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Drobnosti z jehnické historie
Do měsíčních čísel Jehnických listů jsme pro Vás připravili drobné příspěvky z historie Jehnic a Mokré Hory,
které do roku 1952 tvořily společnou obec. Chtěli bychom kombinovat články z dobového tisku, výpisky
z protokolů jednání obecního výboru a dalších materiálů. Pro letošní rok jsme si vybrali letopočet 1911.
Redakční rada Jehnických listů doplnila v případě potřeby text z protokolů vlastním komentářem, který je uvádí
do souvislostí. Kniha protokolů je psána rukou obecního sekretáře a dnes se v originále nachází v Archivu města
Brna. Obecní výbor se scházel zpravidla jedenkrát měsíčně (v případě nutnosti i častěji), v sobotu večer v
obecní kanceláři, která se nacházela v budově obecního hostince (dnes restaurace U kola). V roce 1911 byl
starostou obce František Černohlávek. Obecní výbor mimo jiné projednal:
22. července 1911:
„J. Kopeček nevyhověl podmínkám z 8.7. t.r., obecní hostinec se tedy musí znovu pronajmouti. Jako nájemníci
se přihlásili pánové:
Frajberk, bývalý hostinský v Lelekovicích, Domin Pavlíček, redaktor, František Bárta, hostinský v Hradčanech,
František Beer z Mokré Hory. Usneseno pronajmout Františku Beerovi na dva roky za nájem 711 korun.
V příčině počátku nájmu ponechává se panu nájemci, by se s nynějším panem nájemcem domluvil.“
„Pan Josef Kolařík oznamuje, že velkostatek Řečkovický postavil napříč chodníku, který vede v Mokré Hoře od
domu č. 59 směrem ke „Třem svatým“, zábradlí. Usneseno jednohlasně požádati velkostatek, by ono zábradlí
odstranil.“

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

b)rozpočtové opatření č.1/2009 ze
dne 25.3.2009.
Dne 25.3.2009 proběhlo 123.
c)vyčlenění částky 10 tis.Kč
zasedání zastupitelstva
z
rozpočtu MČ Brno-Jehnice na
-zastupitelstvo bere na vědomí
realizaci
oslav 110. výročí založení
a)zprávu starosty o své činnosti za
Sboru
dobrovolných
hasičů.
období mezi tímto a posledním
-zastupitelstvo
nesouhlasí
s obsahem
zasedáním týkající se informací o
návrhu
vyhlášky
města
Brna
„o
financování dostavby šaten v ZŠ,
stanovení
místního
koeficientu
hřiště, a financování projektu
výpočtu daně z nemovitosti“.
„Školička“.
V souvislosti s projektem „Školička“ -zastupitelstvo nemá námitky
a)k obsahu návrhu vyhlášky města
vydalo ZMČ Brno-Jehnice toto
Brna „o budování bytových a
usnesení: ZMČ Brno-Jehnice
souhlasí se zřízením „Školičky“ při nebytových jednotek v půdních
ZŠ Blanenská 1 pro šk.r.2009/2010 prostorách v domech v majetku
města Brna“.
pokud se MČ Brno-Ořešín účastní
b)k obsahu návrhu vyhlášky města
spolufinancováním v částce 180
Brna „o stanovení podmínek pro
tis.Kč.
pořádání, průběh a ukončení
b)zprávu předsedy finančního
veřejnosti
přístupných sportovních a
výboru Dr. Rinchenbacha o kontrole
kulturních
podniků, k zajištění
hospodaření ZŠ Blanenská 1 v roce
veřejného
pořádku“.
2008 a schvaluje hospodaření ZŠ
-zastupitelstvo nesouhlasí
Blanenská v roce 2008.
s prodejem části pozemku p.č.489/1
c)zprávu předsedy kontrolního
k.ú.Jehnice manželům Štikovým a
výboru p. Pernici o kontrole smluv
mezi MČ Brno-Jehnice a společností doporučuje pouze pronájem
předmětné části pozemku. Souhlasí
VSJS a ukládá starostovi, aby
s prodejem po dokončení změny
předložil na příštím zasedání
územního
plánu.
smlouvu o zajištění hostinské
-zastupitelstvo
vyhovuje žádosti
činnosti mezi VSJS a p. Martinem
MUDr.
Ivy
Benešové
o provozování
Mlaskačem.
činnosti
praktického
lékaře
v MČ
-zastupitelstvo schvaluje
Brno-Jehnice
s
tím,
že
rozvrh
a)ponechání výsledku hospodaření
roku 2008 v celkové výši 127 668,- ordinačních hodin bude předmětem
schvalování zastupitelstva.
Kč v rozpočtu Základní školy,
Blanenská 1 v roce 2009.

