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Drobnosti z jehnické historie
Z protokolů o schůzích obecního výboru v Jehnicích z roku 1912 tak vybíráme:
Březen
O nájem obecního hostince se ucházejí: Vilém Plšek ze Soběšic, Artur Dvorský z Heroltic, František Vymazal
z Německých Málkovic, František Bárta z Mokré Hory, Jindřich Potomský z Řečkovic, Domin Pavlíček
z Řečkovic, Antonín Novotný z Evanovic, František Šváb z Ořešína, Antonín Váňa z Jehnic. František Tlustoš
ohlašuje ústní žádost Roberta Slámy z Řečkovic. Jednohlasně usneseno pronajmout obecní hostinec po zbývající
dobu Robertovi Slámovi. Dostavivší se pan Robert Sláma přijímá nájem za jemu oznámených podmínek.
Na další březnové schůzi obecního výboru starosta František Černohlávek oznámil, že „podle sdělení pana
Slámy nemůže se na sporáku ničeho uvařiti. Pan František Tlustoš sporák příležitostně prohlídne. Usneseno
prohlédnouti místo, kde by se před hostincem vysázely stromy pro zahradu hostinskou, v neděli dopoledne.“
K tomu dodáváme: všem nájemcům hostince obecní výbor slíbil vždy splnit jejich požadavky, které měly obecní
hostinec učinit schopným konkurence s mnohem lépe vybavenou pivovarskou restaurací. Sliby však výbor plnil
liknavě, mnohdy návrhy později zamítl, takže nájemci se poměrně často měnili.
skvělou atmosféru a zápas si
Internetové stránky naší MČ - Před naložením odpadu bude
provedeno vyúčtování služby, to
užívali. Po dvou zápasech v
V současné době byly opět zprovozněny
znamená, že občan na místě
nastavení byl stav utkání 5:5 a
internetové stránky městské části Brnouhradí obsluze vozidla cenu za
Jehnice na adrese :
poslední možný zápas vše rozhodl
službu 250,- Kč a obdrží doklad o
www.brno-jehnice.cz
pro tým Jehnic.
zaplacení.
Najdete zde kromě všech vydání
Mistrovský titul tak historicky
Jehnických listů zápisy z jednání
- Uložení odpadu na SSO je již
poprvé vyhrál brněnský oddíl.
zastupitelstva i přehled termínů konání
zasedání do konce volebního období.

NOVÁ SLUŽBA PRO
OBČANY BRNA –
individuální odvoz objemného
odpadu od domu
Společnost SAKO Brno, a.s. od
1.4.2010 nabízí pro občany Brna
novou službu odvoz objemného
odpadu přímo od domu. Úplatná
služba je nabízena jako pomoc těm
občanům, kteří nemají vlastní
dopravní prostředky pro odvoz
objemných odpadů do sběrných
středisek odpadu (dále SSO).
Stručný popis způsobu prováděné
služby:
- Množství odpadu na jeden odvoz
je limitováno objemem 1m3 a
max. délkou 3 m.
- Občan si telefonicky na tel.č.
548 138 258 dohodne termín
odvozu, uvede druh odpadu, sdělí
jméno, adresu včetně
telefonického kontaktu.
- Objednávky budou přijímány ve
všední dny od 8:00 do 15:00 hod.
- Odvozy budou prováděny
v pracovní dny v době od 9 hodin
do 17 hodin.
- V termínu odvozu občan zajistí
připravení odpadu před
nemovitost tj. na místo, odkud
bude přístupné svozovému
vozidlu a osobně předá odpad
obsluze vozidla.

hrazeno v rámci systému
nakládání s odpady ve městě
Brně.
- Služba není určena
podnikatelským subjektům.

Ing. Karel Peroutka
Ředitel společnosti SAKO Brno a.s.

Mistrovský titul vyhrál tým
Brno-Jehnice
Finále 1. ligy badmintonu
11.4.2010. Oddíl Jehnic se
kvalifikoval do finále výhrou nad
týmem Praha Radotín A 5:2.
Sokol Veselý Brno Jehnice vs.
BK Deltacar 1973 Benátky nad
Jizerou 6:5 po jedenácti zápasech.
Krásné dramatické finále nejvyšší
badmintonové ligy!, navíc poprvé
v novém systému, kdy se za stavu
4:4 hrají další tři zápasy. Fanoušci
badmitonu v univerzitní hale
brněnského campusu vytvořili

Další úspěch tanečního
páru Marek Vávra Tereza Večerková
20.3.2010 na MČR v 10-ti tancích
v Roudnici nad Labem se Marek s
Terezou protančili do semifinále a
obsadili 10.místo. Jelikož se letos
MČR účastnili poprvé je výsledek
velikým úspěchem.
Taneční sport, byť se to nezdá, je
velice nákladným sportem. Roční
náklady na vrcholově tančící pár
jsou kolem 250.000 korun. Pokud
rodiče tanečníků nemají takové
prostředky k dispozici, nemohou
jejich děti svůj talent plně rozvíjet,
trénovat s kvalitními trenéry a
jezdit na důležitá zahraniční
soustředění. Jsou pak odsouzeni na
pomoc sponzorů. Najde se mezi
našimi čtenáři osoba nebo firma,

Duben

2010

která by mohla náš talentovaný pár
- Marka a Terezu v jejich sportovní
činnosti finančně podpořit?
www.vavra-vecerkova.cz.

