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Drobnosti z jehnické historie
Z protokolů o schůzích obecního výboru v Jehnicích z roku 1912 tak vybíráme:
Listopad
V neděli 17. listopadu se konaly v obecním hostinci volby do obecního zastupitelstva v Jehnicích. Třetí sbor
voličský se sešel v 1 hodinu odpoledne, druhý sbor voličský o 4. hodině a první sbor voličský o 5. hodině
odpoledne. Novým starostou obce byl zvolen Bruno šlechtic z Bauerů. Současně byli zvoleni členové obecního
výboru a náhradníci.
První schůze nového obecního výboru se konala 30. listopadu. Na ní bývalý starosta František Černohlávek
předal obecní spisy a listiny novému starostovi. Bylo usneseno, aby se účty příjmů a vydání vedly až do Nového
roku, teprve pak se uskuteční revize příjmů a vydání do 30. listopadu. „Poslední položkou v příjmech je č. 37, ve
vydání 185.“
Pan Konrád Vichr, velkoobchodník z Brna, daroval pro obecní kancelář bronzové poprsí Jeho Veličenstva.
Usneseno jednohlasně písemně mu poděkovati a zaslati poděkování též do „Dne“, „Rovnosti“ a „Lidových
novin“.
Při stavbě nové silnice k Vranovu shledáno bylo, že se neupotřebuje kamene náležité trvalosti. Pánové František
Černohlávek a Václav Kučera byli jednohlasně zvoleni za tím účelem, aby vzhledem k tomu, že obec dosti
značným nákladem musí na stavbu přispívati, na stavbu dohlíželi. Dopíše se okresnímu silničnímu výboru
brněnskému, aby právo jmenovaných pánů schválil.
Prosinec
Dne 7. prosince se konala v obci Mikulášská zábava. K pořádání zábavy byli vyzváni úředním věstníkem c. k.
okresního hejtmanství a výtěžek měl být věnován české zemské komisi na ochranu dítek. Původně se uvažovalo,
že akci udělají společně s Ořešínem, ale tamní obecní výbor se unesl, že nebude žádnou takovou zábavu
podporovat. Jehnice se proto rozhodly zábavu uspořádat samy. Celkové příjmy činily 100 korun a 29 haléřů;
např. na vstupném se vybralo 68 korun a 30 haléřů, vydražený zajíc přinesl 16 korun 6 haléřů, za losy získáno 18
korun 80 haléřů atd. Největší položkou vydání byla hudba (45 K), režie činila 12 K, na výhry se zaplatilo12 K;
celkem vydání činilo 62 korun a 40 haléřů. Obecní výbor se usnesl doplatit z obecní pokladny příslušnou částku
tak, aby české zemské komisi na ochranu dítek poslali příjem ze zábavy, tedy oněch 100 korun a 29 haléřů.
Jako každoročně se na konci prosince uskutečnila veřejná dražba poplatku z piva a lihovin na následující rok.
Pronajmutí dávky na rok 1913 se konalo v sobotu 19. prosince 1912 v 19 hodin v obecní kanceláři. K dražbě se
dostavil jediný zájemce, Jakub Lampl, správce pivovaru v Jehnicích. Prohlásil, že za cenu 2 400 K nelze nájem
převzíti, byl by tak ochoten učiniti, kdyby se nájem snížil. Obecní výbor se po poradě usnesl nájem o 100 korun
snížit. Jelikož nikdo jiný nedražil, usneseno jednohlasně, aby nájem přenechán bude panu J. Lamplovi za obnos
2 300 K.
zvoleni na příštím zasedání
Zveme Vás na ukázku
Informace Zastupitelstva
zastupitelstva.
trendů v líčení na
MČ Brno-Jehnice
Zastupitelstvo městské části
vánoce a Silvestra
Dne 26.11.2010 proběhlo
Brno-Jehnice zve všechny
spojené s vizážistickým
ustavující zasedání zastupitelstva
spoluobčany na
poradenstvím.
-zastupitelstvo zvolilo pana
veřejné setkání s občany,
Pro příchozí zkouška
Václava Šichu starostou naší
liftingové kůry zdarma.
které se koná
městské části na další čtyřleté
9.12. od 17 hod, nekuřácký
15.12.2006 v 18:00 hodin
období. Funkce starosty pro
salonek v Restauraci Na
v jídelně ZŠ Blanenská.
volební období 2010-2014 je
staré.
Hlavním tématem je diskuze nad
funkce uvolněná. Další funkce
Jana Göpfertová
návrhem rozpočtu ÚMČ Brnojsou funkce neuvolněné,
tel. 777853442
Jehnice na rok 2011.
- jako 1.místostarosta byl zvolen
Město
poskytuje
půjčky
pan MUDr. Oto Rinchenbach.
Zveme všechny občany na
-jako 2.místostarosta byl zvolen
z Fondu rozvoje bydlení
slavnostní rozsvěcení
Město Brno poskytuje
pan Ing. Petr Cech.
vánočního stromu
vlastníkům nemovitostí na území
-předsedové výborů byli zvoleni
s kulturním programem, které
města Brna půjčky s 3%
takto:
se koná na Náměstí 3.května ve
úrokovou sazbou na opravu
-kontrolní výbor:
čtvrtek 2.12.2010 v 17:00
bytových a rodinných domů a
Ing.Ivo Pekař
hodin pod záštitou
bytových jednotek. Za tímto
-finanční výbor:
zastupitelstva
městské
části
účelem vyhlašuje
MUDr. Oto Rinchenbach,
Brno-Jehnice
a
Základní
školy
prostřednictvím Bytového
Členové výborů, předsedové a
odboru Magistrátu města Brna
Blanenská
1.
členové ostatních komisí budou

