
Co nás čeká – kalendář akcí 
* 15. března – Schůze klubu 
důchodců 
Schůze se koná v 15 hodin v salónku restau-
race Obecní dům.
* 24. března – Klub důchodců
Oslava Mezinárodního dne žen.
* 27. března – Vynášení Morany 
Aby zima ustoupila jaru, je potřeba vynést 
její symbol Moranu. Sejdeme se na náměs-
tí v Jehnicích a symbolicky ukončíme zimu 
společně. 
* 2. dubna – Ukliďme Česko
Blíží se duben a s ním úklidovka. My se 
už těšíme, protože Jehnice po úklidovce 
vždycky prokouknou. Do akce již registraci 
Spolek za kulturní Jehnice provedl a na FB 
k ní najdete i vytvořenou událost. 
Tentokrát si to užijeme dokonale, protože 
kromě společného úklidu máme v plánu 
na pavlači i společné kafíčko s jehnickými 
dobrotami. 
* 6. až 7. dubna – Zápis do ZŠ 
Zápis bude probíhat v době od 13 – 17 hod. 
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 
2015 do 31. srpna 2016. K zápisu je nutná 
registrace na www.zapisdozs.brno.cz
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Společně 
V JEHNICÍCH

ZPRAVODAJ 
spolků „Jehnice na pohodu“ a „Za kulturní Jehnice“

                                        Představuje se:

                                      Stanislav 
                             Dráb 

                            Vážení 
                      občané. 

Rád bych se s vámi podělil o to, jak se 
může občan jako já, dostat na titulní 
stránku tohoto periodika.
Vždy jsem se zajímal o věci veřejné, ale 
vždy jen okrajově. Znáte to, práce a děti 
zaberou hodně času. V Jehnicích byd-
lím téměř třicet let a můj první veřejný 
zájem byl o vybudování chodníku, jako 
spojnici mezi Jehnicemi a Mokrou 
Horou. Opakovaným slibům vedení 
obce jsem přestal po 20 letech věřit, 
i když mě všechny volební letáky kandi-
dátů ujišťovaly, že jde o jejich prioritu. 
Znáte to, papír snese vše.
A pak to přišlo. Na podzim roku 2017 
jsem vstoupil společně s šesti občany na 
schůzi zastupitelstva. Byl to šok pro obě 

strany. Zastupitele evidentně vyděsilo, 
že vidí občany, nás vyděsil jejich nezá-
jem o nás.
Tehdy se nás „7 statečných“ rozhodlo 
tyto věci změnit. A opravdu to postupně 
šlo.
· Dnes jsou veřejná zastupitelstva v tělo-
cvičně školy,
· zastupitelé odpovídají na konkrétní 
dotazy k projednávanému programu,
· radnice poskytuje vyžádané informace,
· založili jsme nové spolky a rozjeli spol-
kovou činnost,
· prostě začali jsme měnit směřování 
Jehnic k moderní obci.

Dnes se setkávám s občany, 
které jsme předtím neznal, plá-
nujeme společné akce a to nás 
spojuje. 

Rozvoj nelze zastavit a s novou výstav-
bou přijdou do Jehnic i mladí obyvatelé. 
Zapadnou mezi nás jen, když jim doká-
žeme, že Jehnice nejsou jen noclehárna, 
ale místo, kde budou rádi žít. 

             O čem se jednalo 
na zastupitelstvu 
ve středu 16. 2. 2022
» Úvodem jsme byli informováni o sou-
kromé iniciativě pana Fiedlera (tajemníka 
úřadu), který se rozhodl podat vlastní projekt 
z participačního rozpočtu „Dáme na vás“. 
Zřejmě Relax zóna na Plástkách.
» Pan starosta i pan místostarosta Rinchen-
bach přiznali pochybení při vyúčtování 
zemních prací realizovaných v roce 2021 
na akci „Stromová kaple“.

» Po tomto vysvětlení byly provedené zem-
ní práce zastupitelstvem schváleny zpětně. 
» Avšak stále zůstává nedořešená otázka 
fi nancování – této problematice se po-
drobně věnujeme v samostatném článku 
o Stromové kapli na straně 3.

» Následovala žádost společnosti EMBRA 
o posunutí termínu úpravy ulice Kleštínek, 
včetně výhyben až do 31. 12. 2022. Na zá-
kladě námitek a argumentace přítomných 
odborníků z řad občanů, proběhla rozsáhlá 
diskuse o reálnosti požadované změny. 
Nejen z pohledu termínu, ale hlavně výše 
nákladů ve vztahu ke kauci 2,4 mil. Kč. Tyto 
prostředky jsou uloženy na účtu MČ Jeh-
nice a budou použity v případě, že EMBRA 
požadované úpravy neprovede. S ohledem 
na růst cen stavebních prací a materiálů 
hrozí obci riziko dofi nancování z vlastních 
prostředků. Přítomní občané proto navrhli 
navýšení složené kauce na 3 – 3,5 mil. Kč. 
V tomto okamžiku starosta přerušil zasedání 
zastupitelstva s tím, že se musí poradit. 
Jednání se společností Embra nám vždy 
bylo prezentováno jako velmi obtížné a ne-
vstřícné, proto nás překvapilo, že stačil jeden 

krátký telefonický hovor pana starosty se 
šéfem Embry Correct panem Pankrácem 
a dohodli se na navýšení kauce na 3 mil. Kč. 
Žádost o posunutí termínu byla za těchto 
podmínek schválena. 
» Zastupitelé souhlasili i se změnou územní-
ho plánu v oblasti rozšíření Biocentra v údolí 
říčky Ponávky při ústí Jehnického potoka.
» I když občané projevili snahu zapojit se 
aktivně do příprav oslavy 730 let Jehnic, 
o nabízenou pomoc a nápady není ze strany 
obce zájem, opět vše proběhne netranspa-
rentně. 

» Rozpočet na tuto akci je letos 500 000 Kč, 
tak proč by o něm měli rozhodovat občané.
» Na návrh pana starosty byl jmenován čtyř-
členný přípravný výbor pro zajištění těchto 
kulturních akcí, tak snad někoho z výboru 
budou názory občanů zajímat...




