
         Setkání Spolku  
         za kulturní Jehnice
Na začátku března proběhlo  
setkání členek Spolku za kulturní 
Jehnice – na programu bylo sa-
mozřejmě plánování, jaké činnosti 
nás čekají v blízkém jarním období 
a v neposlední řadě oslava MDŽ…

V poměrně hojném počtu jsme se sešly v ne-
daleké kavárně u sousedů v  Mokré Hoře. 
Skladba účastnic byla poměrně pestrá, dá se 
říci, že jsou nás ve spolku zastoupeny plné 
tři generace.
Aktuálním tématem byla také akce, kterou 
jsme mnohé z  nás bleskurychle provedly 
v minulých dnech – materiální sbírka na dvě 
ukrajinské dívky ve věku 10 a 17 let, které 
se s minimem osobních věcí ocitly ze dne na 
den v Brně u svých příbuzných.
A dále naše tradiční témata – kytičky, truhlí-
ky, velikonoční dekorace – to je, co nás baví. 
S ekologickými tématy se pojí také nová zá-
ležitost v Jehnicích – připravovaná Relaxační 
a volnočasová zóna.
Kvitujeme výzvu ÚMČ, abychom se zapojily 
do diskuse o podobě tohoto záměru a jistě 
požadované náměty a připomínky vznese-
me. 
K závěru našeho posezení jsme přešly k vol-
nější zábavě, zástupkyně starší generace  
zavzpomínaly na tradiční oslavy MDŽ, což 
jsme podpořily zorganizováním minitom-
boly, která se skládala výhradně z  cen,  
evokujících 80. léta… No Indulona či Alpa  
se hodí vždycky!
- Pavlína Puklová - 

        První legální „ČERNÁ  
        SKLÁDKA“ v Jehnicích
Na městskou parcelu č. 489/1 navezl sta-
vebník rozestavěného domu, který stojí nad 
EKO dvorem vykopanou šotolinu a vznikla 
tak skládka nezhutněné zeminy o rozměru 
9x8 m ve vrstvě cca 60 cm což je přes 40 m3. 
Starosta p. Šícha nám k tomu na zastupitel-
stvu řekl, že o této skládce ví a dal k návozu 
zeminy na městský pozemek souhlas. Při 
cenách skládkování a dopravy za odvoz šo-
toliny stavebník ušetřil velké peníze. A obec 
získala zcela ZDARMA černou skládku :-( 
Počítali jsme za vás: 
Skládka o velikosti 8 x 9 x 0,6 = 43 m3.
Kontejner na 3 m3 + odvoz a likvidace stojí 
2 500 Kč . Celkem se dá vyčíslit cena za od-
voz 14 kontejnerů x 2 500 Kč na 35 000 Kč.
Chápe to někdo?

- Stanislav Dráb - 

           Dětské hřiště  
         v relaxační zóně
Nedávno se mi dostal do rukou 
projekt na Relaxační zónu v  Jeh-
nicích na Plástkách. Projekt zněl 
opravdu lákavě, bohužel až do 
chvíle, kdy jsem zjistila, kam bylo 
umístěno tolik chybějící dětské 
hřiště v naší městské části.

O důstojném dětském hřišti se v Jehnicích 
mluví už několik let. Fandila jsem projektu 
z programu „Dáme na vás – Dětské hřišťátko 
nejen pro jehničáky“. 

Tento projekt byl štědře podpořen hlasy jeh-
nických občanů. Bohužel mu chyběla pod-
pora našeho zastupitelstva.
Těžko jsme tento smutný fakt vysvětlovali 
dětem a ještě hůř se nám vysvětluje sou-
časná realizace Stromové kaple místo hřiště. 
Těšily se, že tu konečně budou mít svůj pro-
stor pro volný čas, kde budou upevňovat své 
kamarádské vztahy.

Měla jsem za to, že si naši zastupitelé jsou 
vědomi absence dětského hřiště a při  
realizaci relaxační zóny mu bude věnováno 
dostatek prostoru… Ale opak je pravdou. 
Umístění dětského hřiště je nevyhovu-
jící z  hlediska dostupnosti, bezpečnosti  
a velikosti.
Dětská hřiště bývají umístěna tak, abyste se 
k  nim lehce dostali a hřiště byla viditelná. 
V  projektu je hřiště umístěno u remízku, 
kam se chodí schovávat zvěř. Pokud nejste 
znalí této lokality, jen těžko uvěříte, že v my-
šleném místě hřiště naleznete. 
Pokud jste se těšili, že pošlete větší děti 
samotné s  kamarády na plánované hřiště  
a budete je mít na očích, tak vás opět vyvedu  
z  omylu. Hřiště je dokonale schované! 
Přitom právě hřiště je většinou umístěno 
v dosahu obydlí, cest pro pěší apod. 
Proč je tedy dětské hřiště v projektu rela-
xační zóna takto zastrčeno? Proč není umís-
těno viditelněji, bezpečněji a dostupněji? 
Tak jsem se na tento projekt těšila. Bohužel 
to, co mělo být jednou z dominant relaxační 
zóny je naprosto upozaděno. Před čím má 
být upozaděno se snad dozvíme na veřej-
ném projednání Relaxační zóny, které bylo 
našim zastupitelstvem několikrát avizováno 
na přelom března a dubna.
- Magda Havránková - 

Co se děje v Jehnicích




