
Snaha o lepší hospodu – příběh pokračuje...

Pokrok nezastavíš. Chtěli jsme dětské hřiště a máme ,,stromovou 
kapli”. Tedy spíše něco, co jen málokdo může pochopit. Na místě, 
které předtím vyčistili a zvelebili nejbližší sousedé, máme nové stro-
my, zemní val, kde krásně kvetly tulipány, ale kde donedávna (i přes 
snahu našich hasičů ) bylo jen řepkové pole a páska bránící vstupu. 
To, že by hřiště znevažovalo pietu hřbitova našim zastupitelům ne-
vyvrátil ani fakt, že 20 let byl parčík před hřbitovní bránou hlavním 
hřištěm pro školku i družinu. Zastupitelé hřiště v roce 2020 podpoři-
li, ale v roce 2021 (s příchodem nového tajemníka) si všimli hřbitova  
a přišlo zamítnutí podpory.
Byl nám vnucen nápad na „relax zónu“, kde se má ukrývat budoucí 
dětské hřiště. Bohužel mimo obydlenou část obce a skryto v  za-
padlém koutě remízku. Na dotaz: „Kdy to bude?” jsme dostali tak 
zamlženou odpověď, že ji nemohl rozumět ani ten, co odpovídal. 
Místo toho jsme se překvapivě v letošním dubnu dozvěděli, že pře-
ce máme volně přístupné dětské hřiště patřící k mateřské školce. 
Hřiště je to pěkné a udržované, navštívil jsem ho s vnoučaty, jen 
se veřejnost musí vtěsnat do doby mimo školní a školkovskou pro-
vozní dobu. 
To vše se děje na pozadí potlačení názoru velké části 
občanů, že ideální je umístit hřiště pro nejmenší na 
náměstí. Argument, že na náměstí jsou přece 3 dny 
v roce hody, je hodně za hranou. 

Jestliže vydáváme ročně z obecního rozpočtu jednotky 100 000 Kč 
na hody a v letech výročních a předvolebních, jako je ten letošní, 
částku přesahující 750 000 Kč, určitě lze najít technické a finančně 
přijatelné řešení, jak fungování hřiště a hodů skloubit.

Zastupitelé nechtějí na náměstí hasičku, ale chtějí zde nový spole-
čenský objekt se sálem pro 300 hostů. Hasiči chystají novou samo-
statnou hasičku poblíž centra, ne zcela využitelný sál pro 300 ná-
vštěvníků má být na náměstí, ale zase mi v tom chybí ti nejmenší. 
Ti by měli být odsunuti do 500 metrů vzdáleného remízku, kde se  
i některé maminky nemusí samy cítit úplně nejbezpečněji.
Existují ale architektonické studie, které dokazují, 
že naše náměstí a společenský objekt mohou fun-
govat propojeně jako multifunkční prostor, který 
se stane přirozeným centrem obce pro všechny bez 
rozdílu věku i zájmů.

Přimlouvám se za otevřený přístup k řešení obecních věcí, které se 
budují na desetiletí a pro generace budoucí. Dnešní přístup někte-
rých zastupitelů, jen náš názor je správný, my si ho odhlasujeme  
a jiné nápady naopak vždy zamítneme, vede jen ke zbytečným  
třenicím a stále větší nemožnosti se domluvit na kompromisu 
nebo nejlepším řešením.

- Stanislav Pukl - 

U nás v Jehnicích...

Na květnovém zasedání zastupitelstva nám 
pan starosta oznámil, že na červnovém  
zasedání budou zveřejněny podrobnosti  
výběrového řízení na nového nájemce místní  
hospody. Dokument byl na jednání sice 
připraven (najdete ho na www.jehnice-
napohodu.cz v  části O čem se mluví), ale  
starosta si jeho uveřejnění zřejmě rozmyslel. 
Pouze oznámil, že nového nájemce hospody 
vybere až nové zastupitelstvo po zářijových 
volbách. Mrzí mě, že slib pana starosty opět 
neplatí.
Nového nájemce může vybrat až 
nové zastupitelstvo, ale proč ne-
zveřejnit základní podmínky nyní 
a nedat zájemcům čas na prohlíd-
ku objektu a přípravu kvalitní 
nabídky? 

Volby budou až 23. – 24. 9. 2022. Nové za-
stupitelstvo se sejde až v  říjnu a smlouva 
současnému nájemci končí 30. 11. 2022. 
Proč se má výběr nového nájemce 
řešit na poslední chvíli? 

Chceme mít v Jehnicích opravdu lepší hos-
podu a záleží nám na výběru schopného  
a příjemného provozovatele. 

Pojďme hledat potenciální nájem-
ce už nyní, SPOLEČNĚ. 

Věřím, že novému zastupitelstvu se podaří vy-
brat dobrého provozovatele a lepší hospody  
se přeci jen dočkáme. Výběr dobrých zastu-
pitelů bude koncem září ve vašich rukou. 
Přeji všem krásné léto.

- Ing. Robert Charvát -

A co děti ……, pokračování rok 2022.




