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Drobnosti z jehnické historie
Z protokolů o schůzích obecního výboru v Jehnicích z roku 1912 tak vybíráme:
Červen
„Poskytování přípřeže do stříkačky pro požár v okolí a náhrada za tuto“. Poskytování přípřeže bylo stanoveno
podle domovních čísel, která jsou zde jmenovitě uvedena: 1, 2, 3 – 6, 7, 8 – 10, 11, 13 – 16, 21, 25 – 29 a 52,
tedy ti, kteří měli koně. „Pořádek ten zachová se tak, že vždy tři čísla mají požární hotovost. Poskytne -li ze tří
hotovost majících hospodářů některý přípřež, tedy se vynechá a na jeho místo nastoupí hospodář, na něhož přišla
řada. Za přípřeže usneseno jednohlasně platiti za pár koní při jízdě na Mokrou Horu a Ořešín po 6 K, do
Řečkovic a Lelekovic po 10 K, do Evanovic, Medlánek a Cinsendorfu po 12 K, do Soběšic, Outěchova a na
Vranov po 20 K.“
Učitel Vl. Kalvoda oznamuje, že hodlá jíti se žáky 3. třídy do nových jeskyň u Blanska a k Macoše a žádá
peněžitou podporu pro chudé žáky. Usneseno věnovati na tuto vycházku 20 korun.
Červenec
V tomto měsíci obecní výbor nezasedal.
V neděli 21. července pořádaly hasičské sbory z Řečkovic, Jehnic a Medlánek veřejné okrskové cvičení a
starosta František Černohlávek vyzval obecní výbor, aby se na pozvání akce korporativně zúčastnili.

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 23.6.2010 proběhlo 136.
zasedání zastupitelstva
-připomínky občanů
a) doplnit vodu v nádrži na hřbitově
b) objednat vyčištění kanálů
c) dodávat Jehnické listy do třech
RD na ulici Tumaňanova
d) realizovat sečení trávy mezi
Mokrou Horou a Jehnicemi.
-zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu starosty týkající se
pokračování schvalovacího procesu
studie výstavby Mateřské školy
Blanenská 1
-zastupitelstvo schvaluje návrh
redakční rady Jehnických listů,
předložený Ing. Pekařem, na text
informační tabulky k torzu Božích
muk na náměstí v tomto znění:
TORZO SLOUPU PŮVODNÍCH
BOŽÍCH MUK Z ROKU 1674 *
NALEZENO ROKU 2005 U
BOŽÍCH MUK STOJÍCÍCH ZA
JEHNICEMI SMĚREM
K VRANOVU *
RESTAUROVÁNO PÉČÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ
ČÁSTI BRNO - JEHNICE 2010.
-zastupitelstvo schvaluje v souladu
s ustanovením § 68 zákona
č.128/2000 Sb. O obcích v platném
znění počet členů zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice pro volební období
2010-2014 na celkem sedm.

-zastupitelstvo schvaluje rozpočet na
opravu kapličky předaný na tomto
zasedání firmou Přemysl Veselý
s.r.o. ve výši 344 749,-Kč vč.DPH.
-zastupitelstvo schvaluje text návrhu
smlouvy o dílo č. 10064 na opravu
kapličky mezi MČ Brno-Jehnice a
firmou Přemysl Veselý s.r.o. s tím,
že v článku cena bude uvedena
částka 344 749,-Kč vč.DPH
-zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č.3/2010 ze dne 23.6.2010.
-zastupitelstvo schvaluje směnu
pozemku p.č.801/2 k.ú.Jehnice o
celkové ploše 4055 m2 v majetku
bratří Rinchenbachů za pozemek
p.č.337 k.ú.Jehnice o celkové ploše
4443 m2 v majetku města Brna
v souvislosti s připravovaným
rozšířením plochy hřbitova v MČ
Brno-Jehnice.
- velitel jednotky JPO předložil na
tomto zasedání návrh na pojištění
všech členů JPO pojišťovnou
Generali v celkové roční pojistné
částce 27 216,-Kč s termínem
pojištění od 1.7.2010 do 30.6.2011.
Zastupitelstvo MČ Brno-Jehnice
pojištění členů JPO schvaluje a dále
pověřuje Ing. Hudce zajištěním a
předložením pojistné smlouvy a
pověřuje starostu p. Šichu podpisem
této smlouvy.
Další zasedání se bude konat 18.8.2010
v 18:30 hodin.

Výzva
Na základě připomínek občanů
žádáme všechny o dodržování
klidu o nedělích a svátcích v naší
městské části. Zajisté si každý,
koho se to týká, najde chvíli času
v pracovním týdnu ke zvelebení
svého domu či pozemku za použití
sekačky, motorové pily, brusky
nebo jiného nářadí vydávajícího
nadměrný hluk. Pokud někdo musí
pracovat i v neděli lze jistě na tento
den naplánovat tišší práce jako
třeba natírání, umývání oken apod.
Respektujme se navzájem a
dopřejme si alespoň jeden den
v týdnu na klidné relaxování.

