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Drobnosti z jehnické historie
Z protokolů o schůzích obecního výboru v Jehnicích z roku 1912 tak vybíráme:
Srpen
Pan Bruno šlechtic z Bauerů navrhuje, aby panu J. Bártovi z Mokré Hory poslán byl přípis, jelikož vybráním
písku na obecní cestě vedoucí z Mokré Hory ke mlýnu tuto poškodil. Usneseno jednohlasně tak učiniti
s podotknutím, že bude pokutován, kdyby cestu ještě jednou poškodil. Vzhledem k tomu, že náklad na opravu a
úpravu obecních cest vzrůstá, usneseno jednohlasně, aby se při povolování nových staveb vybíral poplatek za
každý běžný metr 6 K.
František Tlustoš žádá, aby obecní výbor určil místo pro smetí v Mokré Hoře. Pan Bruno šlechtic z Bauerů
dovoluje, že se smetí může dávati ke skalce u cesty k mlýnu.
Nájemce hostince obecního pan Robert Sláma dává tříměsíční výpověď. Výpověď se přijímá, dopíše se ostatním
uchazečům.
Září
Starosta oznamuje, že Artur Dvorský by převzal nájem hostince obecního, pouze však na 3 roky, jelikož by mu
nestálo za to, na dobu 10 měsíců se stěhovati. Žádá dále zřízení kuželny a připevnění železných tyčí na hostinec,
aby se venku daly natáhnouti plachty, by hosté v létě mohli venku pod nimi seděti. Navrženo pozvat Artura
Dvorského na schůzi výboru 11. září.
K návrhu Aloise Láníka dá se vybubnovati, že vyhánění hus na pole a škrabání písku na cestách se zakazuje.
František Tlustoš oznamuje, že Antonín Martinek a František Veselý z Mokré Hory vypouštějí se svých dvorků
hnojůvku do potoka. Usneseno nařídit, aby si pořídili žumpy, v případě neuposlechnutí budou pokutováni.

Vážení rodiče dětí
předškolního věku,
ve školním roce 2010-2011 je
uvedena do provozu v naší
základní škole v rámci projektu
na podporu zaměstnanosti matek
tzv "školička".
Jedná se o alternativu normální
mateřské školy pro děti
předškolního věku, které nebyly z
kapacitních důvodů přijaty do
mateřské školy. Za pobyt
každého dítěte platí rodiče
měsíčně 2 000,-Kč.
Vzhledem k tomu, že naše
městská část neobdržela z
Ministerstva školství pro školní
rok 2010-2011 dotaci na podporu
předmětného projektu, rozhodlo
zastupitelstvo MČ Brno-Jehnice,
že uhradí poplatek ve výši
2 000,-Kč na každé dítě z Jehnic
z rozpočtu městské části BrnoJehnice v případě, že o tento
příspěvek rodiče požádají na
úřadě MČ Jehnice a to v termínu
do 15.9.2010
Tajemník ÚMČ

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

Program
Jehnických hodů
Sobota 11.9. 2010
10:00
Mše svatá v atriu základní
školy
13:00
Tradiční setkání pamětníků,
rodáků a přátel Jehnic na
Náměstí 3. května
13:30
Průvod stárků
16:30
Slavnostní odhalení torza
božích muk
Předání hodovního práva
Zahájení hodů Českou besedou
20:30
Moravská beseda
Následuje volná zábava, k tanci
a poslechu hraje kapela Legrúti
Náměstí 3. května
Neděle 12.9.2010
13:00
Zábavné a sportovní odpoledne
pro děti i dospělé na hřišti za
školou

Kroužek mladých přátel
myslivosti
Při mysliveckém sdružení PasekyJehnice pracuje kroužek mladých
přátel myslivosti pod vedením
pana Jiřího Kačírka. Děti se svým
vedoucím poznávají krásy lesa,
druhy volně žijící zvěře a také se
učí rozeznávat rostliny a stromy.
V souvislosti se zahájením nového
školního roku srdečně zveme nové
zájemce z řad mladých školáků
(2.-3. třída – kluci a holky) k
návštěvě našeho kroužku. Kroužek
se koná 1x týdně. Kontakt na
domluvu s panem Kačírkem je:
734 383 440, 724 716 645.
Ludvík Hochmuth ml.
člen MS

P o z v á n k a
na setkání rodáků,
pamětníků a všech přátel
Jehnic
v sobotu dne 11. září 2010 ve
13 hodin
na náměstí v Jehnicích
Neformální setkání při
příležitosti hodů
pozvání tlumočí Honza Černohlávek

Pro maminky s nemluvňaty
a batolaty
Hudební škola YAMAHA Vás
srdečně zve na ukázkové lekce
hudební „přípravky“, které se
konají ve středu 8. září v ZŠ
Jehnice, Blanenská 1.
Robátka (nemluvňata od 4 měs.)
v 9.15,
První krůčky k hudbě
(batolata 1,5-4 roky) v 10.15.
Podrobné informace:
www.yamahaskola.cz/brno,
polakova@yamahaskola.cz,
tel. 603 943 213.
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Přihlaste se do další
skupiny!

KROTITELÉ TUKŮ

12 týdenní kurz
snižování váhy
(1hod./týden)
kurzovné – 1480kč
v ceně Manuál
zdravého hubnutí,
vstupní konzultace
a měření tělním
monitorem BC545
za zhubnutá kila
finanční i jiné odměny

! Zaplatíme Vám za Vaše
hubnutí !
Další skupinu začínáme
již ve středu 22. 9. 2010
v 17:00 hodin.
ZHUBNĚTE JEDNODUŠE A
TRVALE
e-mail:
egendracova@seznam.cz,
www.1 wellness.cz/hav, tel:
606 534 593

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
za 12 týdnů
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