-zastupitelstvo pověřuje starostu a
tajemníka zajistit ocenění oprav
sakrálních památek v MČ BrnoJehnice.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
22.4.2009 v 18:30 hodin.

Gratulujeme
V dubnu oslavil své narozeniny
pan Jan Maťha.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k životnímu jubileu
a přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

Vážení spoluobčané,
v naší městské části bude od
1.7.2009 provozovat praxi
praktického lékaře nová lékařka,
která chce umožnit pacientům a
klientům navštěvovat ordinaci
praktického lékaře přímo v místě
bydliště a to nejen pacientům
z Jehnic, ale i z Ořešína, Mokré
Hory a Řečkovic.
Ordinovat by měla v ordinaci
„Obecního domu“ a její ordinační
hodiny by byly následující:
Pondělí a úterý
od 13:00 do 18:00 hodin
Středa, čtvrtek, pátek
od 7:00 do 12:00 hodin.
Žádám proto Vás, vážení
spoluobčané, kdo má zájem o
registraci u nové praktické lékařky,
přihlaste se na úřadě MČ Jehnice.
Tajemník ÚMČ Jehnice

Pozvánka
Myslivecké
sdružení
Paseky – Jehnice ve spolupráci
s ÚMČ Brno-Jehnice pořádá při
příležitosti zahájení „ČERVNA“
– měsíce myslivosti a ochrany
přírody v sobotu dne 30. května
2009
myslivecké grilování,
které se uskuteční v areálu
myslivecké chaty „KOUKALKA“.
Chata se nachází v lokalitě
Kleštínek pod pilou směrem
k rybníkům.
Od 10 hodin bude k prodeji
připraveno občerstvení.
K poslechu
bude
hrát
reprodukovaná hudba.
Naše spoluobčany srdečně
zvou pořadatelé
ÚMČ Brno-Jehnice
hledá
stárky na letošní jehnické
hody,
které se konají 5. září 2009.
Zájemci se mohou hlásit na tel.č.
732522981 – pí. Pekařová.

Po stopách oděvů
Šaty musí padnout a slušet, za
oblečením však stojí i něco
dalšího. Každý oděv má minulost,
současný i budoucí život. Ten se
netýká jen lidí, ale i přírody. Už ve
fázi zisku materiálů se objevují
nepříznivé dopady. Některé textilní
materiály jako je nylon či polyester
se vyrábějí z neobnovitelné
suroviny, ropy. Celý proces je
oproti bavlně asi třináctkrát
energeticky náročnější. Ani balvna
není dokonalá. Při jejím pěstování
se vedle spousty vody spotřebuje
mnoho pesticidů. Ty zamořují
přírodu a mají na svědomí otravu
mnoha lidí. Více než doprava, kdy
oděvy urazí tisíce kilometrů, hraje
svou roli údržba. Lze to ukázat na
případu bavlněného trička. Když
jej vypereme dvacetpětkrát na
60°C, pokaždé usušíme v sušičce a
vyžehlíme, spotřebujeme asi 1,7 kg
fosilních paliv a do ovzduší
vypustíme asi 4 kg skleníkových

