
 

Drobnosti z jehnické historie  
Z protokolů o schůzích obecního výboru v Jehnicích z roku 1912 tak vybíráme: 
Únor 
Čten přípis silničního výboru okresu Brněnského v příčině zaplacení obnosu 13.854 K 71 h na stavbu silnice 
z Jehnic ku silnici Lelekovice – Vranov. Po předchozí poradě usneseno všemi hlasy přítomných, aby se potřebný 
obnos vypůjčil od Zemědělské banky. Za tou příčinou bude požádán pan Dr. šlechtic Josef Koudela, advokát 
v Brně, aby půjčku onu co možno v nejkratší době vymohl. Po obdržení půjčky zaplatí se obnos výše uvedený 
ihned silničnímu výboru okresu Brněnského. K tomu připojujeme vysvětlení: obec Jehnice musela přispět na 
stavbu této silnice výše uvedenou částkou. To přesahovalo její finanční možnosti, proto si musela peníze vypůjčit. 
Jen pro srovnání: za rok 1911 činil příjem obce 6 245 K 56 h, vydání 6 700 K 06 h; schodek byl tedy 454 K 50 h. 
Pan František Beer, nájemce obecního hostince v Jehnicích, oznamuje, že převezme od 15. března 1912 hostinec 
v Mokré Hoře a žádá za propuštění z nájmu obecního hostince. Usneseno jednohlasně pana Františka Beera 
z nájmu propustiti s podmínkou, aby dal do novin inserát, že odstoupí nájem obecního hostince. Obecní výbor 
vyhražuje si však schválení nového nájemce. 
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 3.2.2010 proběhlo 132. zasedání 
zastupitelstva 
-zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
starosty, která se týkala hlavně zimní 
údržby komunikací a chodníků v MČ 
Jehnice a odklízení sněhu vlivem 
kalamitní situace v letošním zimním 
období. 
-zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
inventurní komise o provedené inventuře 
majetku MČ Brno-Jehnice za rok 2009 – 
inventurou nebyly zjištěny žádné 
závady. 
-zastupitelstvo pověřuje starostu 
zahájením jednání o rozšíření plochy 
hřbitova. 
-zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
auditora o výsledku dílčího přezkoumání 
hospodaření MČ za I. Pololetí roku 2009 
– nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. 
-zastupitelstvo předběžně souhlasí 
s pronájmem pozemku p.č.491/2 
k.ú.Jehnice (224m2 kolem pozemku 
s nemovitostí žadatelky) paní Pochylé 
bytem Plástky 2 za účelem využití jako 
zahrádky. Na příštím zasedání 
zastupitelstva bude předložen návrh 
smlouvy o pronájmu. 
-zastupitelstvo schvaluje tento postup při 
opravách sakrálních památek v MČ: 
oprava kříže u kapličky a křížku na ulici 
Blanenské je zcela v režii odboru 
památkové péče Magistrátu města Brna. 
Předběžný termín dokončení oprav je 
plánován na I. pololetí 2010 s tím, že 
MČ bude spolupracovat s realizátorem 
opravy při výběru technologie a rozsahu 
oprav. Oprava kapličky – na tomto 
zasedání byla vytvořena komise pro 
stanovení rozsahu opravy a rekonstrukce 
kapličky – p. Šicha, Dr. Rinchenbach, 
Ing. Hudec, Ing. Krinčev, Ing. Pekař, p. 
Pernica. 

-zastupitelstvo projednalo návrh 
umístění dětského hřiště v centrální části 
MČ dle studie arch. Dvořáčka. Ze tří 
navrhovaných variant umístění hřiště na 
náměstí vyřazuje variantu č.II (v parku 
za plynovou stanicí) a na zbylé varianty 
č.I (v parku u potoka naproti hasičce) a 
č.III (v trojúhelníku u potoka k ulici 
Meziboří) bude do příštího zasedání 
předložen návrh na rozmístění hracích 
prvků. 
-zastupitelstvo nepřijalo usnesení 
k projednání smlouvy mezi ÚMČ a 
společností VSJS o nájmu nebytových 
prostor Obecního domu 
-zastupitelstvo souhlasí s umístěním 
informační tabule do čekárny MHD 
autobusu č.70 před základní školou ve 
směru na Brno. 
-zastupitelstvo bere na vědomí nové 
složení Jednotky požární ochrany MČ 
Brno-Jehnice (Hudec Jiří – velitel, Štrubl 
Milan, Glos Vladimír, Glos Miroslav, 
Beránek Tomáš, Beránek Pavel, Čech 
Pavel, Procházka Petr, Gettinger Jan), 
dále pověřuje tajemníka k jednání s Ing. 
Bekem makléřem firmy RPM o pojištění 
všech členů jednotky na škody a úrazy 
vzniklé při plnění povinností člena JPO. 
-zastupitelstvo pověřuje starostu 
zahájením jednání o výstavbě nového 
objektu mateřské školy při ZŠ Blanenská 
1 v Brně-Jehnicích. 
Příští zasedání zastupitelstva se koná 
10.3.2010 v 18:30 hodin. 
V dalším čísle budou zveřejněny termíny 
zasedání ZMČ do konce volebního období 
stávajícího zastupitelstva. 

