






                      

Úvodem
Tak je tu jaro, třikrát sláva! Sluníčko rozehřívá
nejen naše těla, ale i půdu v zahradách a na polích.
A každý zahrádkář netrpělivě čeká, kdy půda
vyschne tak, aby už mohl konečně kopat, sázet,
set, hrabat, řezat a provádět další práce, které
nezasvěceným připadají zbytečné a navíc unavující. Netuší, že když vám něco roste pod rukama,
je to pocit stvořitele a hlavně vítězství nad sebou
samým. A když už se budete dloubat v hlíně, nezapomeňte, že se blíží Velikonoce, a ty byste měli
prožít v klidu a ve zdraví, a ne si léčit ukopnuté
palce a namožená záda.
Přejeme Vám, ať Vám zahrádky kvetou a Vy
z toho máte úsměv nejen na rtech, ale i v duši.
Redakce

Informace Zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice
Dne 19. 2. 2003 proběhlo 58. zasedání zastupitelstva MČ Brno - Jehnice. Z tohoto zasedání
přinášíme tyto zprávy:
- zastupitelstvo schválilo text smlouvy mezi
ÚMČ Brno-Královo Pole a ÚMČ BrnoJehnice na výkon státní správy v souladu s textem uvedeným v předmětném článku Statutu
města Brna. Dále pak schválilo celkovou částku
na úhradu této činnosti v celkové výši
55 878,-Kč.
- zastupitelstvo MČ Brno-Jehnice navrhuje
navázat spolupráci se zastupitelstvem MČ
Brno-Ořešín.
- zastupitelstvo projednalo žádost svazu chovatelů drobného zvířectva při MČ Brno-Jehnice
o pomoc při vyhledání vhodné lokality na provozování jejich činnosti a doporučuje požádat
svaz o detailnější specifikaci jejich požadavku.
- zastupitelstvo uložilo tajemníkovi sestavit
a odeslat objednávku na CK TOURSPORT,
Josefská 1, na práce spojené s pobytem, tlumočením a doprovodným programem francouzské
delegace při jejich návštěvě v Jehnicích v září
r. 2003.
- zastupitelstvo neodsouhlasilo poskytnutí dotace
ve výši 4 000,-Kč pro Vodní záchrannou službu
ČČK.
- změnu územního plánu města Brna vedenou pod č.j.B12/02 a B13/02 na pozemcích
p.č.520/1 a 521 k.ú. Jehnice bude projednávat
zastupitelstvo na příštím jednání až po písemném vyjádření příslušných útvarů MMB, tedy
OŽP a ÚHA.
- žádost o poskytnutí dotace Sdružení pěstounských rodin bude projednána na příštím

zasedání až po písemném vyjádření příslušného
odboru MMB a podání referencí o tomto
sdružení.
- zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru prověřit účelnost a četnost telefonických hovorů
v souvislosti s vynakládáním finančních prostředků na platby předmětných hovorů v ZŠ
Blanenská 1.
Dne 19.3.2003 proběhlo 59. zasedání zastupitelstva MČ Brno - Jehnice. Z tohoto zasedání
přinášíme tyto zprávy:

Vážení spoluobčané!
Po většinou kladných ohlasech na oslavy 710.
let od první písemné zmínky o obci Jehnice se
zastupitelstvo naší MČ rozhodlo založit tradici
podobných akcí a uspořádat i v letošním roce
setkání našich občanů a rodáků. Termín je již
stanoven, a to 6.-7. září 2003. Program sestavený
z různých společenských, kulturních a sportovních
akcí, na kterém se budou podílet i organizace
a spolky naší MČ, se v současné době již připravuje. Rádi přijmeme veškeré vaše připomínky
a náměty k programu těchto slavností.
Václav Šicha, starosta MČ

- zastupitelstvo nesouhlasí :
a) s prodejem pozemků p.č. 520/1 a 521 k.ú.
Jehnice, které jsou ve vlastnictví Statutárního
města Brna.
b) s poskytnutím dotace ve výši 10 000,-Kč pro
Sdružení pěstounských rodin.
- text smlouvy mezi ÚMČ Brno-Jehnice a Sborem dobrovolných hasičů při ÚMČ BrnoJehnice bude dopracován a bude předložen ke
schválení na příštím jednání zastupitelstva.

