na roky 2011 - 2019. 
d)prodej části pozemku p.č.489/1 a 
500 k.ú.Jehnice manželům 
Štikovým, bytem na ulici Plástky 
13, tak jak byly předloženy na 
tomto zasedání a jak jsou uvedeny 
na výkrese. 
Projednání žádosti pí. Pochylé 
bude předmětem jednání na příštím 
zasedání zastupitelstva. Je nutné 
požádat o písemné sdělení zda si 
přeje odprodej pozemku a nebo 
zřízení věcného břemene na 
užívání předmětného pozemku. 
Z předložené dokumentace to není 
zřejmé. 
Zastupitelstvo nemá námitek 
k instalaci fotovoltaických panelů 
v počtu 24 ks na střeše RD na ulici 
Plástky č.680/6 k.ú.Jehnice. 
Zastupitelstvo převzalo a 
projednalo požadavky občanů 
bydlících na ulici Plástky a 
rozhodlo předložit tyto požadavky 
na Odbor územního plánování a 
rozvoje MMB jako podklad pro 
schvalovací řízení změny 

územního plánu města Brna v této 
lokalitě. 
Příští zasedání zastupitelstva se koná 
18.11.2009 v 18:30 hodin. 

Veřejné shromáždění 
Zastupitelstvo MČ zve 
všechny občany městské části 
Brno-Jehnice na veřejné 
shromáždění, které se bude konat 
16.12.2009 v jídelně Základní 
školy na Blanenské ul.č.1 v 18:00 
hodin. 
Gratulujeme 
V listopadu oslavili své narozeniny 
paní Miluška Skoupá, paní Zdeňka 
Stoupencová a paní Karla Vlasatá. 
Jménem celé obce všem srdečně 
blahopřejeme k životním jubileům a 
přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 
Zveme všechny občany na 
slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu s kulturním 
programem, které se koná na 
Náměstí 3.května v pátek 
4.12.2008 v 17:00 hodin pod 
záštitou zastupitelstva městské 
části Brno-Jehnice a Základní 
školy Blanenská 1. 
Pozvánka 
V pondělí 14.12.2009 v 17:00 se 
uskuteční v salonku restaurace 
Obecní dům představení knihy 
Babí lom. Toto dílo vytvořil 
kolektiv autorů pod vedením pana 
Jana Černohlávka. Tato kniha na 
svých 208 stranách křídového 
papíru představuje historii i 
současnost Babího lomu a jeho 
okolí z mnoha různých hledisek. 
Jistě by neměla chybět 
v knihovničce žádného příznivce 
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17. VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI 
středa 23. 12. 2009, 10.00 – 19.15 hodin 

VÁNOČNÍ Program 
NOVÁ RADNICE – SNĚMOVNÍ SÁL • Dominikánské nám.1                       do 18.00 hod. 
moderuje: Marcela Vandrová              V průběhu dne probíhá živé vysílání Českého rozhlasu z Nové radnice 
10.00 PĚVECKÝ SBOR KANTILÉNA – vánoční pozdravení   
10.35 DÉMÁIRT – irské tance 
10.50 VÁNOCE s KAMARÁDY - pohádkové vánoce      
11.35 DIVADLO RADOST  
12.15 ZEMANOVO DŘEVĚNÉ DIVADLO  
13.00 FOLKLORNÍ SOUBOR JAVORNÍČEK 
13.50 NÁVŠTĚVA ZVÍŘÁTEK ZE ZOO BRNO  
14.00 SLAVNOSTNÍ PŘEDVÁNOČNÍ POZDRAVENÍ  
 Roman Onderka, primátor statutárního města Brna  
 Lukáš Evžen Martinec, opat Augustiniánského opatství na Starém Brně 
14.15 Národní divadlo Brno  
14.50 Městské divadlo Brno  
15.25 KUK A CUK - hudební divadlo pro děti    
15.55 DÉMÁIRT – irské tance  
16.10 DIVADLO PARAVÁNEK - pohádka dětem  
17.00  GAJDOŠI - vánoční zpívání pro radost  
NOVÁ RADNICE – RYTÍŘSKÝ SÁL • Dominikánské nám. 1                        do 18.00 hod. 
10.00 „ZA OZDOBU ODMĚNA“ – za vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby dostanou děti 

