
Na tomto jednání o relax zoně požadovali  
občané také opravit cestu na Lelekovice 
kolem arboreta. Sice to není součástí relax 
zony, ale jde o hodně využívanou cestu, jak 
turisty tak cyklisty.
Zastupitelé souhlasili a pověřili starostu, aby 
oslovil alespoň tři firmy ke zpracování ceno-
vých nabídek. Na základě těchto nabídek 
pak vybere zadávací komise tu nejvýhodněj-
ší. Toto je správný zakonný postup.
Jaké bylo naše překvapení, když už 2. 4  
v 7 hodin ráno začala firma Veselý prová-
dět rekonstrukci cesty na Lelekovice.
Nechápeme, kdy byly další firmy osloveny, 
kdy byla sestavena výběrová komise, a kdy 
se rozhodlo o nejvýhodnější nabídce ? A kdy 
byla uzavřena smlouva s firmou, která má 
zakazku provést.
Vypadá to že vše proběhlo v noci  
z pátku na sobotu... a nebo si z nás 
někdo dělá srandu.

V době kdy proběhla hloubková kontrola  
z Magistrátu a radnice má zpracovat opat-
ření, která mají zamezit dalšímu porušová-

ní zákonů při zadávání veřejných zakázek  
to dopadá takhle?
Na dalším 261. zastupitelstvu byla snaha  
vedení radnice vše zpětně legalizovat.  
Zřejmě pod tlakem veřejného mínění,  
zveřejněných fotek a diskusích na FB. 
Zastupitelé ale nic nepochopili a začali se 
více a více zaplétat do sítě, kterou si sami na 
sebe upletli. 
Vrcholem všeho bylo vystoupení mís-
tostarosty pana Rychnovského. O tuto 
tragikomickou etudu se s vámi musíme 
podělit.
Sám místostarosta se ujal hlavní role v této 
frašce. Nazval ji „revokace usnesení”. Spíše to 
byla pohádka: „Odvolávám co jsem odvolal  
a slibuji co jsem slíbil.“ Bohužel místostaros-
ta v této roli neoslnil ani hereckým výkonem 
ani scénářem ze kterého vše jen přečetl. 
Snažil se totiž omluvit to, že starosta musel 
během noci oslovit dvě firmy ke zpracování 
nabídek, že tyto nabídky v noci vyhodnotila  
zadávací komise a nad ránem byl určen ví-
těz: firma Veselý. Tato firma pak v sobotu  

v 7,00 hodin ráno začala provádět rekon-
strukci cesty. Tak to je opravdu za hranicí 
těch nejodvážnějších představ. Tomuto  
vystoupení pana místostarosty opravdu  
nikdo netleskal.
Co na to říct. Asi jen to, že je 
opravdu nutné na radnici  
něco změnit !

- Mgr. Stanislav Dráb - 

Tato pověstná věta z filmu „Jáchyme hoď ho do stroje“ přesně sedí na popis 260. zastupitelstva v Jehnicích, 
které proběhlo na apríla 1. 4 .2022. Bohužel to ale nebyl žádný aprílový žert, i když to tak vypadá.

Co se o Jehnicích nikde nedozvíte

Je To MARNý, Je To MARNý, Je To MARNý...

Po letošním pálení čarodějnic, byla oznámena  
další akce obdobného charakteru tentokrát 
pod názvem „ZAHRADNí SLAVNOST“.
Podle masívní propagace této akce jsem se 
těšil na zajímavě strávené odpoledne. Škoda 
jen, že vzhledem k počasí se nemohlo využít 
netradiční prostředí bývalé zámecké zahra-
dy a vše se přesunulo na hřiště za školu.
Pořadatelé mě příjemně překvapili letním 
kinem, které přesunutím do tělocvičny už 
nebylo tak atraktivní, jako promítání venku.
Hlavní program celého odpoledne ale 
sklouzl do stereotypu známé kombinace 
pivo, párek, cimbál a sezení na lavicích.
Vlažná návštěva občanů potvrdila nezájem  
o takto pojaté oslavy 730. let Jehnic
Doba pokročila a to by si organizátoři těchto 
akcí měli uvědomit. On opravdu jen skákací 
hrad, pivo a párek už lidi netáhne. Nevím, 
proč je potřeba tento nezajímavý model stále  
opakovat, aby se potvrdilo, že už to nezajímá 

ani důchodce, ani rodiny s dětmi, které jdou 
normálně vždycky na všechno.
Chtělo by to trošku kreativity a pár nápa-
dů. Prostě něco co lidi přitáhne a hlavně, 
co je zaujme.
Mě osobně zaujalo pár nápadů na akcích  
tohoto typu v našem okolí. 
Někde měli kapelu, na kterou si zatančíte 
třeba swing. Jinde přizvali zajímavého hosta 
či umělece, který všechny pobavil svým krát-
kým vystoupením. Místo opékaní špekáčků 
měli na akci gastro ochutnávku vyhlášené 
restaurace s burgery. Z takových nápadů pak 
vznikne moderní program.
Také naše děti jsou většinou jen na okraji 
zájmu při těchto akcích, kdy se jako něco 
nachystá, aby nezlobily a dospělí se mohli 
bavit.
Na dětských akcích mě naposledy zaujala  
skupina dobrovolníků, která předvedla  
fungování četnické stanice. Četníci v histo-

rických uniformách s šavlí u boku nabídli 
dětem plnění alternativních úkolů jako je: 
psaní na stroji, psaní s násadkovým perem 
a telefonování se sluchátkem – jak za první 
republiky. Také do Jehnic na náměstí dorazil 
klaun a divadlo. Nakonec společně zapojili 
všechny děti úžasným způsobem. Tak takový 
program pak v pohodě převálcuje jiné běžné 
atrakce.
V žádném případě nechci kritizovat kohoko-
liv z organizátorů, všichni jsou vedeni dobrý-
mi úmysly a je potřeba jejich úsilí pochválit. 
Jen chci poukázat, že u nás chybí koordinace 
mezi radnicí a občanskou společností. 
Dovedu si představit, že začátkem roku se 
sejde vedení obce reprezentované např. 
svou kulturní komisí se zástupci občanů, 
spolků a sdružení rodičů a společně vytvoří 
zajímavý plán akcí na letní období. Myslím 
že ve finále bychom na tom vydělali všichni.

- Mgr. Stanislav Dráb -

Zahradní slavnost v Jehnicích