Několik stále se opakujících
bodů mezilidského soužití
nejen k zamyšlení.
Na podkladě dopisu a stížností spoluobčanů
připomínáme občanům základní povinnosti majitelů psů ve smyslu vyhlášky Magistrátu města
Brna a také dodržování ohleduplnosti z hlediska
dobrých sousedských vztahů.

- zastupitelstvo odsouhlasilo a schválilo:

Jedná se o tyto body:

a) finanční dotaci ve výši 5 000,-Kč na zaplacení
jízdného autobusem pro Klub důchodců na
výstavu Flora Olomouc

- venčení psů - majitelé psů mají povinnost
okamžitě uklidit vzniklé znečištění na veřejných
prostranstvích a chodnících

b) pověření reklamní agentury SNIP & CO na
realizaci a spolupráci při zářiových oslavách
v MČ Brno-Jehnice

- pobíhání psů bez náhubku - ať už v obci nebo
ve volné přírodě je majitel povinen mít psa buď
na vodítku, nebo musí mít pes náhubek

c) lokalitu pro výstavbu malého dětského hřiště
a to v prostoru mezi volejbalovým a tenisovým
kurtem

- útěk psů z domova - majitel je povinen zabezpečit svoje obydlí tak, aby k útěku psa nemohlo
dojít

d) 2. etapu dostavby chodníků a přeložky NN na
ulici Blanenská a Ořešínská takto:
- přeložku NN provést v plném rozsahu
- chodník na ul. Blanenská po pravé straně od
náměstí až po křižovatku Blanenská-Ořešínská
- provést dokončení výkupů pozemků a škod
z minulých let výstavby
e) stavbu rodinného domu p. Hrdy na ulici
Zámezí za těchto podmínek: bude provedena
výjimka z územního rozhodnutí v souvislosti
s konstrukcí střechy tohoto RD. Šikmá plochá
střecha bude provedena v konečné úpravě
zasypáním substrátem pro suchomilné kvetoucí
rostliny
f) v souvislosti s návštěvou francouzské delegace
v září r. 2003 nepovažuje zastupitelstvo za
vhodné žádat o grant EU na dotaci pro tuto
návštěvu
g) projednání možnosti provozování sportovního
hřiště pro veřejnost

S těmito přestupky se setkáváme prakticky denně.
Bohužel Městská policie nemůže okamžitě zakročit při každém nahlášeném případu. Žádáme
tímto majitele psů, aby tyto základní povinnosti
dodržovali v zájmu všech spoluobčanů i svém
vlatním.
Z hlediska vzájemných dobrých sousedských vztahů žádáme všechny o dodržování těchto zásad:
- zákaz pálení odpadu a jiných škodlivých materiálů na zahradách
- dodržování stanoveného termínu možnosti
pálení zahradního odpadu dle rozhodnutí
zastupitelstva naší MČ vždy ve čtvrtek od 16
do 19 hodin
- nepoužívat o nedělích a o svátcích žádné stroje
vydávající nadměrný hluk
- zákaz vypalování trávy z důvodu možnosti
vzniku požáru a rozporu s dalšími zákony
Redakce

Výňatek z požárního řádu MČ
Brno-Jehnice
Základní povinnosti fyzických osob
v oblasti požární ochrany (dle § 17 zákona
o PO)
Každá fyzická osoba je povinna:
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku
požáru
b) zajistit přístup k rozvodným zařízením el.
energie a k uzávěrům plynu, vody a topení
c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO
na označených místech
d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné
prostředky PO v rozsahu stanoveném zákonem
e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům PO za účelem
jejich včasného použití a udržovat tyto v provozuschopném stavu
f) vytvářet ve svých prostorách podmínky pro
rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce
g) umožnit orgánu státního požárního dozoru
provedení potřebných úkonů při zjišťování
příčiny požáru
h) oznamovat bezodkladně územně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru každý vzniklý
požár
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se
k požární bezpečnosti
Fyzická osoba nesmí:
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO nebo
zneužít linku tísňového volání
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku
požáru
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem
znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo
jiných prostředků PO
d) omezit nebo znemožnit použití označených
nástupních ploch pro požární techniku
e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek PO
f) provádět vypalování porostů
g) spalovat odpad