Brněnské
oslaví 80 let

krematorium

Jednou z prvních osobností, která již
v roce 1873 propagovala ideu žehu,
byl JUDr. Ctibor Helcelet. Léta
plynula, následovaly různé návrhy na
pohřbívání žehem, až byla ke
konfrontaci názorů využita přednáška
Ing. F. Mencla, která se konala v únoru
1923 v Brně. Městská rada zvažovala
několik návrhů na vybudování
krematoria, mezi nimiž byla mimo jiné
i stavba krematoria na Špilberku.
Nakonec však určila pro nové
krematorium pozemek na vyvýšeném
pozemku nad Ústředním hřbitovem a
v květnu roku 1925 vypsala soutěž pro
zpracování návrhů.
Vítězným návrhem se stal projekt
architekta Arnošta Wiesnera, který
sám autor popisuje následovně: „Za

rozšířený ve všech směrech bude
možno považovati systém stavby
krematoria teprve tehdy, budou-li
půdorys a stavba tvořiti nejúplnější
jednotu. Rozvržení prostorů musí být
takové, aby variabilita hlavní dispozice
nebyla vlastně již ani možná, stavba
pak taková, aby to vyjadřovala.
Dispozice musí být formovaným typem,
jako je egyptský hrob nebo křesťanský
kostel,
že
po
stránce
formy
individualizace při tom vždy bude moci
se uplatnit, je samozřejmé.“
Samotná stavba krematoria byla
realizována v letech 1926 – 1929.
Krematorium
dodnes
patří
k významným
stavbám
funkcionalistické
architektury
a
svojí
emocionálně
působí
majestátností.
V letošním roce čeká brněnské
krematorium rozsáhlá rekonstrukce
světlíku, který prosvětluje celou
obřadní síň. I přes obrovskou
náročnost budou práce probíhat tak,
aby nijak neomezovaly probíhající

smuteční obřady. Služby krematoria
budou poskytovány v plné míře. Po
ukončení rekonstrukce jsou připraveny
opravy vnitřních dispozic krematoria,
abychom mohli veřejnosti poskytnout
co nejdůstojnější prostory k rozloučení
s jejich blízkými.
Závěrem dovolte, abychom Vás
pozvali na Den otevřených dveří,
který se bude konat v sobotu 15.
května 2010. Prohlídky začínají v 9 a
v 11 hodin v budově krematoria na
ulici Jihlavská 1 v Brně. Při prohlídce
budete mít jedinečnou možnost vidět
prostory krematoria, které jsou jinak
veřejnosti uzavřené. Při návštěvě
zdarma obdržíte tištěnou publikaci,
která podrobně popisuje celou historii i
všechny návrhy na stavbu brněnského
krematoria.
Za společnost Pohřební a hřbitovní služby
města Brna, a. s. Naděžda Křemelková
předsedkyně představenstva
Ing. Jiří Kratochvil ředitel

BRNO – MĚSTO UPROSTŘED EVROPY
… festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří
se společností

XIII. ROČNÍK FESTIVALU ZÁBAVY
21. KVĚTNA – 6. ČERVNA 2010
program festivalu zábavy
• STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS – přehlídka ohňostrojů
21.5. - 4.6.
pátek 21. 5. • PRELUDE • Nákupní a zábavní centrum Olympia Brno • THEATRUM PYROBOLI (Česko)
sobota 22. 5. • EXHIBICE • Brněnská přehrada • FLASH BARRANDOV SFX (Česko)
středa 26. 5. • 1. SOUTĚŽ • Brněnská přehrada • NOCTILUCA (Německo)
sobota 29. 5. • 2. SOUTĚŽ • Brněnská přehrada • PYRA (Slovensko)
středa 2. 6. • 3. SOUTĚŽ • Brněnská přehrada • STORM ARTIFICES (Francie)
pátek 4. 6. • FINALE • Denisovy sady • FLASH BARRANDOV SFX (Česko)
• DĚTSKÝ DEN UPROSTŘED EVROPY – zábava pro děti ............................................................ centrum Brna 30.5.
• ZÁBAVA POD HRADBAMI – festival pro každého .................................................................... centrum Brna 4. - 6.6.
• DOPRAVNÍ NOSTALGIE – přehlídka historie dopravy ... ...............................nám. Svobody + centrum Brna 5. - 6.6.
• LIDOVÁ HRADNÍ SLAVNOST – zábava na Špilberku .................................................................... hrad Špilberk 6.6.
přidružené, prezentační, veletržní, sportovní a souběžné akce
• GRAND PRIX POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
v jízdě na koni………………………………………centrum Brna + areál Panská Lícha Soběšice 21. - 22.5.
• SPORTOVÁNÍ V OLYMPIA PARKU.......................................... Nákupní a zábavní centrum Olympia Brno od 22.5.
• DĚTSKÝ DEN NA LETIŠTI BRNO – pro malé i velké ..................................................................... Letiště Brno 23.5.
• BALLOON JAM – svátek balónového létání ................................................................................................... 26. - 30.5.
• MOZARTOVY DĚTI – hrají, zpívají a tančí žáci ZUŠ Jihomoravského kraje ......................................... 27.5. - 6.6.
• NOC KOSTELŮ – noční návštěva kostelů ................................................................................................................ 28.5.
• BITVA MIDWAY – světově ojedinělá bitva obřích RC modelů lodí a ponorek (1:100)
a letadel (1:13) ............................................................................................. Brněnská přehrada – Rakovecká zátoka 30.5
• AUTOTEC & AUTOSALON BRNO 2010 – mezinárodní veletrh užitkových
a osobních automobilů, dílů a servisní techniky ............................................................................................... 5. - 10.6.
• CLASSIC SHOW BRNO 2010 – veletrh historických vozidel (mladších veteránů) ............................................ 5.- 6.6.
Kalendář akcí bude průběžně aktualizován na www.ignisbrunensis.cz
Změny programu i termínu vyhrazeny.
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