
Drobnosti z jehnické historie  
Z protokolů o schůzích obecního výboru v Jehnicích z roku 1912 tak vybíráme: 
Duben 
Silniční výbor žádá, aby byl vyzván B. Halam, majitel domu č. 11 v Jehnicích, aby vzadu stojící polorozbořený 
domek zboural a od silnice odvezl navezenou hlínu, aby se mohl zřídit rigol. Pošle se mu dopis. 
Jan Pernica žádá o povolení vysázet před dům ze strany zvoničky 2 ovocné stromy. Povoleno s podmínkou, když 
na stromy a užitek z nich nebude činiti nároků. Budou tedy jak stromy, tak i užitek náležeti obci. 
Sousedé domku č. 40 v Jehnicích si stěžují, že z komínu domku toho padají často saze. Majitelka Viktorie 
Mrázková se vyzve, aby rourou zvýšila komín svého domku. 
Pan Bruno šlechtic z Bauerů děkuje za pomoc při ohni v pivovaře a žádá, by jeho dík byl občanstvu veřejně 
vyhlášen. Stane se vybubnováním.     
Květen 
Čten přípis zemského výboru, kterým se povoluje půjčka 14 000 K na stavbu okresní silnice k Vranovu. 
Provedením půjčky pověřen Dr. Josef Koudela, advokát v Brně. 
Čten přípis velkostatku v Jehnicích, ve kterém se sděluje, že pan Bruno šlechtic z Bauerů starší daruje 
přiložených 150 K za diplom čestného občanství v roce 1893 věnovaný. Pan starosta vyslovuje jménem 
obecního výboru panu Bruno šlechtici z Bauerů za dar tento srdečný dík. 
K tomu dodáváme: v srpnu roku 1911 vyšel v rubrice „Dopisy“ deníku Rovnost  anonymní článek, který žádal 
vysvětlení, kam přišly„peníze za to čestné členství, které obdržel některý dřívější starosta“. Záležitost, stará 18 
let, se stala součástí boje při volbách do říšské rady a v samotné obci Jehnice vedla téměř k pádu obecního 
výboru. Zřejmě proto, že Bruno Bauer mladší se hodlal v roce 1912 ucházet o funkci starosty, se celá záležitost 
„vyřešila“ výše uvedeným darem, protože Bruno Bauer starší skutečně hned po udělení občanství peníze obci 
daroval. Čestné občanství se mu tak poněkud „prodražilo“, protože je zaplatil dvakrát. 
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 21.4.2010 proběhlo 134. zasedání 
zastupitelstva 
-zastupitelstvo bere na vědomí informace 
a připomínky občanů: 
a)informace o přípravě hodů 2010 
b)provedení opravy vozovky na zastávce 
Ořešínská směr do Brna a před objektem 
RD na ulici Blanenská 6 
c)provedení opravy opěrné kamenné 
zídky u ZŠ Blanenská 1 
d)umístit na webové stránky MČ Jehnice 
„úřední desku“ 
e)požádat firmu Marston o posečkání 
s instalací kříže u kapličky do doby než 
bude provedena úprava okolí kříže 
f)informace o technickém stavu hracích 
prvků dětského hřiště mezi kurty 
Úkoly zajistí tajemník. 
-zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
starosty týkající se realizace „školičky, 
případné výstavby mateřské školy při ZŠ 
Blanenská 1 a kritérií přijímání dětí 
z Jehnic a Ořešína do stávající mateřské 
školy. 
-zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
finančního výboru, týkající se hodnocení 
hospodaření MČ Brno-Jehnice za rok 
2009. Finanční výbor došel k závěru, že 
výdaje MČ Jehnice za rok 2009 byly 
vynaloženy účelně a v adekvátní výši. 
Účetnictví je vedeno přehledně bez 
jakýchkoliv závažných nedostatků. 