Z oznámení o přestupku
Městské policie Brno
Dne 19. 3. 2003 asi ve 14:50 hod. venčila
K. M. psa rasy dobrman a to bez vodítka a bez
náhubku v zahrádkářské oblasti v Brně-Jehnicích
u ul. Ořešínská.
Během venčení došlo ke stržení srny výše uvedeným psem a to tak, že srna po útoku silně krvácela
z krku a ze slabin. Dle svědka se majitelka ani
nepokusila zabránit psovi v dalším napadání srny.
Po příjezdu hlídky MP Brno na místo se srna
zmítala v bolestech, přičemž bylo zjevné, že rány
na zvířeti jsou devastující. Zvíře jevilo známky
vztekliny. Vzhledem k možnosti rozšíření nákazy
bylo použito služební zbraně k usmrcení srny.
K.M. se dopustila přestupku dle §48 Zákona číslo
200/90Sb. O přestupcích ve smyslu článku 3,
odst. 1, 2 a 3 Vyhlášky Statutárního města Brna
č. 10/2001 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku ve městě Brně. Byla na místě
poučena o přestupku i o tom, že se se psem musí

Ostatkový průvod masek
dostavit na veterinární vyšetření. Vzhledem k tomu, že bloková pokuta by v uvedeném přestupku
byla zřejmě nedostačující, přestupek bude projednán ve správním řízení.

Přebor ČR v badmintonu žáků
do 15 let
Ve dnech 15. - 16. února t.r. uspořádal oddíl
badmintonu TJ Sokol Jehnice republikový přebor
staršího žactva Grand Prix B žáků do 15-ti let, do
kterého se kvalifikovalo 28 nejlepších hochů a 28
nejlepších dívek z badmintonových klubů České
republiky.
Domácí oddíl TJ Sokol Jehnice pod vedením
trenéra Ladislava Vorla reprezentovali: Ludíková
Kristýna, Novákovy Lenka a Zuzana, Proksová
Mája, Románková Monika, Dvořák Radim a Vojta Martin.
Skvělého úspěchu dosáhla Kristýna Ludíková,
když v konkurenci 28 nejlepších dívek České
republiky vybojovala 1. místo ve dvouhře.
Další úspěšná umístění našich hráčů:
3.-4. místo ve čtyřhře dívek

Výzva pro zájemce o tenis
V současné době se připravuje založení tenisového oddílu pod hlavičkou tělovýchovné jednoty
Sokol Jehnice.
Přípravný výbor ve složení: MUDr. Černý
Jaromír, Jiří Čupr, MUDr. Otto Rinchenbach,
Václav Šicha a Přemysl Veselý vyzývá zájemce
o tento sport, aby se přihlásili u členů přípravného
výboru s kontaktní adresou. V měsíci dubnu bude
ustavující schůze oddílu a všichni přihlášení budou
písemně pozváni.
Kontaktní adresa: MUDr. Černý Jaromír,
Lelekovická 3a, email: jcerny @ email.cz
Na zasedání zastupitelstva MČ Brno- Jehnice
dne 17.3.2003 byla schválena výstavba dětského
hřiště v prostoru mezi tenisovým a volejbalovým
kurtem. Po projednání s majitelem pozemku bude
provedeno oplocení, úprava pískoviště a podobně. Prosím případné sponzory a aktivisty, kteří
pomohou s realizací, aby se obrátili na předsedu
stavební komise:
MUDr. Černý Jaromír, Lelekovická 3a,nebo
email- jcerny@ email.cz

Ludíková Kristýna + Proksová Mája
Románková Monika + Rudolfová Jana (BC
Přerov)
3. místo ve čtyřhře hochů
Dvořák Radim + Vojta Martin
3. místo ve smíšené čtyřhře
Ludíková Kristýna + Vojta Martin
Nedělním semifinálovým a finálovým bojům
spolu s ostatními diváky přihlížel i starosta obce
pan Václav Šicha, který se zúčastnil i závěrečného
slavnostního vyhlášení výsledků a předávání cen
vítězům věnovaných sponzory akce: BVV-Sport
Live Brno, Bi Textil, s.r.o. Podivín.
Marcela Procházková

