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Drobnosti z jehnické historie
Do tohoto čísla Jehnických listů jsme pro Vás připravili dvě zprávy z brněnského tisku.
Rovnost 6. května 1911: „Hostinskému Deisovi v Mokré Hoře odcizeno bylo 4. května 87 šrutek uzeného masa,
25 kg slaniny a 1 krabice drámek. Po neznámých pachatelích se pátrá.“
K tomu dodáváme: lupiči se „předzásobili“, jakoby věděli, že od 1. července toho roku se zdražilo veškeré
kuřivo, mezi ním i nejlevnější cigarety „Drama“, o 100 %, z jednoho na dva haléře.
Rovnost 16. května 1911:
„V trestnici na Borech u Plzně zemřel Jan Vajckorn mladší, odsouzený s otcem Janem a matkou Marií 15.
listopadu 1907 brněnskou porotou za úkladnou loupežnou vraždu, spáchanou v noci na 5. července 1907 v lese u
Křtin na manželech Němcových a Pernicových, kramářích z Ostrova. Starý Vajckorn si odpykává trest také na
Borech, Vajckornová v ženské trestnici ve Valašském Meziříčí.“
Loupežná vražda v době spáchání vyvolala veliký rozruch, a také Antonín Galla ve svých vzpomínkách „U nás
na Horce“ vzpomíná v kapitole „Nedaleko u Křtin v lese só raubšici“, jak se s jehnickými kluky běželi podívat
na místo činu.

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 22.4.2009 proběhlo 124.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo bere na vědomí
a)odpověď na dotaz, zda všechny
děti z Jehnic byly přijaty v roce
2009 do MŠ Blanenská 1.
Starosta odpověděl, že všechny
děti z Jehnic byly v roce 2009
přijaty.
b)zprávu starosty o své činnosti
za období mezi tímto a posledním
zasedáním týkající se informací o
přípravě výstavby centrálních
šaten v ZŠ a výstavbě
víceúčelového hřiště a dále
podání informací o probíhajících
kontrolních dnech a předání
staveniště hřiště realizátorovi
stavby.
-na základě oznámení o
výběrovém řízení na dodavatele
akce „Stavební úpravy v suterénu
ZŠ – úprava vstupu do školní
družiny“ byly předloženy 3
nabídky stavebních firem na
realizaci předmětné zakázky:
Stavební firma Kaláb za cenu
250 255 Kč bez DPH, chyběly
reference o realizaci podobných
staveb
Stavební firma Hubáček za cenu
243 266 Kč bez DPH
Firma Michal Hrnčíř s.r.o. za
cenu 292 682 Kč bez DPH

V rámci výběrového řízení
proběhlo otvírání zapečetěných
obálek, posléze byly členy ZMČ
Brno-Jehnice vyhodnoceny
jednotlivé nabídky a k realizaci
zakázky byla vybrána f. Michal
Hrnčíř s.r.o.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
20.5.2009 v 18:30 hodin.

Pozvánka
Myslivecké sdružení
Paseky – Jehnice
ve spolupráci s ÚMČ BrnoJehnice
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
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ÚMČ Brno-Jehnice
hledá
stárky na letošní jehnické
hody.
Termín hodů se přesouvá na
12. září 2009.Zájemci se
mohou hlásit na tel.č.
732522981 – pí. Pekařová.
Vážení spoluobčané,
Na úřadě naší MČ jsou stále
k prodeji výtisky knihy: Antonín
Galla „U nás na Horce“. Jde o
knihu vzpomínek vynikajícího
houslaře na prožité dětství
v Jehnicích. Dílo barvitě líčí život
v příměstské obci na počátku
minulého století. Cena výtisku
150,- Kč.