Dětské hřiště
V sobotu 3.7.2010 bylo oficiálně
otevřeno dětské hřiště na Náměstí
3.května. Jedná se o velice zdařilý
komplet prvků s vnějším
oplocením jak co do funkčnosti tak
i vzhledově. Toto hřiště jistě
oživilo celé náměstí a více než
nahradilo nevyhovující hřiště mezi
kurty v bývalé zámecké zahradě.
Doufáme, že se líbí i našim
nejmenším. Bude-li dodržován
provozní řád, jenž je u hřiště
vyvěšen, bude zajisté toto hřiště
přinášet radost našim dětem ještě
dlouhá léta.

2010

OZNÁMENÍ
Dětský
folklorní
soubor
ISKERKA ( iskerka je valašsky
sedmikráska),působící
v Brně,
Králově Poli, p ř i j í m á děti a
mládež do souboru.
Přijímáme zájemce o lidový
tanec i naprosté začátečníky, bez
konkurzu!
Začínáme 13.9.2010 potom
vždy každé pondělí a úterý, dle
věku dětí, nábor není časově
omezen.
Nácviky :
pondělky – Oddělení dětské:
od 17,00 do 19,00hod,
děti od 7 do 12 let
úterky – Oddělení mládeže:
od 17,00 do 19,00 hod,
mládež od 12 do 18 let
( lze až do 26 let)
Místo nácviků: Základní
škola, Košinova ul. 22, Brno –
Královo Pole, školní družina.
Kontaktní adresa:
Vangorová Vladimíra,
Merhautova 177, 61300 Brno
telefon: 605 11 11 96,
E-MAIL: iskerka@seznam.cz ,
www.iskerka.wz.cz

Sdružení rodičů a přátel
Dětského folklorního
souboru
ISKERKA BRNO
Dětský folklorní soubor
ISKERKA má ve svém názvu ve
valašském nářečí sedmikrásku.
Dětský soubor byl založen v
roce 1979.
Soubor představuje tance,
písně, hry, zvyky a poezii z
oblasti Valašska, přesněji Vsacka,
v dětském pojetí.
Nejedná se o soubor, který
vybírá jen velmi talentované děti,
ale snaží se pro každé dítě v
souboru najít uplatnění.
Snahou vedení souboru a
sdružení je naplnit dětem jejich
volný čas, a tak i snad přispět k
jejich estetickému, lidskému a
národnímu cítění.
V neposlední řadě také děti
motivuje k jinému způsobu

zábavy, než jaký v negativním
smyslu pramení z nudy.
Hudební doprovod pro soubor
zpracovává Cimbálová muzika
Kordulka ze Vsetína pod vedením
pana Michala Jelénka.
Soubor pro radost a potěšení
vystupuje na folklorních a
kulturních akcích v městě Brně,
v okolí Brna, Praze ( v roce 2006
soubor vystoupil k 10. výročí
senátu v Praze ve Valdštejnských
zahradách), na Valašsku zejména
v Rožnově pod Radhoštěm,
Velkých Karlovicích, Liptále u
Vsetína, na Rusavě, ve Frenštátě
pod Radhoštěm.
V zahraničí měl možnost
vystupovat v Rakousku,
Maďarsku, Polsku 2x a Slovensku
2x.
Soubor každoročně již po
dobu 6-ti let pořádá Předvánoční
koncert „NA LIDOVÚ
NOTEČKU“ v Semilasse Brno –
Královo Pole. Akci finančně
podporuje Úřad městské části Brno
Královo Pole a organizačně a
programově vede Sdružení rodičů
a přátel Dětského folklorního
souboru ISKERKA BRNO.
Ročně soubor uskutečňuje
kolem 25 vystoupení a to jak na
vlastních akcích, tak i na akcích,
které pořádají městské, regionální
orgány a společnosti.
V současné době do souboru
dochází : 42 tanečníků.
Z toho 5 dětí v přípravném
oddělení ( 3 – 8 let)

27 dětí v první taneční
skupině ( 8 – 13 let)
10 dětí v druhé taneční
skupině ( 13 – 19 let)
Na vedení souboru se stabilně
podílí 9 vedoucích.
Vangorová Vladimíra
vedoucí SRP DFS ISKERKA BRNO

Program ZOO Brno
srpen 2010:
SETKÁNÍ ADOPTIVNÍCH
RODIČŮ A SPONZORŮ
28. 8. 2010
Každoroční pozvánka pro všechny
adoptivní rodiče a sponzory zoo k
její prohlídce, spojená s kulturním
programem nejen pro sponzory a
adoptivní rodiče, ale i pro
veřejnost. Vystoupí rocková
formace KRONEK ALBAND
(jádro brněnské kapely KERN),
Laďa Kerndl a další hosté.
Kontakt: Ing. Pavel Hruška,
adopce@zoobrno.cz,
tel. 546 432 370
Ing. Pavel Hruška
propagačně vzdělávací úsek
e-mail: hruska@zoobrno.cz

AQUA-AEROBIC Míla+Šárka
Sportareál Družstevní – Řečkovice
PO, ST 19.00 - 20.00 hod.
ÚT, ČT 18.00 - 20.00 hod.
PÁ, NE 18.00 – 19.00 hod.
Info: www.aqua-aerobic.wz.cz
Tel: 603887288, 603796793
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