
www.jehnicenapohodu.cz   duben 2022Jehnice

Společně 
v Jehnicích

                                         Představuje se:

                                    Pavel
                  Svirák

                          Milí Jehničtí,

bydlím v Jehnicích teprve 17 let, a proto 
se počítám spíš k novousedlíkům než ke 
starojehničákům – se svými čtyřmi dětmi 
se však snažím nahlížet na současné  
a budoucí Jehnice s plným respektem  
k jejich historii. Mým prvním „veřejným” 
vstupem do místního dění bylo setkání  
s geometry na pronajatém obecním pozem-
ku před naším domem. Má první starost, 
aby geometři nepošlapali mojí ženě rajčata, 
však byla po několika návštěvách jednání 
jehnického zastupitelstva vystřídána jinou 
starostí – jak je možné, že bez jakékoliv  
informovanosti místních občanů bude úřad 
stavět v Jehnicích hasičku za nižší desítky 
milionů korun? 
Nicméně i tato starost byla vystřídána další,  
ještě závažnější starostí – můj pocit, že  
„prostí” lidé z Jehnic nejsou na jednání 
zastupitelstva vítání (nemají si ani kam 
sednout) a v podstatě nemají co mluvit do 
obecního dění, se potvrdil opakovanými 
prohlášeními, že lidé volí své zástupce jed-
nou za 4 roky a mezi volbami si mají hledět 
svého a nechat samosprávě „klid na práci”. 
Takováto představa „zastupitelské 
demokracie” je pro mne osobně 
nepřijatelná!

Zároveň však moje názory jsou zřejmě 
podobně nepřijatelné pro místní samo-
správu – vysvětluji si tak to, že po sporně  
ukončeném pachtu obecní zahrádky před 
naším domem přijel bagr a pod záminkou 
likvidace černé skládky zničil ručně vystavě-
né kamenné zídky a permakulturní záhony 
– to vše proběhlo jako příprava pro stavbu 
„opěrné zdi”, kterou však starosta realizoval 
protizákonným způsobem.
Zároveň cítím velký vděk za to, že v Jehni-
cích vznikly minimálně dva nové spolky,  
ve kterých se setkávají jak „starojehničáci”,  
tak „ti noví”. Mohou tak společně sdílet  
a prosazovat prvky hodnotného společen-
ského a kulturního života v Jehnicích a pečo-
vat o kvalitu Jehnic, jako dobrého místa pro 
život a bydlení.
Myslím si, že další rozšíření a rozvoj Jehnic 
jsou v podstatě nevyhnutelné. Považuji však 
za nezbytné, aby se současní obyvatelé Jeh-
nic i ti nově přistěhovalí, ať již do Bavarie 
nebo do jiných míst, cítili v Jehnicích dobře, 
bezpečně a „ti noví” byli vlídně přijatí – tak 
jak jsem to mohl zažít a zažívám já. 
Proto považuji za nezbytné, aby se lidé  
v Jehnicích měli příležitost potkávat při pes-
trých společenských, kulturních, sportovních 
nebo „sousedských” akcích, aby ve společ-
ných veřejných prostorách byl dostatek míst 
pro setkávání různých věkových či zájmo-
vých skupin a aby byly Jehnice spravovány 
transparentně. 
S důrazem na zájmy a potřeby místních lidí. 
Zkrátka, aby Jehnice byly atraktivní nejen 
svým okolím, ale i vnitřním uspořádáním.

  - Ing. Pavel Svirák - 

Relax  zóna - veřejné projednání 
Jestli jsme očekávali nějaký konkrétní zá-
věr z tohoto jednání, tak jsme se nedočkali.  
Jediné sdělení je, že se nemůže zničit remí-
zek a nemůže se vysadit sad na soukromé 
parcele pana tajemníka úřadu. Vyčistí se jen 
spodní skládka a na tu se dají v budoucnu  
nějaké herní prvky. Pak se ještě vysadí  
nějaké stromy před domy na ulici Plástky. 
Očekávali jsme, že se dozvíme celkovou 
částku za R zónu, nějaký konkrétní rozpočet, 
termín dokončení a rozvržení herních prvků. 

Nedozvěděli jsme se vůbec NIC.
Po setkání s architektkou jsme pochopili, že 

toto nebylo vůbec předmětem této studie. 
Musí to prý udělat jiný projektant, za další 
desítky tisíc .
Zjištění toho, že se tady dá časem něco 
udělat za 90  000 Kč (což je  cena prove-
dené studie) je pro občany trpké zjištění.
Relax zóna je dobrý záměr, ale o realizaci ne-
bude rozhodovat MČ Jehnice, jak je prezen-
továno. MČ nemá v rozpočtu na tento záměr 
ani korunu. Budeme čekat na rozhodnutí 
odborníků z Magistru, který je investorem  
a také i realizátorem.
V souvislosti s relax zónou se rozšířila i dez-
informace o tom, že se budou stavět řadové  

rodinné domy na ulici Plástky. Jedná se  
o záměrně šířenou dezinformaci úřadem obce, 
který tuto zprávu zveřejnil na svém webu. Ob-
čané mohli podlehnout dojmu, že podporou 
projektu relax zóny se zabrání výstavbě řado-
vých rodinných domů na Plástkách. 
Zde informace přímo Z webu obce.
Nic nebrání developerům postavit řadové 
rodinné domy na ul. Plástky, tak jak jsou již 
realizovány v areálu Pivovaru. MČ Jehnice  
s tím nemůže nic dělat pokud se dodrží  
Stavební zákon, Platný ÚP Města Brna a sou-
hlas majitele Města Brna. 

- Mgr. Stanislav Dráb - 

Co nás čeká – kalendář akcí 
* 30. duben – Pálení čarodějnic
Pořádá MČ Brno - Jehnice na zahradě mateř-
ské školy v Jehnicích.
* 30. duben – Pálení čarodějnic
TJ Sokol Ořešín zve všechny na tradiční 
pálení čarodějnic na Rakovci. 

* 1. květen – Svátek práce
Víte, že tento svátek se slaví již od roku 1890 
na paměť dělníků v USA. U nás je první máj  
i lásky čas a tak nezapomeňte na polibek pod 
rozkvetlým stromem, ideálně pod třešní.

* 8. květen – Den vítězství
Den je připomínkou mnoha lidí, kteří polo-
žili život za ostatní, slavíme zde konec druhé 
světové války.

* 8. květen – Den matek
* 15. květen – Den rodiny
* 21. květen – Rodinné májové  
odpoledne v Jehnicích
Spolek Jehnice na pohodu pořádá Rodinné 
májové odpoledne. Sejdeme se na náměstí 
3. května, čekají nás soutěže, hry, představení, 
zábava i občerstvení. Začínáme ve 14,00 h.

* 28. květen – Ořešínský vánek 
a vichr – závody horských kol
TJ Sokol Ořešín pořádá tuto akci a zve všech-
ny sportovní fanoušky. 

* 29. květen – Sportovní dětské odp.
TJ Sokol Ořešín pořádá akci pro děti. 