plynů. Život oděvů obvykle končí
na skládkách, což vede k jejich
rozrůstání, nebo ve spalovnách,
kde se při jejich spalování uvolní
toxické látky. Existuje cesta, jak
nosit pěkné oblečení a zároveň se
chovat šetrně k přírodě.
• Peru oděvy na 30 °C.
• Suším prádlo volně na vzduchu
a spíše nežehlím.
• Koupím si oblečení, co něco
vydrží.
• Preferuji bio a fair trade oděvy.
• Upřednostňuji oděvy z
materiálů, které zle pěstovat v
našich podmínkách, třeba len či
konopí.
• Pro oděvy zabrousím do
second-handu nebo na místní bleší
trh.
• Okoukané oblečení obarvím,
potisknu, přešiji.
• Někdy je fajn být opravářem –
oblíbené kalhoty přeci jen tak
nezahodím.
• Pošlu věci na charitu, využiji
sběrná místa.
• Požaduji informace o
materiálech a původu.
Více informací v Ekologické
Veronica,
poradně
www.veronica.cz, tel. 542 422 750
Ekologická poradna Veronica

Program ZOO Brno
květen 2009:
ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ 23. 5. 2009
Akci v Zoo Brno pořádá kancelář
Brno zdravé město u příležitosti
Světového dne bez tabáku.
Kontakt: Bc. Jana Hadová,
hadova@zoobrno.cz,
tel.: 546 432 360
DEN DĚTÍ V ZOO - 31. 5. 2009
Kulturní a soutěžní program pro
malé návštěvníky a jejich rodiče.
Kontakt: Bc. Jana Hadová,
hadova@zoobrno.cz,
tel.: 546 432 360
Markéta Müllerová, DiS.
propagačně vzdělávací úsek
tel.: +420 546 432 361
mobil: +420 777 346 047
e-mail: mullerova@zoobrno.cz

Občanské sdružení
„Brněnská úrazovka“ chce
pomáhat nemocnici
Od února letošního roku působí
v Brně nové občanské sdružení
„Brněnská úrazovka“, které si dalo
za cíl podporovat Úrazovou
nemocnici v Brně.
„Hlavním podnětem ke vzniku
našeho sdružení byla arogance
Ministerstva zdravotnictví, které
odebralo
nemocnici
status
traumacentra,“
vysvětluje
zakladatelka organizace Yveta
Sýkorová. „Když se v lednu
letošního roku Úrazová nemocnice
stala příspěvkovou organizací a
přešla pod správu města, byla to
jen první vyhraná bitva ve válce
vedené proti naší „úrazovce“. Toto
zařízení se těší nejlepší pověsti
nejen u odborníků, ale především u
široké veřejnosti. Pracuje zde tým
špičkových lékařů a sester, kteří
společně s vedením města udělali
všechno pro to, aby na místě
kvalifikovaného pracoviště nestálo
třeba nové nákupní centrum. Je
tedy teď hlavně na nás Brňanech,
abychom pomohli zachráněnou
„úrazovku“ udržet v chodu, podílet
se na její obnově a hlavně odstranit
překážky k znovuobnovení statutu
traumacentra, které jí právem
náleží. A v neposlední řadě je to
také forma poděkování lékařům,
sestrám a všem, kteří i přes nejisté
období vytrvali a prokázali tak
velkou dávku odvahy i osobní
statečnosti,“ řekla Sýkorová. Dále
dodala, že sdružení si dalo za cíl
intervenovat
na
Ministerstvu
zdravotnictví
i
na
jiných
příslušných institucích a pořádat
několikaetapové veřejné sbírky,
které by přispěly k znovuobnovení
statutu
traumacentra
i
k přístrojovému
vybavení
nemocnice.
Další
podrobnosti
včetně
bankovních spojení najdete na
webové
adrese
www.urazovka.webgarden.cz
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