2010

dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na
úředních deskách města a
městských částí a na internetové
adrese www.brno.cz (Správa
města > Magistrát města Brna >
Úsek hospodářský > Bytový
odbor > Půjčky z FRBmB).
O půjčku mohou vlastníci
nemovitostí požádat v termínech
od 1.9. do 15.10.2010 a od
1.12.2010 do 15.1.2011. Žádosti
na předepsaném formuláři jsou
přijímány na Bytovém odboru na
Malinovského nám. 3 nebo na
úřadech městských částí, na
jejímž území se opravovaná
nemovitost nachází. Formuláře
jsou k dispozici na všech
úřadech, kde se žádosti podávají,
a na výše uvedené internetové
adrese.
K zajištění půjček z Fondu
rozvoje bydlení nepožaduje
město ručitele. Tyto půjčky jsou
jištěny zřízením zástavního práva
k opravované nemovitosti ve
prospěch města po dobu
splácení.
Smlouvu o půjčce vyhotoví
Bytový odbor zdarma a poplatky
za vedení účtu hradí město.
Žadatel hradí poplatek za zápis
vkladu zástavního práva do
katastru nemovitostí. Finanční
prostředky čerpá žadatel dle
konkrétních účelů v níže
uvedené tabulce. Po úplném
splacení půjčky zajistí město
výmaz zástavního práva v
katastru nemovitostí. Bližší
informace o půjčkách z Fondu
rozvoje bydlení mohou občané
získat na Bytovém odboru MMB
na Malinovského nám. 3,
dveře.č. 280 a 281, nebo na
telefonních číslech 542 173 502,
542 173 245 a 542 173 287.

Územní plán města Brna
- koncept předložen
k projednání !
Vážení spoluobčané,
po tříletém úsilí je koncept
nového Územního plánu města
Brna dopracován a ve 3
variantách
připraven
k předložení brněnské veřejnosti.
Jaké jsou cíle územního plánu
Strategickým záměrem nového
územního plánu je vyvážený
rozvoj
města
respektující
výjimečné přírodní zázemí.
Těžištěm
řešení
nového
územního plánu je podpora

