
Informace Zastupitelstva MČ Brno-
Jehnice 
 
Dne 25.5.2005 proběhlo 83. zasedání zastupitelstva  
-byla předložena petice občanů ulice Sousední, ve 

které žádají provést úpravu dopravního značení na ulici 
Sousední tak, aby bylo možno parkování, vozidel na 
této ulici aniž by byla porušována vyhláška o provozu 
na pozemních komunikacích. Zastupitelstvo pověřuje 
tajemníka ÚMČ požádat Odbor dopravy MMB o 
vyjádření k tomuto dopravnímu značení a poté nechat 
realizovat případné úpravy. 

-k bodům z minulého zápisu 
a) na zastávce MHD na ulici Ořešínské bude 

provedena změna od 1.7.2005 takto: v době od 
5:00 hodin do 20:00 hodin zastavení bez 
znamení, v době od 20:00 hodin do 5:00 hodin 
zastavení na znamení. 

b) nemovitosti na pozemcích p.č. 692/7 a 692/1 
k.ú.Jehnice jsou propojeny v rozporu se 
stavebním povolením. Definitivně bude celá 
záležitost vyřízena až po obdržení písemného 
stanoviska stavebního úřadu ÚMČ Kr.Pole. 

c) zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím daru pro 
Sdružení pěstounských rodin ve výši 5 tis. Kč 
s tím, že tato nadace bude povina vyúčtovat 
použití tohoto daru do 31.12.2005. 

d) zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku p.č. 
828/2 k.ú.Jehnice maželům Prokešovým, bytem 
Ořešínská 26. 

e) výstavba garáží na ul. Lelekovické byla 
projednána na OÚPR MMB s tímto stanoviskem 
OÚPR MMB: případný stavebník musí předložit 
na OÚPR MMB studii zástavby, která je 
potřebná pro případnou změnu územního plánu 
města Brna. 

f) zastupitelstvo schvaluje částku 8 tis. Kč na 
zakoupení rehabilitačních míčů (gymbalů) a 

kazet s relaxační hudbou pro relaxační cvičení ve 
škole vedené Mgr. Rašovskou. 

g) zastupitelstvo pověřuje tajemníka ÚMČ předložit 
na příštím zasedání návrh jednoduchého plánku 
zastavěné části Jehnic s vyznačením ulic MČ 
Brno-Jehnice s tím, že tento plánek bude poté 
zveřejněn na úřední desce ÚMČ. 

-zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starosty o 
své činnosti za období mezi posledním a tímto 
zasedáním, zvláště v souvislosti s pokračováním 
jednání o výstavbě stacionáře pro důchodce a o 
jednání, přípravě a provedení konkurzu na ředitele ZŠ 
Blanenská.  
 -zastupitelstvo schvaluje 
a) rozpočtové opatření č. 3/2005 ze dne 25.5.2005. 
b) doporučení konkurzní komise jmenovat na místo 

ředitele ZŠ Blanenská 1, Brno-Jehnice v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 
Sb. pana Mgr. Petra Kotyzu. 

-na příští jednání bylo odloženo projednání obsahu 
následujících vyhlášek města Brna 
a) návštěvní řád městských parků. 
b) záležitosti veřejného pořádku v městě Brně. 
c) pravidla pro pohyb psů. 
d) podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných 

akcí. 
e) veřejné produkce hudby v restauracích. 

Příští zasedání zastupitelstva se koná 22.6.2005 v18:30 
hodin. 

 
Gratulujeme 
15. května oslavil nejstarší občan Jehnic pan 
Antonín Pernica své 101. narozeniny,  
21. května oslavila své 75. narozeniny paní Jarmila 
Gärberová. 
Jménem celé obce oslavencům blahopřejeme 
k jejich  životním jubileům a přejeme hodně štěstí a 
zdraví do dalších let. 