-zastupitelstvo schvaluje dohodu o 
výkonu státní správy mezi MČ Brno-
Jehnice a MČ Brno-Královo Pole. 
-zastupitelstvo souhlasí s výrokem 
auditorské firmy o výsledku 
přezkoumání hospodaření MČ Brno-
Jehnice za rok 2009. Výrok auditorské 
firmy HZ Praha s.r.o. zní: Účetní 
uzávěrka podává ve všech významných 
ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, 
vlastních zdrojů, krytí stálých a 
oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční 
situace MČ Brno-Jehnice k 31.12.1009 a 
výsledku hospodaření za rok 2009 
v souladu se zákonem o účetnictví a 
příslušnými předpisy České republiky. 
-zastupitelstvo souhlasí s čerpáním 
rezervního fondu ZŠ Blanenská 1 pro 
účely úpravy a opravy kotelny dle 
žádosti ředitele školy a projektu 
zpracovaného Ing. Henešovou. Kotelna 
zajišťuje dodávku vody pro objekt 
nových šaten a tělocvičny. Dále ukládá 
řediteli ZŠ provést výběrové řízení na 
dodavatele této akce. 
-zastupitelstvo souhlasí s obsahem 
smlouvy o dílo mezi MČ Brno-Jehnice a 
firmou APK plan and design s.r.o., 
Riegrova 44, Brno na vypracování 
projektové dokumentace ve stupni studie 
na výstavbu MŠ Blanenská 1. 
-zastupitelstvo dává předběžný souhlas 
s obsahem textu smlouvy mezi MČ  
Brno-Jehnice a VSK Univerzita Brno a 
s poskytnutím dotace ve výši 681000,-
Kč z rozpočtu MČ Brno-Jehnice roku 
2010 pro VSK Univerzita Brno na 

částečnou úhradu nákladů spojených 
s realizací akce „Rekonstrukce 
víceúčelového hřiště“ - 3.etapa tzn. 
Vybudování sektorů a nezbytného 
zabezpečení areálu v rámci 
bezpečnosti dětí, oplocení a dokončení 
povrchových úprav celého areálu. 
Žádost byla předložena na tomto 
zasedání Mgr. Kotyzou předsedou 
VSK Univerzita Brno. Dále pověřuje 
starostu MČ podpisem předmětné 
smlouvy. 
-zastupitelstvo požádá Zastupitelstvo 
města Brna o schválení poskytnutí 
investiční dotace ve výši 681000,-Kč 
z rozpočtu MČ Brno-Jehnice roku 
2010 pro VSK Univerzita Brno jako 
finanční spoluúčast na realizaci 
dostavby 3.etapy „Rekonstrukce 
víceúčelového hřiště“ při ZŠ 
Blanenská 1. 
-zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č1/2010 ze dne 21.4.2010. 
-zastupitelstvo schvaluje povolení 
přijetí sponzorských darů určených na 
zkvalitnění podmínek ve školském 
zařízení Blanenská 1 od těchto dárců: 
Pavel Skoupý, Drozdí 4, Brno - 5000,-
Kč a SRPŠ při ZŠ Blanenská 1 - 
120000,-Kč. 
-zastupitelstvo bere na vědomí 
informaci tajemníka o přípravě, 
průběhu a realizaci voleb do PS PČR 
v květnu 2010 a komunálních voleb na 
podzim 2010. Oboje volby jsou po 
všech stránkách připraveny. 
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-zastupitelstvo schvaluje opravu 
kapličky na Náměstí 3.května dle 
položkového rozpočtu zpracovaného 
Ing. Hrdou ze dne 20.4.2010. Dále 
schvaluje vypsání výběrového řízení 
na dodavatele této opravy a doporučuje 
oslovit následující firmy: Ticháček 
s.r.o., Romex, Čáslava stav, P.Veselý 
inž. A stav. Činnost, Moravostav. 
-zastupitelstvo projednalo obsah 
dopisu starosty MČ Brno-Ořešín Mgr. 
Levíčka ze dne 6.4.2010 a pověřilo 
starostu p. V. Šichu odpovědí ve 
smyslu převažujícího názoru členů 
Zastupitelstva MČ Brno-Jehnice. 
-zastupitelstvo nepřijalo usnesení 
k návrhu usnesení: Jednatel 
společnosti VSJS předloží na příštím 
zasedání zastupitelstva řešení smlouvy 
mezi společností VSJS a MČ Brno-
Jehnice jevící se jako zcela nevýhodná 
pro městskou část. 
-zastupitelstvo bere na vědomí 
informaci: Ing. Hudec předloží na 
příštím zasedání návrh na realizaci 
výměny oken v hasičské zbrojnici. 
-starosta MČ ukládá tajemníkovi 
vyvěšovat v informační skříňce 
v přístřešku MHD u ZŠ zápisy ze 
zastupitelstva a jiné dokumenty. 
-zastupitelstvo schvaluje na základě 
žádosti ředitele ZŠ Blanenská 1 nový 
obor vzdělávání tzv. „Základní škola 
speciální 79-01-B/01“ dle nařízení 
vlády č.689/2004 Sb. a zařazení do sítě 
škol s účinností od 1.9.2010 pro 
Základní a mateřskou školu 5 dětí. 
V tomto smyslu bude upravena i 
zřizovací listina Základní školy. Dále 
ZMČ Brno-Jehnice pověřuje ředitele 
ZŠ Blanenská 1, Mgr. Petra Korytu 
podat žádost o doplnění a změnu 
v rejstříku škol a školských zařízení. 
Další zasedání zastupitelstva se konalo 
19.5.2010 v 18:30 hodin, příští se pak bude 
konat 23.6.2010 v 18:30 hodin. 