odměnu 
NOVÁ RADNICE – KŘÍŽOVÁ CHODBA • Dominikánské nám. 1                   do 18.00 hod. 
10.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO – vánoční světlo do vašich domovů 
 STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS 2009 – výstava oceněných fotografií 
  VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ – Stanice mladých techniků Brno 
NOVÁ RADNICE – KŘÍŽOVÁ CHODBA, MIKULKŮV SÁL • Dominikánské nám. 1 do 18.00 hod. 
10.00 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM M. KOPERNÍKA – "Vánoční hvězda - Jak to (ne)bylo 

doopravdy" 
NOVÁ RADNICE – prostranství • Dominikánské náměstí 
10.00 FORD Rašino – prezentace vozidel (do 16 h) 
18.00 V DISCO RYTMU PŘED RADNICI - Rádio KISS HÁDY 88,3 FM (do 18.59 h) 
19.00 „VÁNOČNÍ PLAMÍNEK NADĚJE“ - ohňostroj s hudbou THEATRUM PYROBOLI 
KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ •  Kobližná 4                                   do 14.00 hod. 
10.00 VÁNOČNÍ PROGRAM 
DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA – DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU • Dominikánská 9 do 18.00 hod. 
10.00 FORMÁTY TRANSFORMACE – Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu. 

Projekt pomocí uměleckých a teoretických prostředků popisuje a interpretuje změny ve 
společnosti, k nimž došlo mezi léty 1989 až 2009 (volný vstup) 

10.00 VÁNOČNÍ TRH (nádvoří) 
DŮM PÁNŮ Z LIPÉ – STUDENT AGENCY • nám. Svobody 17                    do 16.00 hod.  
 

10.00 VÁNOČNÍ PROGRAM - více na www.dpl.cz  

turistiky, 
obdivovatele 
přírody, či 
člověka se 
zájmem o okolí 
svého bydliště 
nebo rodiště. 
Kniha bude na 
místě k prodeji 
za 239,- Kč. 
  
Údržba a 
úklid 
chodníků 
Na podkladě 
zákona 97/2009 
Sb., kterým se 
mění zákon 
13/1997 Sb., o 
pozemních 
komunikacích, 
jenž nabyl 
účinnosti 
v dubnu 
letošního roku, 
vyvstává obcím, 
jako vlastníkům, 
povinnost starat 
se o schůdnost 
chodníků. Tato 
činnost byla 
smluvně 
dohodnuta 
s firmou 
DVOŘÁK 
comte a.s. 
Jelikož účelová 
dotace 
z rozpočtu města 
Brna nemůže 
zcela pokrýt 
předpokládané 
náklady na tuto 
zimní údržbu, 
může dojít 
k drobným nedostatkům či 
výpadkům v této údržbě. Vše bude 
odvislé od vydatnosti srážek a 
rozmarů počasí v zimním období. 
Podobná situace je ve všech 
městských částech, pro všechny je 
tato zima zkušebním obdobím. 
Žádáme tímto všechny občany o 
pochopení těchto problémů a 
současně žádáme o případné 
přispění k této údržbě, pokud se 
vyskytnou nedostatky. 

Program ZOO Brno  
prosinec 2009: 
ŠTĚDRODOPOLEDNÍ 
KRMENÍ ZVÍŘÁTEK - 24. 12. 
2009 
Na Štědrý den, mezi 10. až 12. 
hod., se návštěvníci Zoo Brno 
mohou účastnit komentovaného 
krmení u několika vybraných 
expozic, například u lachtanů, 
medvědů, opic, lam, velbloudů, 

surikat, kajmanů a na Dětské zoo. 
Komentované krmení proběhne 
dne 24. 12. i na stálé akvarijní 
výstavě.  
Otevírací doba Zoo Brno:  
Listopad – Únor 9:00 – 16.00 hod. 
Více na www.zoobrno.cz.  
Kontakt: Bc. Jana Hadová, 
hadova@zoobrno.cz, tel. 546 432 360.  
Ing. Pavel Hruška propagačně vzdělávací 
úsek tel.: +420 546 432 370 

e-mail: hruska@zoobrno.cz
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