
Co nás čeká – kalendář akcí 
* 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
* 15. až 18. dubna – Velikonoce 
Velikonoční svátky patří k nejstarším svát-
kům vůbec. Jsou významným křesťanským 
svátkem, během kterého věřící oslavují 
vzkříšení Ježíše Krista. Oblibu našly i u těch, 
kteří náboženský kontext příliš nevnímají. 
Svátky jara se tradičně nesou ve znamení 
velikonočních koled, pomlázek, malovaných 
vajec a klasických pochoutek, jako jsou ma-
zanec, nádivka nebo velikonoční beránek. 

Přejeme vám všem krásné prožití 
velikonočních svátků. 
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Společně 
v Jehnicích

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

                                         Představuje se:

                                    Stanislav
                  Pukl
                            Vážení 
                       Jehničáci.
Jak bylo uvedeno v  našem lednovém 
i únorovém Zpravodaji, důvodem pro 
jeho vydávání je absolutní privatizace 
Jehnických listů ze strany zastupitelstva 
a následné kroky, které Jehnické listy 
uzavřely pro názory, jenž nejsou úplně 
shodné s postoji vedení obce.  To se pro-
jevilo i zrušením redakční rady, když se 
do ní nepřihlásil nikdo naprosto souzně-
jící s  hlasem radnice, ale pouze aktivní 
lidé, zajímající se o dění v naši obci. 
Znám Jehnice ještě z  dob, kdy nebyly 
součástí Brna a následně mi kontakt 
zprostředkovávali kolegové v práci, kteří 
byli jehnickými starousedlíky. Nyní byd-
lím v Jehnicích již 27 let a cítím se Jeh-
ničákem s vřelým vztahem k  Jehnicím  
a jejich okolí.
Nelze pochybovat o velké zásluze někte-
rých dnešních zastupitelů na proměně 
Jehnic v  posledních 30 letech, ale to 
není nijak výjimečná věc v kontextu vý-
voje v  celé České republice a ve všech 
městských částech Brna. Také ve všech 
ostatních částech zmizely blátivé silnice, 
přibyly chodníky a nikde nechybí kanali-

zace nebo vodovod. To je prostě všeobec-
ný rozvoj Brna a všech jeho částí. Podí-
vejme se na naše nejbližší sousedy, jako 
je Ořešín, Útěchov, Soběšice nebo Ivano-
vice. Ve všech těchto městských částech 
mají funkční vodovody, plynovody, ka-
nalizace a zpevněné komunikace. Všude  
u sousedů, ale mají také něco navíc. 
Něco, co nám v Jehnicích úplně chybí. Je 
to občanská vybavenost, vnitřní prostory 
pro trávení volného času dětí, mládeže  
a setkávání spoluobčanů. S venkovními 
prostory jako jsou dětská hřiště a klidové 
zóny, je to v Jehnicích stejně špatné.
Vše, co se v  Jehnicích ze strany vedení 
obce v současné době děje, je jen opo-
na, za kterou se skrývá prosazení ma-
sivní výstavby v obci v dalším volebním 
obdobím, která má přinést minimálně 
zdvojnásobení počtu obyvatel a udělat 
z  nich další brněnskou noclehárnu. Při 
současné ceně pozemků 16 000 Kč/m2, 
se opravdu jedna o hru se stamiliony.
Jak může taková zástavba vypadat, se 
může každý přesvědčit v  rostoucí Rezi-
denci Bavaria. 
Proto si myslím, že by se měl každý, kdo 
chce, aby Jehnice byly ne ubytovnou, ale 
krásným místem pro život náš, našich 
dětí a vnoučat, zajímat o dění v  Jehni-
cích s  cílem navrátit naše Jehnice nám 
Jehničákům.
 - Stanislav Pukl - 

Novinka v morušové aleji Všimli jsme si, že kolem stromové  
aleje se začala dělat tzv. oplocenka.  
To je oplocení, které se používá  
v lesích při výsadbě nových strom-
ků, hlavně proti okusu zvěří. 

Přitom stromy jsou zde jednotlivě chráněny 
již při výsadbě. Nejprve jsme nechápali proč, 
až později jsme se z webu MČ–Jehnice do-
věděli. „Jedná o oplocenku, která by měla 
zabránit okusu keříků, keřů a rostlin. Vznik-
ne tak nový samostatný remízek k hnízdění 

ptactva a skrýše pro drobná i větší zvířata. 
Součástí ,,oplocenky“ jsou i pravidelně ote-
vřené průchody v pletivu pro migrující, volně 
žijící zvěř. 
Hlavně, aby migrující zvěř věděla, že nemá 
nic okusovat :-) 

Info pro vás o ÚMČ Brno – Jehnice:
Úřední hodiny: 

Po: 7,00 – 16,30 hod, St: 7,00 – 16,30 hod
Telefon: +420 541 237 425




