
Na pěkném místě kousek od parku na ulici 
Živanského mohlo být za peníze města Brna 
z programu participačního rozpočtu „Dáme 
na Vás” pořízeno šikovné hřiště, které 
v Jehnicích pro děti tolik potřebujeme. Tento 
záměr podpořilo více jak 400 občanů.
Naši zastupitelé se rozhodli k přání občanů 
postavit zády a narychlo na tomto místě 
postavit stromovou kapli. Záměr byl schvá-
len bez veřejné diskuse pouze zastupiteli 
Šíchou, Rinchenbachem, Rychnovským 
a Hudcem. 

Jak se projekt vyvíjel 
Projekt je ovšem raritou snad po všech strán-
kách. Pan starosta na zasedání zastupitelstva 
v září 2021 prohlásil, že z rozpočtu naší 
městské části bude uhrazen pouze projekt 
kaple za necelých 22  000 Kč. Ostatní nákla-
dy údajně uhradí město Brno.
Na prosincovém zastupitelstvu se pan sta-
rosta pokusil tajně propašovat fakturu za vý-
stavbu kaple ve výši 118 000 Kč do našeho 
Jehnického rozpočtu!!!
Na základě protestů občanů, 
nebyla tato částka zastupitelstvem 
schválena. 

V následné diskuzi vyšlo najevo, že částka 
118 000 Kč nejenže nebyla zastupitelstvem 
dopředu schválena, ale starosta ji nechal již 
fi rmě Veselý, která výstavbu kaple provedla, 
proplatit. Touto neschválenou platbou došlo 
k porušení zákona o rozpočtových pravi-
dlech obce. Zajímavé je, že tento nezákonný 
postup starosty podporoval při hlasování jen 
pan Rinchenbach. 
Opravdu jsme potřebovali stromovou kapli, 
která i se stromy stála více jak 275 000 Kč 
z veřejných prostředků? Nedaly se tyto pro-
středky použít v Jehnicích účelněji?

Vývoj fi nancování
Jak jsme vám již psali v úvodu, čekali 
jsme, jakým způsobem bude fi nancování 
stromové kaple obhájeno na únorovém 
zastupitelstvu. Věděli jsme, že se starosta 
pokusí tuto platbu zlegalizovat. 

Ještě jednou podrobněji! 
1. Překvapivé bylo sdělení, že fi rma Veselý 
zcela „dobrovolně“, na žádost pana Rinchen-
bacha, vyplacené prostředky už v prosinci 
minulého roku vrátila na účet obce. 
2. Následně pan starosta pronesl dlouhý ka-
jícný proslov a uznal všechna svá pochybení 
při předchozím nezákonném proplacení 
faktury za 118 000 Kč. 
3. Dozvěděli jsme se, že práce na kapli byly 
provedeny, předány a převzaty bez závad. 
Ani pan Rinchenbach neznal důvody, proč 
se fi rma Veselý rozhodla vyplacené prostřed-
ky vrátit... Že by snad pod příslibem dalších 
obecních zakázek? 
4. Občané opět upozorňovali zastupitele na 
porušení zákona o rozpočtových pravidlech. 
V současné době na úřadě probíhá šetření 
kontrolních orgánů a bylo by lepší počkat 
na výsledek kontroly. Bylo to marné. Pan 
Šicha, Rinchenbach, Rychnovský a Hudec 
tuto platbu schválili k proplacení, čímž došlo 
k dalšímu porušení zákona. No a my čekáme 
na výsledek kontroly. 
5. Zvláště zajímavé bylo zdůvodnění pana 
Rychnovského, tady nás překvapil stejně, 
jako svoje kolegy. Vystoupil s tím, že je po-
třeba už dále nebrzdit zemní práce, aby 
se mohlo začít s výsadbou stromů! Inu 
zastupitel na svém místě, nic mu neunikne 
a vždy přesně ví, o čem hlasuje. Protože ty 
stromy byly vysázeny už vloni počátkem lis-
topadu, hned po dokončení stavby kaple :-)
6. Ale pozor. Tady se otevírá prostor pro 
spekulaci. Asi nějakou náhodou byla hned 
v dalším bodě schválena smlouva s fi rmou 
Veselý na další stavební akci na Plástkách za 
441 000 Kč. Hm, hm, co dodat? Je opravdu 
vše křišťálově čisté? 

     Vítáme vás v Jehnicích
V blízké době se naše Jehnice začnou rozrůs-
tat o obyvatele bytových domů v Rezidenci 
Bavaria. Zatím není pořád jasné, kolik bytů 
tam nakonec bude, ale bude jich určitě přes 
stovku. Ty, co jsem měl možnost vidět, jsou 
opravdu moderně řešené. Tomu ale napoví-
dá i cena, začínající na více jak 100 tisících 
za 1 m2 plochy. To ukazuje, že se do Jehnic 
přistěhují lidé, kteří nebudou mít hluboko 
do kapsy.

Co jim ale za nemalý peníz nabídnou 
Jehnice a honosně nazvaná rezidence 
v jejich samém srdci, s entrée mezi 
ubikací dělníků a skladišti? 
Určitě krásné okolí, které zve k vycházkám, 
ale co dál, co se týká využití volného času 
a občanské vybavenosti?
Dětské hřiště ve stylu „není si kde hrát“ 
s dominujícím cárem igelitu přes pískoviště. 
Lavičky na pustém náměstí a nebo si musí 
20 let počkat na stín stromů nepotřebné 
„stromové kaple“? Nebo snad náš zakouře-
ný obecní restaurant, kde je host dost často 
spíš nevítaný?
Výhodou je obchod na náměstí se širokou 
otevírací dobou, pokud ho zrovna nezavře 
hygiena. Dalším nemalým bonusem, inze-
rovaným přímo v nabídce realitní kanceláře, 
je ordinace praktické lékařky ve vzdálenosti 
200 metrů – fakt, že ordinační doba je 1x 
týdně 90 minut, je diskrétně zamlčen…
Máme také místní pobočku Knihovny Jiřího 
Mahena, ale čas si musíte udělat v úterý od-
poledne. Tak zbývá už jen pokusit se o přijetí 
do TJ Sokol Jehnice, ten má ve své režii naši 
školní tělocvičnu 7 dní v týdnu.
Takže pro nás stávající Jehničáky i pro ty 
nově příchozí – a počítejme zhruba s 250 
novými obyvateli – se situace pouze zhor-
ší a výrazně zkomplikuje. Ať už se bavíme 
o dopravní obslužnosti, parkování, službách 
nebo využití volného času. Tato neutěšená 
situace je výsledkem neřešení problémů 
naším zastupitelstvem prakticky ve dvou 
posledních volebních obdobích. Jejich bez-
obsažná prohlášení jsou svědectvím o jejich 
nemohoucnosti věci řešit.
Vítejte tedy k nám noví Jehničáci, bude-
me se potkávat občas v okolních lesích, 
častěji pak v kolonách na všech 
křižovatkách od našeho náměstí 
až po ulici Hradeckou...

Co se o Jehnicích nikde nedozvíte

Projekt stromové kaple je jehnickou raritou!  Betlém se nám proměnil