 Redakce 
 
 

 
Ořešín slaví jubileum 

  
Dne 5.června 2005 uplynulo 730 let od prvního písemného záznamu dokládajícího 

existenci Ořešína. Tehdy byla ves Ořešín v majetku premostrátského kláštera v 
Zábrdovicích. Osada se pravděpodobně jmenovala “Zahrada” podle výjimečného přírodního 
útvaru, na jehož okraji byla ves začátkem 13.století našimi předky založena. V písemných 
klášterních záznamech, psaných tehdy výhradně latinsky, je však osada uváděna pod jménem 
“Horus”. Tento neobvyklý název pochází z největší pravděpodobnosti od latinského Hortus 
= Zahrada. Pozdější název Ořešín může úzce souviset s hojným výskytem keřů lísky obecné 
– ořeší – rostoucí v hojném množství na prosluněných stráních “Zahrady” a v okolí.  
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Pozn.: Název trati “Zahrada, nebo později“Zahrady” (množné číslo vzniklo až po parcelaci”Zahrady”) je 
prastarý a jeho užívání se zachovalo až do dnešních dnů. V současné době jsou Zahrady zavezeny a ráz krajiny 
se proti původnímu stavu výrazně změnil. 

 
Kdo a kdy osadu založil přesně nevíme, o tom se můžeme dnes jen domnívat a vznášet 

historicky nepodložené dohady a domněnky. Z rozboru dostupných informací je však jisté, že 
ves (osada) existovala již počátkem 13. století, a že byla založena mnohem dříve před 
uvedenou první písemnou zmínkou ze dne 5. června 1275. Osadu Ořešín  zábrdovickému 
klášteru mohl věnovat buď markrabě Vladislav Jindřich, nebo někdo kdo ji získal od 
markraběte či údělného knížete již ve 12. století. Kupní či darovací listina, která by mohla 
potvrdit vyslovenou domněnku, se zatím nenašla. 
  
 Při déle trvající náročné obnově zničeného a vypáleného zábrdovického kláštera a 
kostela tatarskými hordami se konvent velmi zadlužil a byl proto nucen na úhradu dluhů 
přikročit k odprodeji některých ze svých statků. V této souvislosti došlo k odprodeji statku 
Horus (villam Ohreschin) klášternímu řádu cisterciaček na Starém Brně, kdy podle smlouvy 
ze dne 1. března 1327 prodal zábrdovický opat Heřman klášteru Aula Sanctae Mariae na 
Starém Brně (Starobrněnskému klášteru cisterciaček) ves Ořešín za 40 hřiven (kop) 
moravských grošů (kopa po 64 groších). Originál prodejní smlouvy je opatřen 10 malými 
pečetěmi. Faksimile originálu prodejní smlouvy bude vystavena na výstavce u příležitosti 
ořešínských oslav ve dnech 16.-18.června t.r. 
 
 V majetku a pod správou starobrněnských cisterciaček byl Ořešín 455 let až do zrušení 
kláštera 18.března 1782 císařem Josefem II. Potom spravoval klášterní statky stát – císařsko- 
královské komorní panství Staré Brno, a byly v držení tzv. Náboženského fondu až do roku 
1825, kdy došlo k odprodeji bývalých klášterních statků rytíři Františku Heintlovi. 
Ořešínskou vrchností  se tedy stal František rytíř z Heintlu. Po jeho smrti zdědili bývalý  
klášterní statek Ořešín jeho tři synové, kteří jej roku 1843 prodali knížeti Eduardu 
z Schönburgu – Harternsteinu. Panství Schönburgů – Hartesteinů nad ořešínskými lesy trvalo 
102 roků a bylo druhým nejdelším po klášterním hospodaření a trvalo až do konce 2.světové 
války. Po osvobození v roce 1945 byl lesní revír znárodněn a stal se součástí školního lesního 
statku Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně. Dnes okolní lesy jsou součástí souvislého 
komplexu Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. 
                      František Tonar 
 
 
K příležitosti výročí byl vydán obsáhlý sborník, v němž se čtenáři mohou podrobněji 
seznámit s historickým vývojem obce od prvopočátku v dávném středověku až do dnešních 
dnů. Výročí 730 let je občanům připomenuto v bohatém kulturním, sportovním a zábavném 
programu zejména ve dnech 16.-18. června 2005 na různých místech v prostoru obce. 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Ořešín zve občany sousedních Jehnic k návštěvě Ořešína. 
 
Konkrétní popis programu oslav 730. výročí první zmínky o obci Ořešín najdete ve skříňkách obecního 
zastupitelstva. 
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