Důchodci nebo senioři?
Nebo naši spoluobčané v důchodovém věku? Jak
se komu líbí, nebo jak se kdo cítí. I já se k tomuto
období lidského života přibližuji mílovými kroky.
Nečekejme a dejme se do pohybu. V současné
době se aktivizuje spolek (či sdružení) důchodců
(či seniorů) pod patronací kulturní komise vedené
paní Marcelou Procházkovou a s plnou podporou zastupitelstva naší MČ. Přednášky, zájezdy,
společenská a družební setkání, folklór, kurzy
základních znalostí ovládání počítačů. A další dle
vašich námětů. Možnosti jsou veliké. Sledujte
informace z naší MČ a dotazy vám rádi zodpoví
paní Procházková, Kupská, Mgr. Rašovská a pan
Kousal.
Václav Šicha, starosta MČ

Skautský den 24. května
Chtěl bych Vám představit středisko „Duha“
v Brně-Řečkovicích, které zastupuje na území
naší městské části skautské hnutí a organizaci
Junák - svaz skautů
a skautek ČR. K čemu
směřuje a jaký je skautský program? Oddílová
činnost se zaměřuje
na hodnotovou výchovu dětí a současně
vychází vstříc jejich
specifickým zájmům.
Programová náplň
zahrnuje desítky aktivit
v oblastech, jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další. Odehrává se na schůzkách
konaných ve všedních dnech v klubovně, na
víkendových výpravách a na letních stanových
táborech.
Naše středisko se skládá ze tří oddílů - z oddílu
mladších chlapců (7-10 let), oddílu starších
chlapců (11-15 let) a oddílu dívčího. Celkem
mají tyto oddíly kolem osmdesáti členů. Naše
klubovna je poblíž řečkovického kostela na ulici
Prumperk. V jejím okolí budeme v sobotu
24. května pořádat Skautský den. Pro děti zde

Žáci domácího družstva TJ Sokol Jehnice - zleva:
Dvořák Radim, Vojta Martin, Vorel Ladislav (trenér), Románková Monika, Ludíková Kristina,
Proksová Mája, Šicha Václav (starosta MČ Jehnice)

Kam za kulturou a za sportem v Jehnicích
KULTURA:
Duben
26. 4. 2003

Flora Olomouc

zájezd

30. 4. 2003

Pálení čarodějnic

areál v Rakovcích

19. 4. 2003

Badminton – Krajský přebor juniorů do 17 let

tělocvična ZŠ Jehnice

26. - 27.4. 2003

Badminton - Neoficiální mistrovství ČR veteránů

tělocvična ZŠ Jehnice

Badminton - Mistrovství ČR dospělých
(pořadatel - oddíl badmintonu TJ Sokol Jehnice)

hala TJ Tatran Bohunice

SPORT:
Duben

Květen
3. - 4. 5. 2003

Marcela Procházková
budou připraveny nejen ukázky skautské praxe,
ale i hry a soutěže, kde budou moci změřit síly
se svými vrstevníky a leccos nového si vyzkoušet.
Rodiče a ostatní zájemce o skautskou činnost
pozveme na prohlídku klubovny, uvidíte vzorový
„minitábor“, můžete zalistovat starými kronikami a vůbec dozvědět se, co Vás zajímá. Bližší
podrobnosti se objeví v květnu na jehnických
vývěskách.
Za středisko „Duha“ Řečkovice Mgr. Václav Šicha

Gratulujeme
Dne 15. 5. oslaví své 99. narozeniny náš nejstarší
spoluobčan pan Antonín Pernica.
Jménem celé obce blahopřejeme k jeho úctyhodnému životnímu jubileu a přejeme hodně štěstí
a zdraví do dalších let.
Redakce

Zvonění na Jehnické kapličce
Původní úkol zvoniček byl čistě praktický, a to dle
„ohnivého patentu“ z roku 1751 při nebezpečí požáru na zvon udeřit. Tak se staly zvoničky prvními
ohlašovnami požárů upozorňujícími obyvatele
na toto nebezpečí a svolávající je k jeho likvidaci.
Dnes již kapličky pravidelně oznamují příchod
nového dne - probuzení, poledne - povzbuzení
a konec dne - poděkování. Zvoní tzv. klekání,
oznamuje a doprovází též poslední odchody spoluobčanů z našich řad.
Sborník k 710. výročí Jehnic

