
Potom nastalo ticho, ze kterého se vyloupla 
nesmyslná cesta kolem hřbitova, zpřístup-
ňující pouze soukromé pozemky. 

Po nějaké době přišli občané s  návrhem 
opravit tu nejvyužívanější cestu od hřbitova 
do Rakovců. Tento návrh byl okamžitě do-
slova smeten, jelikož nebyl z  hlavy obecní 
vlády. Následně přišel starosta se způsobem 
opravy této cesty, který pro jeho nesmysl-
nost tiše skončil v  zapomnění. Kosmetické 
vyspravení rovinaté části cesty jemnou drtí 
si po dvou letech vzalo bláto a příroda zpět.

Následovala doslova smršť rekonstrukcí pol-
ních a účelových cest. 
Máme cestu podél nové aleje, která postrá-
dá smysl svoji šířkou, skladbou i ukončením 
v  soukromém poli. Cesta, která nás přivádí 
k aleji z ulice Plástky, je tak kvalitní, že už po 
2 měsících prorůstá travou a zarůstá okolní  
zelení. Stejně dopadla i cesta z  Plástek na 
Lelekovice kolem arboreta. Ještě menší  
smysl dává rekonstrukce kousku cesty, která 
propojuje  zpevněnou část Plástek se sou-
kromou cestou a která byla odůvodněna 
zpřístupněním dětského hřiště, které možná 
někdy bude ukryto v místním křoví.

Takže suma sumárum jsme dostali za uply-
nulé období 4 rekonstruované cesty a 2 
nové cesty k  soukromým pozemkům já-
řku za 1,5 milionu z obecní kasy – z pěněz  
občanů. Nikdo se neptal, zda by třeba  
nebylo dobré zvážit využitelnost našich cest 
a přání nás jehničáků.
Smysl mají podle mne jen takové 
cesty, které nás dovedou tam, kam 
jít chceme. Ostatní lze označit za 
zbytečné. 

- Stanislav Pukl - 

Většina z nás světový evergreen jehož název jsem si vypůjčil do názvu článku zná a  chci se v něm s úsměvem 
zamyslet nad stavem cest v našich Jehnicích. Vše začalo na začátku volebního období, kdy byl ohlášen záměr 
opravit cestu kolem Ponávky, a to nejspíše v úseku od Jehnického nádraží směrem na Lelekovice. 

Co se o Jehnicích nikde nedozvíte

Veď mě dál cesto má...

V minulém čísle Zpravodaje jsem vás 
informoval o špatném stavu mostku 
mezi Loučkami a Ořešínskou rákosi-
nou. Nosné desky jsou téměř shnilé 
a při zatížení hrozí jejich prolomení. 
Na moji písemnou žádost o podporu při 
řešení tohoto problému pan starosta Šicha 
vůbec nereagoval. Jak jsem se postupně 
dozvěděl, tak úplně stejného přístupu se 
dočkali občané, kteří se na našeho starostu  
v této záležitosti obrátili přede mnou. 
Oslovil jsem se stejnou prosbou ořešínského  
starostu, pana Levíčka. Ochotně a konstruk-
tivně o problému komunikoval. V současné 
době dojednává s Magistrátem města Brna 
převod zmíněného mostku do majetku MČ 
Brno – Ořešín. Ten má být dokončen nej-
později v září. Přislíbil, že ihned poté bude 
mostek opraven. Peníze na ni jsou již připra-

veny. Panu Levíčkovi jsem nabídnul, že bych 
do doby provedení opravy zajistil zdarma 
provizorní překrytí mostku zpevňující des-
kou. Pan starosta za nabídku poděkoval, 
ale upřednostnil setrvání současného stavu  
až do oficiální opravy. Doufám jen, že se  
do té doby na mostku nepřihodí někomu 
úraz. 
Než bude mostek opravený, buďte 
prosím při jeho přecházení nebo 
přejíždění opatrní. 

Doporučuji chodit po jeho krajích nebo 
se tomuto nebezpečnému úseku raději  
vyhnout. S panem starostou Levíčkem budu 
nadále v kontaktu a věřím, že se slíbené 
opravy mostku brzy dočkáme. 

- Ing. Robert Charvát -

Nebezpečný mostek v Loučkách bude opraven

Naše (NE)bezpečné dětské hřiště v Jehnicích




