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Drobnosti z jehnické historie
Do tohoto čísla Jehnických listů jsme pro Vás připravili zprávu o otevření koupaliště v Mokré Hoře.
V neděli 11. června 1911 se veřejnosti otevřely nová plovárna a koupelna, jak se tehdy říkalo koupališti,
postavené nákladem místního okrašlovacího spolku.
"Koupelna založena je na prostranství 1 200 m² velikém, má značný počet kabin a je celá vysokým prkenným
plotem obehnána. Pozůstává z betonové plovárny a velké předehřívárny, do níž teče křišťálově čistá voda z
lesních bystřin panství Řečkovického a Jehnického, která na slunci a vzduchu oteplena vlévá se silným proudem
do koupelny, kde se takto stále čistá voda obnovuje. Kolem a mezi nádržkami jsou široké ochozy pro procházky
sluneční a pískové lázně. Snad žádná koupelna v Brně a okolí nemůže se honosit tak neporušeně čistou vodou
jako plovárna mokrohorská. Od řečkovického nádraží je vzdálena pouze 5 minut a jen několik kroků od útulné
restaurace
pana Deise."
Veřejnost ji
určitě uvítala
zejména
v parných
dnech na
konci
července toho
roku, kdy
teploty v
Brně
vystupovaly
v poledních
hodinách až
na 38,5
stupňů.
Podobná
vedra
panovala
tehdy v celé
střední a jižní
Evropě.

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 17.6.2009 proběhlo 126.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo bere na vědomí
a)zprávu starosty o své činnosti
za období mezi tímto a
posledním zasedáním týkající se
informací o pokračující výstavbě
hřiště a šaten, dále pak podal
informaci o jednáních
směřujících ke zřízení školičky
při ZŠ Blanenská 1 a
zabezpečení financování
školičky a mateřské školy.
b)požadavek na předložení
rozpočtu na opravu sakrálních
památek v MČ Jehnice, kterou
zpracovává Ing. Arch. Hrda.

c)požadavek MUDr.
Rinchenbacha na renovaci a
restauraci torza Božích muk.
d)zprávu kulturní komise (p.
Pernica) o realizaci a přípravě
kulturních akcí v MČ Jehnice
v období od června do září 2009.
-zastupitelstvo schvaluje
a)rozpočtové opatření č.3/2009
ze dne 17.6.2009.
b)investiční dotaci z rozpočtu
MČ Brno-Jehnice roku 2009
Vysokoškolskému sport. klubu
Univerzita Brno na rekonstrukci
víceúčelového hřiště na pozemku
p.č.7/1 k.ú. Jehnice a na výstavbu
centrálních šaten se sociálním
zařízením na pozemku p.č.7/1
k.ú. Jehnice v částkách
uvedených

1

v rozpočtovém opatření č.3/2009
ze dne 17.6.2009.
c)obsah smluv mezi městskou
částí Brno-Jehnice a
Vysokoškolským sportovním
klubem Univerzita Brno na
rekonstrukci víceúčelového
hřiště a na výstavbu centrálních
šaten se sociálním zařízením.
d)uvolnění částky 80 tis. Kč na
zřízení provizorní klubovny
Dětského skautského oddílu
z unimobuněk na pozemku
p.č.7/1 k.ú. Jehnice a zřízení
zázemí z unimobuněk pro
chovatele drobného zvířectva na
pozemku p.č.35/1 k.ú. Jehnice.
-projednání dodatku k pojistné
smlouvě o pojištění majetku MČ
a dalších pojistných událostech

mezi MČ Jehnice a pojišťovnou
Kooperativa se přesouvá na příští
zasedání zastupitelstva po
doplnění o sazby pojistného
plnění za jednotlivé pojistné
události.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
22.7.2009 v 18:30 hodin.

Gratulujeme
V červenci oslavila své
narozeniny paní Drahomíra
Mikšlová.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k životnímu
jubileu a přejeme hodně štěstí a
zdraví do dalších let.