Občané nám píší
Ze vzpomínek pana Radka Pavelky
KNIHOVNA
Po březnu 1939 se pan učitel Cigánek vzdal
půjčování knih v obecní knihovně. Po nějaké době
jsme se s Mirkem Černohlávkem ujali půjčování
sami. V pozdějších letech přišel příkaz, které

knihy se mají vyřadit a zničit ( K. Čapek, A.
Jirásek). Samozřejmě jsme je vyřadili, jen slovo
„zničit“ jsme zaměnili na „ schovat“. Bylo jich
asi 6 nebo 7. Slíbili jsme si, že o tom nebudeme
mluvit ani doma. Po válce jsme je mohli znovu
zařadit zpět do knihovny.
NASAZENÍ DO RAJCHU
Když byli první kluci nasazeni v „Rajchu“, tak
jsme před vánočními svátky spolu s Mirkem
Černohlávkem obešli některé sedláky a ve dvoře
Sobotkovi a poprosili je o mouku a máslo, u obchodníka p. M. Sýkory a vedoucího Včely o cukr.
Nikdo nás neodmítl, když jsme řekli, o co jde.
Z donesených surovin pak paní Černohlávková,
maminka Mirka se sl. Kmuníčkovou upekly
vánočky a cukroví, a tak se mohlo poslat 5
balíčků k vánocům. (František a Jan Kuničtí,
Jaroslav Milion, František Bouzek a Bohumil
Kuchařík).Všichni je dostali a s díky nám to
napsali.

u vstupu do pivovaru od zámku po levé straně
proti sladovně a byla to poschoďová budova
s hostincem v přízemí a byty zaměstnanců
pivovaru v prvém poschodí. Za prvé republiky
tam bydlel správce pivovaru Jakub Lampl (byl
žid a za druhé světové války spáchal z obavy
před Němci sebevraždu). Po něm tam bydlel
jeho nástupce, správce Potužník. Měl tam byt
i sládek Brož, který tam bydlel ještě po druhé
světové válce - měl na starosti pivovar po ukončení provozu v roce 1943.
Naproti u sladovny byl dvorek či zahrádka pro
posezení a hraní dětí. Údajně ji zbudoval správce Lampl pro svoje židovské hosty a svoje vnuky
(mezi lidmi to bylo označováno jako „gheto“).
Byla tam vzrostlá lípa a houpačky a dětský
kolotoč.

Pohlednice z konce 19. století s vyobrazením pivovarské zahrádky, pivovaru, zámku
a pivovarské hospody v Jehnicích
Další roky se to již nemohlo opakovat, protože
nasazených již bylo mnoho.

Schänkhaus dabei ein Gartl a jménem Johann
Albrecht (= panský hostinec a u toho zahrádka).

ŠACHOVÝ KROUŽEK
V roce 1943 mne jednoho dne pozval pan
Marhold k sobě, abychom si spolu zahráli šachy.
Při té příležitosti jsme se domluvili, že možná více
lidí by mělo zájem hrávat šachy. Pan Marhold
napsal plakát, byli vyzváni zájemci o hru, aby se
dostavili v určený den do hospody k Hudečkům.
Překvapil nás velký zájem, který dosáhl postupně
až 38 členů.

Také na Mokré Hoře je uváděn panský hostinec
a to v čísle 6 a jako nájemce je Mathes Albrecht.

V roce 1944 jsme založili šachový kroužek.
V pivovarské restauraci jsme uspořádali „koncert
na přání“ (taneční zábavy se nesměly konat).
Kapela p. Marši z Ořešína vždy zahrála jednu
píseň, kterou jmenovitě někdo věnoval za Kč 3,-.
Písně se vybíraly podle seznamu. Tím jsme získali
peníze na činnost a zakoupení šachových her.
Ze šachového klubu Důras z Králova Pole
p. Bulva sehrál u nás simultánku, která se rovněž
uskutečnila v pivovarské restauraci. Později sehrál
simultánku v Jehnicích mladý Jiří Lendl - juniorský přeborník Protektorátu. (později otec Ivana
Lendla, svého času nejlepšího tenisty světa.)
Za zmínku stojí, že v té době žáci z měšťanské
školy v Řečkovicích, pocházející z Jehnic, byli
tam prý iniciátory zavedení šachového kroužku
na škole.
Po válce se mnoho lidí z Jehnic odstěhovalo, hoši
postupně odcházeli na vojnu, nebo se oženili
a rovněž se odstěhovali a tak postupně šachová
činnost zanikla.
Sepsáno leden 2003 Jan Černohlávek