Gratulujeme 
V březnu oslavila své narozeniny 
paní Jarmila Gärberová. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu jubileu 
a přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 

P o z v á n k a 
Myslivecké sdružení Paseky – 

Jehnice 
ve spolupráci s ÚMČ Brno-

Jehnice 
pořádá při příležitosti zahájení 

„ČERVNA“ – měsíce myslivosti a 
ochrany přírody 

v sobotu dne 5.června 2010 
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 

Jménem zastupitelstva a úřadu 
naší městské části děkujeme 
tímto panu Jiřímu Novákovi za 
finanční výpomoc v částce 
17000.-Kč související se 
zafinancováním  přemístění 
úředních desek ÚMČ a 
jízdenkového automatu MHD 
na zastávce na Náměstí 
3.května 

Tajemník ÚMČ 

Víceúčelové hřiště za 
školou - hodiny pro 
veřejnost 
Tímto článkem chceme informovat 
všechny občany a zájemce o 
sportování na víceúčelovém hřišti 
za školou o volných hodinách pro 
veřejnost. Po vyhrazení hodin pro 
Základní školu a mateřskou školu 
Blanenská 1 a předem objednané 
hodiny jsou volné tyto termíny: 
Pondělí 14:00 - 16:00 
Úterý 15:00 - 20:00 
Středa 15:00 - 16:00 
Čtvrtek 15:00 - 20:00 
Pátek 14:00 - 20:00 
Sobota   8:00 - 20:00 
Neděle   8:00 - 17:00 
Pokud bude mít někdo zájem 
zamluvit si čas pro pravidelné 
sportování je možné se domluvit 
s Mgr. Kotyzou na tel. 606333997. 
Kompletní rozvrh bude v nejbližší 
době veřejně vyvěšen. 
Dotované vzdělávací 
programy pro začínající 
firmy: červen 2010 
Microsoft inovační centrum Brno ve 
spolupráci s Jihomoravským 
inovačním centrem realizuje 
v letošním roce pro začínající firmy 

vzdělávací program Business 
Academy. Jde o čtyřměsíční cyklus 
převážně business školení zaměřených 
na zefektivnění jejich chodu. Semináře 
jsou finančně dotovány. 
Téma: Inovace a obchod v IT, 
finanční řízení firem, cash flow 
management a strategie 
rizikových investic  
25. a 26. červen 2010 
Lektoři: Viliam Grácz (Brain 
Logistics, ředitel), Ján Košturiak 
(Fraunhofer IPA/Slovakia, ředitel), Ján 
Cháľ (Fraunhofer IPA/Slovakia), 
Kamil Krč (Jihomoravské inovační 
centrum, konzultant/správce fondů), 
Karel Štefulík (odborný konzultant, 
Business Angel) 
Účastníci z řad začínajících firem tak 
mohou na jednom místě čerpat 
informace od mezinárodně uznávaných 
kapacit a zároveň navázat velmi cenné 
kontakty např. na investory. 
Přihlašovací formulář a instrukce 
naleznete na stránce: 
http://www.msba.cz/prihlaska/ 
Vzdělávací program Business 
Academy poskytuje začínajícím 
firmám a podnikatelům přístup ke 
znalostem v jednotlivých oblastech 
podnikání a řízení firmy. V rámci čtyř 
měsíců probíhají školení, přednášky a 
workshopy na 16 témat od 
programování (vývoj SW, debugging 
aj.) přes řízení lidských zdrojů, 
projektové řízení až po ekonomická 
školení. Více na http://www.msba.cz 
Program ZOO Brno  
červen 2010: 
NOC SNŮ V ZOO BRNO 
4. 6. 2010 
Kulturní program pro pozvané 
mentálně a tělesně postižené děti a 
mládež. 
Kontakt: Ing. Mgr. Lenka 
Bochníčková, tel. 546 432 314 
bochnickova@zoobrno.cz, 

Ing. Pavel Hruška 
propagačně vzdělávací úsek 
e-mail: hruska@zoobrno.cz 

Inzerce 
Baví Vás zdravý životní styl? 
Do zavedené poradny vnitřní a 
vnější výživy v Brně hledám na 
HČ a VČ 2-3 talenty. Praxi 
nepožaduji, samostatnost a 
chuť učit se novým věcem ano. 
Volejte 606 534 593, Erika 
Gendráčová. 
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