Gratulujeme
V květnu oslavila své narozeniny
paní Stanislava Jedličková.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k životnímu jubileu
a přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

Program ZOO Brno
červen 2009:
NOC SNŮ V ZOO - 5. 6. 2009
Kulturní program pro pozvané
mentálně a tělesně postižené děti a
mládež.
Kontakt: Mgr. Světla Vítková,
vitkova@zoobrno.cz, tel. 546 432 321.
Ing. Pavel Hruška propagačně vzdělávací
úsek tel.: +420 546 432 370
e-mail: hruska@zoobrno.cz

1899 – 2009

Oslavy 110. výročí založení SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
v Jehnicích.
Tyto oslavy se budou konat dne 20.6.2009 na Náměstí 3. května s tímto programem:
12:00 hod. Slavnostní valná hromada členů SDH – ve Staré hospodě
14:00 hod. Zahájení oslav na náměstí, vzpomínka na všechny zemřelé členy
14:15 hod. Muzika VALAŠSKÉHO KRÚŽKU
14:30 hod. Vystoupení souboru TANEČNICA
14:45 hod. Ukázka mladých hasičů
15:00 hod. Ukázka Hasičského záchranného sboru ČR
15:30 hod. Muzika VALAŠSKÉHO KRÚŽKU a vystoupení souboru TANEČNICA
16:00 hod. Ukázky členů SDH
Dále volná zábava při cimbálové muzice
V prostorách hasičské zbrojnice od 14:00 hod.
- otevřena vinotéka – možnost ochutnání moravských vín zdarma
- výstava z historie našeho sboru
Na náměstí výstava historické i současné hasičské techniky.
Na akci srdečně zvou členové SDH

Zvolte stromového krále
Brna do 8.června !
Letošní desátý ročník
celobrněnské
ankety
o
Brněnský strom roku 2009
dává možnost všem hlasovat a
vybrat tak z 10 finalistů
vybraných odbornou komisí ten
„nej“ strom ve městě. Do
8.června 2009 lze hlasovat
prostřednictvím
SMS,
webových stránek a anketních
lístků na vybraných místech.
Vyhlášení vítěze letošního
ročníku
proběhne
kolem
slunovratu a zároveň bude
tento strom nominován do
celostátní ankety.
Zajímavosti z nominací:
Buk v zámeckém
parku v Líšni nominoval spolek
Vlastivědný klub Petra
Bezruče. V Králově Poli jsou v
anketě hned dva javory mléče
– na ulici Myslínova a na ulici
Metodějova. Lípa byla
nominována pracovnicí úřadu
Brno – střed, protože tento
strom ustál řadu rekonstrukcí,

byl dokonce při jedné z nich
poškozen a přesto jako jediný
velký strom opuštěn dominuje
ulici Opuštěná. Mandloň v
botanické zahradě a líska v
areálu „veteriny“ aspirují na
nejstaršího svého druhu ve
městě. Tis zasadil na své
zahradě v polovině třicátých let
20. století Jaroslav Pospíšil
(1894 - 1944), brněnský předák
dělníků ve Zbrojovce, který byl
popravený nacisty v
Kounicových kolejích v Brně
pro účast v odboji skupiny
Obrana národa. Jaroslav
Pospíšil byl i významným
chovatelem poštovních holubů
a získal mnoho prestižních
ocenění z domácích i
mezinárodních závodů
poštovních holubů. Roku 1946
po něm bylo pojmenováno
Pospíšilovo náměstí v městské
části Brno - sever, to bylo
přejmenováno roku 1993 na
ulici Pospíšilova. Oba topoly
přežily výstavbu – na
Pálavském náměstí není
dalšího velkého stromu než
tohoto a topol u univerzitní
knihovny byl součástí
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architektonického projektu ing.
Petra Benedikta. Platan na
Hybešové je nejvyšší z
nominovaných, dosahuje 40m.
Každý může zaslat svému
stromu jeden hlas
prostřednictvím SMS, nebo
www.veronica.cz/brnenskystro
m. Anketní lístky k hlasování
jsou k dispozici v Ekologické
poradně Veronica, v Malém
Špalíčku, v Knihovně Jiřího
Mahena na Kobližné, v
knihkupectví Academia, v
Moravské zemské knihovně a
ve firmě DETA, Metodějova
ul., Královo Pole.
Anketa Brněnský strom roku
2009 probíhá pod záštitou
náměstka primátora Martina
ANDERA. Anketu organizuje
Ekologický institut Veronica v
partnerství s Veřejnou zelení
města Brna a Statutárním
městem Brnem s finanční
podporou Nadace Veronica.
Hana Chalupská

Několika snímky bychom chtěli připomenout, že na pozemku za školou započala dlouho
očekávaná stavba víceúčelového hřiště. Tento pozemek se dočasně stal staveništěm, a proto
bude až do vybudování nového hřiště veřejnosti uzavřen. Snímky jsou z 7. května 2009.
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