5.- 6.9. 2009 Výstava drobného
zvířectva
Volejbalové kurty v Zámecké
zahradě
11.9. 2009 Slavnostní otevření
víceúčelového sportovního
areálu
Od 16:00
11.9. 2009 Zábava s rockovou
skupinou ELBERETH
Restaurace Na Staré
12.9. 2009 Jehnické hody
k tanci a poslechu hrají Legrúti
Náměstí 3. května
12.9. 2009 Mše svatá
V 10:00 - atrium základní školy
Kulturní komise

Redakce

Upozornění
Z důvodu rekonstrukce mostu
bude uzavřen průjezd z Jehnic
směrem na Vranov.
Předpokládaná doba uzávěrky
je od 27.7. 2009 do poloviny
října 2009.
Žádáme všechny občany, aby
v rámci udržování dobrých
mezilidských vztahů
dodržovali již několik let
prosazované zásady:
1. pálení suchého zahradního
odpadu ve čtvrtek od 16:00
do 19:00. Tento bod je až
na malé výjimky
dodržován.
2. respektování klidu ve
dnech pracovního klidu tj.
o nedělích a o svátcích.
Tento bod bohužel stále
někteří spoluobčané
odmítají respektovat.
ÚMČ Brno-Jehnice

Kulturní akce MČ BrnoJehnice
Srpen – září 2009
29.8. 2009 Diskotéka – DJ Béďa
Konvica
Restaurace Na Staré

STAVBA
VÍCEÚČELOVÉHO
SPORTOVNÍHO
AREÁLU
V JEHNICÍCH
V květnu
byla
zahájena
výstavba
víceúčelového
sportovního areálu u Základní a
mateřské
školy
Brno,
Blanenská 1. Tím byla
ukončena etapa příprav, které
probíhaly
v několika
uplynulých letech. Investorem
celé akce se stal Atletický oddíl
Vysokoškolského sportovního
klubu Univerzita Brno, který
získal dlouhodobý pronájem
stávající plochy a podařilo se
získat
finanční
dotaci
z Ministerstva
školství,
mládeže
a
tělovýchovy.
Spoluúčastí se na celé akci
podílí Městská část Brno –
Jehnice, které se podařilo získat
finanční podporu z Magistrátu
Města Brna a má zájem o
dobudování sportovišť, které
jsou zatím nedostatkem v
Jehnicích. Společnými silami
členů zastupitelstva Městské
části Brno - Jehnice a vedení
atletického
oddílu

Vysokoškolského sportovního
klubu se tak rozběhla výstavba
sportoviště, které bude sloužit
nejen dětem Základní a
mateřské školy. Celá akce by
měla
probíhat
v několika
etapách dle toho, jak se podaří
získat finanční prostředky na
dokončení.
Úvodní
etapa
výstavby hřiště a šaten
s vybavením by měla být
ukončena
do
10/2009.
Výstavbu
zajišťuje
firma
Čáslava-stav, která se stala
vítězem výběrového řízení pro
celý areál.
Děti tím získají sportoviště a
současně i sociální zázemí –
prostory pro odkládání věci při
docházce do místní základní
školy. Další etapou se stane
vybudování hříště MŠ, na které
se v současné době sdružují
prostředky z dotací a darů. Je
třeba podotknou, že sportoviště
se zapojí do života Jehnic
především tím, že budou
veřejně přístupná – hlavně
dětem a mládeži.
Cíle zastupitelstva Městské
části Brno Jehnice a vedení
školy jsou i dále směřovány
k rozvoji objektů školy a
zabezpečení co nejlepších
podmínek pro vzdělávání dětí.
Dokladem toho jsou i další
úkoly, které byly vytýčeny a to
rekonstrukce školní družiny a
vybudování dalšího oddělení
mateřské
školy
v objektu
budovy,
které
budou
dokončeny do 08/2009.
Dalším
cílem
se
jeví
vybudování nového objektu
mateřské školy, jehož důvodem
je narůstající počet žáků
v základní škole a mateřské
škole,
s úvahou
zvážení
možnosti zřízení druhé stupně
na ZŠ.
Mgr. Petr Kotyza
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