Gratulujeme 
V únoru oslavil své narozeniny 
pan Vladimír Mrhal. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu jubileu a 
přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let.   

Redakce 

Ples Základní školy 
v  Brně -  Jehnicích 
Sdružení rodičů a přátel školy Jehnice 
pořádá dne 13. 3. 2010 již tradiční 
společenský ples v prostorách 
tělocvičny školy. 
Můžete se těšit na výbornou zábavu, 
dobré jídlo a bohatou tombolu. K tanci 
a poslechu hraje skupina Nota Bene. 
Jako host večera vystoupí Zdeněk Izer. 
Vstupenky se prodávají v kanceláři 
školy od 16. 2. v době od 8.00 do 
16.00. Telefonická rezervace je možná 
na čísle 541 237 285. 
V neděli 14. 3. 2010 od 14.30 
proběhne dětský karneval opět 
v prostorách tělocvičny. Pro děti je 
připraven program a rovněž bohatá 
tombola. 
Těšíme se na Vaši hojnou účast! 

Výbor SRPŠ 
65. ročník mezinárodního 
závodu ČPP Běh Lužánkami 
2010 
V sobotu 27. března se od 9 hodin 
uskuteční nejstarší běžecký závod 
v Brně.  
Tento tradiční mítink pořádá atletický 
klub AC Track & Field Brno ve 
spolupráci s Agenturou Walter. 
„V minulém roce se na start postavilo 
234 běžkyň a běžců z 8 evropských 
zemí v celkem 18 věkových kategorií. 
Hlavní závod mužů - vytrvalců v běhu 
na 8000 metrů vyhrál etiopský 
vytrvalec Feyissa Mosissa, náš 
reprezentant a mistr Evropy v triatlonu 
Filip Ospalý doběhl na 4. místě“, říká 
ředitel závodu Ing. Karel Walter. 
Součástí akce bude i doprovodný 
program. 
Závod se uskuteční na převážně 
štěrkovém povrchu za každého počasí, 
tradiční zázemí pro závodníky bude ve 
SVČ Lužánky. Více informací na 
www.behluzankami.cz 
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Inzerce 
Hledáte přivýdělek? BD Zámezí 
hledá do ulice Zámezí v Brně-
Jehnicích uklízečku v režimu 
1x/týden na úklid společných 
prostor. Kontakt: Erika 
Gendráčová, 606 534 593. 
Výstava "Pohádkové krajinky ze 
sukulentních rostlin" bude 
od 12. do 28. března 2010, 
v Brně - Bystrci, Zahradní centrum 
Čtyřlístek, Bystrcká 40, 
(vedle OBI, snadné parkování, u 
zastávky Kamenolom tram. 1, 3 a 11). 
Tentokráte bude výstava dělena do tří 
sekcí: 1) Společenstva rostlin v 
kamenných miskách a skalkách, 
2) osázené objekty z keramiky vlastní 
výroby a 3) exponáty na prodej. 

Jaroslav Honc 

Program ZOO Brno  
březen 2010: 
JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO - 
1. - 7. 3. 2010 
Děti ve věku od 7 do 12 let je možné 
přihlásit na jednotlivé dny telefonicky 
u paní Sommerové na čísle 546 432 
360 nebo e-mailem: 
sommerova@zoobrno.cz.  
MAŠKARNÍ BÁL - 13. 3. 2010, 
14.00 - 16.00 hodin 

Zábavné odpoledne pro děti s 
Brněnskými písničkovými tetinami. 
Kontakt: Zuzana Sommerová, 
sommerova@zoobrno.cz, 
tel. 546 432 360. 
 JARNÍ OTEVÍRÁNÍ ZOO - 21. 
3. 2010, od 13.00 hodin 
Slavnostní otevření Zoo Brno po zimě, 

včetně otevření upravené expozice pro 
dželadu Heika. 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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