rozvoje v jižním sektoru města
s cílem vyrovnat disproporce
v jeho prostorovém uspořádání,
vzniklé
v důsledku
vývoje
v uplynulých desetiletích.
Hlavní stavební rozvoj je
orientován směrem jižním (Horní
a Dolní Heršpice, Přízřenice),
směrem východním (Líšeň),
jihovýchodním
(Tuřany,
Chrlice), v menším rozsahu na
západ (Bosonohy) a sever
(Ivanovice,
Řečkovice,
Medlánky
perspektiva
pásového rozvoje směrem na
Českou a Kuřim).
Oproti předchozím územním
plánům je velká pozornost
věnována využití přestavbových
území a revitalizaci nevyužitých
území
tzv.
brownfields
(průmyslové,
armádní
a
zemědělské
areály),
které
představují
velkou
vnitřní
rezervu rozvoje města.
Hlavním
cílem
koncepce
nového územního plánu je
udržení
rovnováhy
mezi
zastavěným územím a jeho
rozvojem na jedné straně a
výjimečným
přírodním
zázemím
města
a
jeho
ochranou na straně druhé.
V praxi to znamená řídit
stavební rozvoj tak, aby
nedošlo
k
poškození
přírodních a urbanistických
hodnot.
Budoucí rozvoj města je
navržen ve třech variantách
konceptu nového územního
plánu.
Spoluobčané,
dnes
máte
možnost zúčastnit se přípravy
strategického
dokumentu
ovlivňujíciho
budoucnost
města Brna. Přijďte na
výstavu, sledujte internetové
stránky www.brno.cz. Sdělte
nám své názory, přijďte se ptát
a diskutovat o budoucnosti
města Brna.
Tři varianty
Koncept územního plánu je
zpracován ve 3 variantách
rozvoje města.
Varianty I a II navazují na
dosavadní vývoj města a jeho
infrastruktury; vycházejí z téže
urbanistické koncepce. Rozdíly
mezi nimi spočívají v rozsahu a
rozmístění nových zastavitelných
ploch a v rozsahu navržených
přestavbových území.

Varianta I rozvíjí v jižní části
města rozsáhlou průmyslovou
zónu Tuřany–Chrlice s přesahem
do území
Šlapanic. Tomuto
velkorysému rozvoji výrobních a
skladových ploch odpovídá
velký rozsah nové obytné zóny
Líšeň, západní rozvojový směr
(Bosonohy) je doplňkový.
Varianta II je vyváženější tuřanská průmyslová zóna je
navržena v menším rozsahu.
Tomu odpovídá také mírnější
rozvoj bydlení v Líšni, naopak
jsou navrženy významné plochy
bydlení v Bosonohách. Varianta
II obsahuje menší rozsah
přestavbových území, i menší
rozsah stavebního rozvoje na
plochách zahrádek. Principy
ochrany přírodních hodnot a
omezení rozvoje města směrem
severním a severozápadním
s výjimkou pásového rozvoje
směrem na Českou a Kuřim jsou
společné pro obě varianty.
Varianta III přináší novou
koncepci s trasou rychlostní
komunikace R43 mimo území
města Brna, v tzv. boskovické
brázdě přes území Ostrovačic,
Veverských Knínic, Hvozdce,
Veverské Bítýšky a Chudčic, což
má určité dopady jak na území
jmenovaných obcí, tak na území
města. Zde je třeba uvést, že
varianta trasy R43 boskovickou
brázdou
není
v souladu
s rozvojovými plány dotčených
obcí. Pro město znamená tato
varianta
menší
nabídku
zastavitelných ploch a revizi
dlouhodobě sledované koncepce
komunikačního systému města.
V dopravní infrastruktuře je
kromě R43 řešen variantně
severojižní
diametr.
Určité
variantní rozdíly jsou také ve
vedení
velkého
městského
okruhu
na
jihu
města.V železniční dopravě je ve
všech variantách zakotvena
přestavba železničního uzlu Brno
(Europoint) s osobním nádražím
v odsunuté
poloze
u
autobusového nádraží Zvonařka.
Varianty konceptu jsou tak
podkladem
pro diskusi a
rozhodnutí o výsledné podobě
rozvoje města.
Kde bude koncept k nahlédnutí
a postup projednávání
Koncept Územního plánu města
Brna bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí v budově Magistrátu
města Brna na Kounicově ulici

