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Drobnosti z jehnické historie
Do tohoto čísla Jehnických listů jsme pro Vás připravili další dva drobné příspěvky z historie Jehnic.
19. srpna 1911:
„Po předchozí poradě usneseno všemi hlasy zaslati obci Ořešín dopis, že obecní výbor Jehnický usnesl se za
příčinou udržení dobré shody s obcí Ořešínem dobrovolně věnovati polovici obnosu, kterou obec Jehnická na
zakoupení obecního býka od českého odboru zemedělské rady pro Markrabství moravské obdržela, však jen pod
tou podmínkou, když všichni chovatelé hovězího dobytka z Ořešína budou míti své povinné poplatky za rok
1909 -1910 zaplacené.“
„Pan starosta činí dotaz, zda má Josef Kropáček, bydlící na Mokré Hoře č. 48, který byl pro zločin krádeže
trestán 3 měsíčním vězením, býti z obce vypovězen. Po předchozí poradě usneseno všemi hlasy přítomných, aby
byl Josef Kropáček z obce Jehnické vypovězen a vyzván, aby do 30 dnů se z obce Jehnické vystěhoval.“

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 22.7.2009 proběhlo 127.
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
centrálních šaten a víceúčelového
sportovního areálu. Dále podal
informaci o předání dokumentace
na rekonstrukci sakrálních
objektů v MČ Jehnice, kterou
vypracoval Ing. Hrda s tím, že je
nutno ještě rozpočet a
dokumentaci rozdělit na
jednotlivé objekty. Dále podal
informaci o ukončení výstavby
hřiště s termínem ukončení
31.8.2009 a realizací zahájení
nového školního roku na tomto
hřišti za účasti zástupců
magistrátu města Brna.
V souvislosti s vypracováním a
předáním dokumentace na
„Rekonstrukci sakrálních
objektů“ souhlasí ZMČ BrnoJehnice s poskytnutím odměny
ve výši 14230 Kč,- Ing. Hrdovi
formou dohody o provedení
práce.
b)písemnou informaci p. Pernici
o připravovaných kulturních
akcích v Jehnicích za období od
29.8. do 12.9.2009.
c)zprávu MUDr. Rinchenbacha o
prověření 2. dodatku pojistné
smlouvy s pojišťovnou
Kooperativa. Předložil návrh na
snížení pojistné částky na
obecnou odpovědnost za škodu a

dále pak na eventuelní zvýšení
pojistné částky na pojištění
budovy Základní školy. Dále
předložil návrh na konzultaci
s makléřem panem Petrem
Bartošem.
d)projednání činnosti jednotky
Sboru dobrovolných hasičů MČ
Brno-Jehnice (nezaměňovat
s občanským sdružením Sbor
dobrovolných hasičů) a
jmenování nového velitele.
Velitelem jednotky SDH MČ
Brno-Jehnice bude jmenován
Ing. Jiří Hudec.
-zastupitelstvo schvaluje
a)rozpočtové opatření č.4/2009
ze dne 22.7.2009.
b)přihlášku městské části BrnoJehnice do soutěže „Obec
přátelská rodině“.
-zastupitelstvo nemá žádné
připomínky k předloženému
návrhu obecně závazné
vyhlášky města Brna o
koordinaci výkopových prací.
-zastupitelstvo provedlo
výběrové řízení na dodávku
úředních desek ze tří
dodavatelů: cenová nabídka
byla vypracována vždy na 6 ks
vitrin
firma BEG Bohemia 86660,Kč bez DPH
firma AZT s.r.o. 64500,- Kč
bez DPH
firma Stratus Brno 61900,- Kč
bez DPH.
ZMČ Brno-Jehnice schvaluje
dodání úředních desek od firmy
Stratus Brno s tím , že v první
fázi bude objednáno 4 ks těchto
desek.

-zastupitelstvo neschvaluje
poskytnutí finančního daru
z rozpočtu MČ Brno-Jehnice
městské části Brno-Bohunice
na realizaci památníku „Zvůle
komunismu“ v MČ BrnoBohunice.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
9.9.2009 v 18:30 hodin.

JEHNIČTÍ
CHOVATELÉ
NEZAHÁLEJÍ
Na základě žádosti Základní
organizace svazu chovatelů
bylo svoláno jednání obecního
zastupitelstva a majitele
pozemku o pronájmu části
pozemku na volejbalových
kurtech v Zámecké zahradě za
účelem vybudování
chovatelského areálu.
Výsledkem jednání bylo
rozhodnutí o umožnění naší
základní organizaci toto
zařízení vybudovat.
Za vydatné pomoci obce, která
přenechala základní organizaci
mobilní buňky, stavební firmě
Přemysl Veselý, která pomohla
nezištně poskytnutím
mechanizace a drobného
materiálu a Pily Jehnice, která
nám dodává potřebné řezivo, se
naše úsilí začalo zúročovat.
Členové organizace se
výraznou měrou podílejí na
výstavbě areálu a úpravě jeho
okolí brigádnickými pracemi.
Práce na areálu započaly
v červnu a v současné době
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intenzivně pokračují, aby byl
areál připraven na tradiční
výstavu drobného zvířectva,
která se bude konat jako
obvykle první víkend v září.
Jehničtí chovatelé děkují za
spolupráci obecnímu
zastupitelstvu, stavební firmě
Přemysl Veselý, firmě Pila
Jehnice a ostatním
zúčastněným, za pomoc, kterou
nám poskytují.
V budoucnu se budeme snažit
udržovat toto doposud
zanedbávané zákoutí Zámecké
zahrady, aby i naše organizace
přispívala k zvelebování naší
obce.
Pavel Malášek
předseda chovatelů

Kulturní akce MČ BrnoJehnice
září 2009
5.- 6.9. 2009 Výstava
drobného zvířectva
Volejbalové kurty v Zámecké
zahradě
Slavnostní otevření
Sportovního areálu
v Jehnicích. Otevření první
části sportovišť
vybudovaných při Základní
škole a mateřské škole Brno,
Blanenská 1 se uskuteční 11.
září 2009 s tímto programem :
9:00 – 13:00 Dětské závody
za podpory Českého
atletického svazu
16:15 Slavnostní otevření
Sportovního areálu za účasti
hostů

17:00 Turnaj v malé kopané
11.9. 2009 Zábava
s rockovou skupinou
ELBERETH
Restaurace Na Staré
12.9. 2009 Jehnické hody
10:00 Mše svatá v atriu
základní školy
13:00 Tradiční setkání
pamětníků, rodáků a přátel
Jehnic na Náměstí 3. května
14:00 Průvod stárků
17:00 Hanácká beseda „ PO
JEHNICKU“
20:30 Moravská beseda
K tanci a poslechu hrají
Legrúti
Náměstí 3. května
Kulturní komise
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