Jehnické hospody v minulosti
(na pokračování)
Panská hospoda Na Kovárně, panská hospoda
v pivovaře a pivovarská restaurace.
Panská hospoda Na kovárně je nesporně nejstarší
a je uvedena už v josefském katastru v roce 1788
s popisným číslem 27 jako: Obrigkeitliches

V Jehnicích jako sousední dům hostince, s číslem
28 je veden Obrigkeitliches Haus und Smitten (=
panský dům a kovárna).
Později snad došlo k propojení těchto původně
dvou domů. Spojení hospody a kovárny před
vstupem do obce a u cesty k pivovaru bylo asi
velmi výhodné. Kdy oba tyto objekty vznily, se
nepodařilo dosud zjistit. Také jména dalších
hostinských neznáme.
V roce 1882 umírá v domě č. 28 nájemce hospody
Anton Kisling ve věku 56 let ( Wirthauspächter).
Anton Kisling a jeho rodina jsou v „obecní matrice“ vedeni jako Němci. Jde asi o posledního zde
známého hostinského - možná, že hostinec po
něm ještě nějakou dobu provozovala jeho manželka Aegidie s dcerami Hermínou a Augustou.
(Hermína si vzala rolníka Františka Černohlávka
z č. 8 a její sestra Augusta sládka Jana Schulze
a tito bydleli zřejmě u sestry v usedlosti
Černohlávků č. 8. Svědčí to i o tom, že v domech
bydlelo vždy mnoho osob.)
Další hostinský v Jehnicích (na panském majetku
v číslech patřících k zámku 29 a 30) je v matrice
uváděn v roce 1888 poprvé Karel Ignác Nehyba
(již jako otec).
Je tedy pravděpodobné, že v souvislosti s rozsáhlou přestavbou a modernizací pivovaru ukončené
v roce 1886 byla postavena i nová budova v prostoru pivovaru s hostincem a stará panská hospoda
„Na kovárně“ zůstala jen jako kovárna a byty.
Přestavba a modernizace pivovaru byla prováděna
za majitele Theodora Rytíře von Offermanna.
Ten však v roce 1892 umírá a pivovar si pronajímá
akciová společnost Moravia a má tedy ve správě
asi i restauraci. V roce 1924 Moravia dokonce
pivovar i kupuje.

Kdy byla nahoře u příjezdu do pivovaru vlevo
vybudována nová velká pivovarská restaurace
a přestala fungovat spodní hospoda, se doposud
nepodařilo zjistit - snad se najdou nějaké zprávy
či doklady pro upřesnění. Byla také vybudována
letní restaurace. Na dobové fotografii z roku
1907 je vidět letní posezení přímo před dřevěnou verandou. Tato letní restaurace byla vybudována ve svahu od příjezdové cesty do pivovaru
vpravo. Byly vybudovány terasy spojené schodišti s vysázenými stromy - kaštany a pomocnými budovami pro zajištění obsluhy. Toto letní
posezení navazovalo přímo na pivovarský dvůr
a sousedilo se starou budovou pivovarské restaurace, není tedy vyloučeno, že mohlo vzniknout
i dříve v souvislosti s jejím provozem. Na fotografii totiž jsou již vzrostlé stromy.
Vybudování nové velké pivovarské restaurace se
sálem bylo vyvoláno zřejmě zvýšeným zájmem
o jehnické pivo a rozvíjejícím se společenským
životem v Jehnicích.
Jehnice se staly i významným výletním místem
pro „Brňáky“. Nesporně k tomu přispělo zpřístupnění Jehnic železnicí, se zastávkou v údolí
Ponávky, odkud bylo do hostince čtvrt hodiny
příjemné procházky lesem po dobře upravené
cestě lemované kaštany. Horní, zimní restaurace, fungovala plně již před první světovou
válkou. K 1. lednu 1913 uzavřela Jednota Sokol
Jehnice smlouvu s hostinským panem Josefem
Daissem o pronájmu sálu v pivovarské restauraci
jako spolkové místnosti.
Jehnická pivovarská restaurace měla dobrou
pověst.
Jan Černohlávek
Pokračování o jehnických hospodách uveřejníme i v následujících číslech a uvítáme všechny
poznámky, doplňky a nové poznatky k tomuto
materiálu a uveřejníme rádi i dobové fotografie.

Pokud chcete umístit svou reklamu nebo nabídku
na stránkách tohoto tisku, obraťte svůj požadavek
na adresu redakce.

Tato nová budova s hostincem stála hned
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