67, v zasedací místnosti č. 426
na 4. podlaží. Zde bude
vystaven od 15.listopadu 2010
do 28.února 2011.
Všechny potřebné informace
k projednání konceptu budou
uvedeny na internetové adrese
města Brna www.brno.cz Územní plán. Na této adrese
budou vystaveny výkresy a
textová část všech 3 variant
konceptu.
Koncept Územního plánu města
Brna bude představen veřejnosti
na
besedách
s odborným
výkladem. Pro bližší seznámení
s řešením konceptu územního
plánu budou uspořádány také
besedy, které budou zaměřeny na
řešení témat Doprava, Bydlení,
Pracovní příležitosti, Nákupní
centra a občanská vybavenost,
Zahrádky, zeleň a volný čas.
Termíny a místo konání budou
aktuálně
uveřejňovány
na
internetu a úředních deskách
Magistrátu města Brna.
Veřejné projednání konceptu
dle stavebního zákona se bude
konat v únoru 2011. Termín a

místo konání bude předem
oznámeno veřejnou vyhláškou;
informace bude rovněž uvedena
na
internetových
stránkách
města.
Po tomto veřejném projednání
konceptu
Odbor
územního
plánování a rozvoje Magistrátu
města Brna vyhodnotí všechna
stanoviska,
připomínky
a
podněty. Podle nich zpracuje
„Pokyny pro zpracování návrhu
územního plánu“, které definují
výslednou podobu územního
plánu, tedy jakousi výslednou
variantu, která však může být
složena
z dílčích
řešení
jednotlivých variant konceptu.
„Pokyny pro zpracování návrhu
územního plánu“ pak budou
předloženy
ke
schválení
Zastupitelstvu města Brna. Po
jejich schválení se zpracuje
Návrh územního plánu. Ten bude
opět předložen k veřejnému
projednání a následně ke
schválení Zastupitelstvem města
Brna .

Výstava "Pohádkové
krajinky ze sukulentních
rostlin"
bude letos okořeněná kvetoucími
tlusticemi, včetně té největší,
zvané "Pramáti tlustic". (Je stará
74 let, vysoká dva metry a váží
kolem dvou metráků, u dámy
lidské by to nebyly parametry nic
moc, ale na tlustici (Crassula
portulacea) jsou to parametry
přímo hvězdné.) K vidění
nebudou jen tlustice, ale i mnoho
dalších exponátů. Jestli chcete,
aby i vaše tlustice každoročně o
vánocích kvetla, tak přijďte, já
Vám prozradím jak na to.
A protože tlustice nakvétají v
zimě, bude tato výstava až od 10.
do 19. prosince 2010, denně od
10 do 17 hodin, a to v Brně
Bystrci, v Zahradním centru
Čtyřlístek, vedle OBI, u
Čtyřlístku jest snadné parkování,
pro Brňáky: šalinkami č. 1. 3 a
11 do zastávky Kamenolom a
dále směr cedule OBI.
Jaroslav Honc

Vánoce přicházejí v Brně již po osmnácté ve čtvrtek 23. prosince také na brněnskou Novou radnici. Od 10 hodin
je připraven bohatý zábavní program ve Velkém sněmovním sále a Křížové chodbě
se zpěvem, pohádkami, tancem a výstavami pro děti i dospělé.
Pro všechny děti je připravena tradiční soutěž "Za ozdobu odměna". Za vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby,
které přinesou děti ve čtvrtek 23. prosince na Novou radnici a zavěsí je
na připravené vánoční stromky, dostanou odměnu.
Předvánoční setkání vyvrcholí tradičně v 19 hodin ohňostrojem před radnicí na Dominikánském náměstí.

18. VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI
čtvrtek 23. 12. 2010, 10.00 – 19.15 hodin

VÁNOČNÍ Program
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

NOVÁ RADNICE – SNĚMOVNÍ SÁL • Dominikánské nám.1

do 18.00 hod.

moderuje: Marcela Vandrová
10.00
DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR PÚČIK – vánoční pozdravení
10.40
ČAROVNÉ KOUZLENÍ S BUBLIFUKEM
11.00
VÁNOCE s KAMARÁDY - pohádkové vánoce
11.40
VÁNOCE s DIVADLEM RADOST
12.15
DIVADELNÍ STUDIO DIALOG II 13.00
DIVADLO PARAVÁNEK - pohádka dětem
13.40
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
14.20
MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO – Muzikálové Vánoce
14.50
NÁRODNÍ DIVADLO BRNO – Vánoční pozdravení
15.15
PĚVECKÝ SBOR KANTILÉNA, Sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
15.40
KUK A CUK - hudební divadlo pro děti
16.15
DIVADLO KAMIL KOULA – DUHOVÁ POHÁDKA

17.00
10.00

10.00

10.00
18.00
19.00

GAJDOŠI - vánoční zpívání pro radost

NOVÁ RADNICE – KŘÍŽOVÁ CHODBA • Dominikánské nám. 1
do 18.00 hod.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO – vánoční světlo do vašich domovů
STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS 2010 – výstava oceněných fotografií
VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ – Stanice mladých techniků Brno
MIDWAY CLUB BRNO – výstava modelů letadel a lodí
MORAVŠTÍ UMĚLCI V BRNĚ - Antonín Stříž, Petr Hejzlar a Dana Novotná •
Galerie ARNIE (8. – 23.12.)
NOVÁ RADNICE – KŘÍŽOVÁ CHODBA, MIKULKŮV SÁL • Dominikánské nám. 1
do 18.00 hod.
pohádka pro děti "Jak se Měsíc a hvězdy domluvili" a pořad pro dospělé "Konec světa - zas
a znova" - HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM M. KOPERNÍKA
NOVÁ RADNICE – prostranství • Dominikánské náměstí
FORD Rašino – prezentace vozidel (do 16 h)
V DISCO RYTMU PŘED RADNICI - Rádio KISS HÁDY 88,3 FM (do 18.59 h)
„VÁNOČNÍ SEN“ - ohňostroj s hudbou THEATRUM PYROBOLI

Město Brno zve své občany i návštěvníky do svátečních ulic a náměstí první den roku 2011. První leden 2011
bude již potřetí novoročním setkáváním lidí v jihomoravské metropoli
při akcích NOVOROČNÍ BRNO – PF 2011.
Už v 10 hodin odstartuje z náměstí Svobody cyklistická jízda Brnem, kterou tradičně pořádá TJ Favorit Brno. Cíl
jízdy bude na Brněnské přehradě. „Brněnské poledne“ v 11 hodin bude patřit troubení z věže Staré radnice.
Největší zájem návštěvníků přiláká novoroční ohňostroj v 18 hodin nad brněnskou dominantou – hradem
Špilberk. Stejně jako při přehlídce ohňostrojů bude hudební doprovod ohňostroje živě vysílán z Rádia KISS
Hády na frekvenci 88,3 FM. Stačí tedy najít 1. ledna včas své výhledové místo na hrad Špilberk, naladit si na
mobilním přijímači příslušnou frekvenci a od 18 hodin sledovat novoroční ohňostrojné kresby na brněnské
obloze.
Program na Nový rok 2011 vyvrcholí Novoročním koncertem Filharmonie Brno. Brněnská filharmonie předvede
pod vedením dirigenta Jakuba Hrůši dílo českých mistrů – Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka
a Bohuslava Martinů.
A pokud chcete prožít příjemné chvíle v prvních minutách a hodinách Nového roku ve veselé společnosti, tak už
na Silvestra přijďte v 18 hodin do Městského divadla Brno. V silvestrovské premiéře zhlédnete komedii „Dobře
rozehraná partie“ v činohře nebo
na Hudební scéně muzikál „Ptákoviny podle Aristofana“. Po představeních pokračuje zábavní program
s rautovým občerstvením v prostorách Činoherní scény až do ranních hodin prvního dne roku 2011.

NOVOROČNÍ BRNO – PF 2011
1. ledna 2011
9.00

PROGRAM

náměstí Svobody

Novoroční jízda Brnem
11.00

tradiční cyklistická jízda TJ Favorit Brno s cílem na hrázi Brněnské přehrady
Stará radnice

Novoroční troubení z věže
18.00

Moravské žestě
hrad Špilberk

Slavnostní novoroční ohňostroj
20.00

THEATRUM PYROBOLI a IGNIS BRUNENSIS TEAM • design ohňostroje – Ivan Martinek
Národní divadlo Brno – Janáčkovo divadlo

Novoroční koncert Filharmonie Brno - Klenoty českých mistrů
Bedřich Smetana • Antonín Dvořák • Leoš Janáček • Bohuslav Martinů • diriguje Jakub Hrůša
(vstup na vstupenky – předprodej FB)
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