
Přes  svoje  nedávné  rozhodnutí  nereagovat  na  obsah  Jehnic-
kých listů, musím reflektovat na srpnové číslo.
V  úvodním slově starosta sděluje, že letošní komunální volby  
považuje za prioritu. Dále sděluje, že zastupitelstvo potřebuje  
velké znalosti a praktické zkušenosti. Podobně se vyjádřil před  
minulými volbami v televizi „...Musím kandidovat, kdo by to dělal, 
když tomu nikdo nerozumí ?“. 
obě vyjádření, ale popírají možnost, že je někdo nový schopný práci 
zastupitele vykonávat, protože to nikdy nedělal a v takovém případě 
jsou volby asi zbytečné?
Z  poděkování pracovníkům úřadu je doufám vyjmut odstoupivší 
tajemník, který jen v letošním roce už působil na radnici ve 3 funk-
cích. Ve všech se však zviditelnil pouze neumětelstvím, nekompe-
tentností, zkreslováním skutečností, značnou dávkou neurvalosti  
a prosazováním soukromých cílů (o tom ale jinde).
K  záležitosti „Stromová kaple“ jen stručně, protože její existenci  
akceptuji. Na stejném místě chtěli občané dětské hřiště a dali mu po 
dva roky 300 a 400 hlasů. Kolik jich dali kapli (mimo 6 zastupitelů) 
se nikdy nedozvíme, stejně jako se nedozvíme skutečné náklady na 
její zbudování.
„Můstek” je úplně zbytečný, stačilo napsat, že je v  katastru  
MČ ořešín a upozornili jsme na problém tamní úřad.
Pro článek „A máme to tu znovu,...“ je nejvíce vypovídající hned první 
věta. Starosta sice nevycházel z údivu, ale věci pouze komentuje ze 
svého pohledu. Pokud by se skutečně jednalo o objektivní nepravdy, 
není nic jednoduššího, než takovou skutečnost doložit relevantními 
podklady, kterými by jistě disponoval.
To že byla porušena rozpočtová pravidla, je skutečnost zaznamenaná 

v zápisu ze zastupitelstva. Pravda je taková, že náprava přišla až po 
upozornění „kverulantů“ z řad občanů.
Akce „opěrná zedˇ“ je neukončitelná právě důsledku trvajícího soud-
ního sporu a neoprávněného vyhlášení havarijního stavu ze strany 
starosty.
Ano, slíbil jsem studii společného objektu hasičky a úřadu na ná-
městí. Studie je zpracována i přes odmítnutí zastupitelstva při 
žádosti o finanční příspěvek na ni a přes zdržení, způsobené co-
vidovou situací na Fakultě architektury. Po zkušenostech se všemi 
našimi návrhy na úpravy veřejného prostoru, odmítnutí nabíd-
ky naší bezplatné pomoci s  kulturními akcemi, opravou cesty do 
Rakovců, mnoha dalšími zamítnutími každého našeho návrhu  
a milionovými náklady na hasičku a zeď na ulici Plástky, jsem  
nenašel jediný rozumný důvod studii předkládat stávajícímu  
zastupitelstvu k takřka jistému zamítnutí.
Co se týká polních cest, je reakce a vysvětlení starosty naprosto za-
vádějící. Veškeré provedené rekonstrukce jsou čistou okamžitou im-
provizací. Jako zářný příklad je ta nejširší a s nejsilnější konstrukcí 
podél usychající morušové aleje a ta podél hřbitova, která dál pokra-
čuje v neupravené a neblátivé formě takřka kilometr po soukromém 
pozemku, který ta „naše“ 200 metrová zpřístupňuje, ale pro pěší nic 
neřeší.
V  poslední  řadě  se  zmíním  o  samotných  Jehnických  listech. 
Výsledky snahy o jejich monopolizaci a radniční uzavřenost jsou: 
zrušení Redakční rady, nástup a rychlý odchod profesionální  
redaktorky, doba vydávání 1x za dva měsíce a vydávání spolkového 
Zpravodaje.

- Stanislav Pukl - 

Děje se v Jehnicích

Jako většina lidí se rád účastním oslav histo-
rických výročí.
To naše velké jehnické, jehož oslavy mají 
vyvrcholit ve dnech konání tradičních hodů, 
není samozřejmě výjimkou, a tak jsem 
mimo jiné pozval recipročně pár známých  
a přátel. Jedná se převážně o dlouholeté  
starosty a zastupitele obcí, se kterými  
se naše dlouhodobá spolupráce změnila 
v přátelství a profesní partnerství. 
Sdělil jsem jim datum konání hodových dnů 
s tím, že nechávám na nich, který den oslav 
si vyberou. V  reakci na pozvání mi přišla 
hromada všemožných dotazů. Základním 
motivem bylo, jak se mají rozhodnout pro 
datum, když nikde nemohou zjistit program 
oslav ani hodů. Tento problém byl však vy-
řešen minulou středu, kdy byl program 
zveřejněn. Další okruh otázek se týkal jejich 

zájmu o historii a současnost Jehnic, s tím že 
nemohou najít aktuální web Jehnic, protože 
se jim pořád zobrazuje „nějaký starý, asi ne-
funkční“.
Pravda je však taková, že jsem musel přiznat, 
že náš web je tak děravý, jako historie Jeh-
nic na něm – rozumějte, údaje na oficiálních 
webových stránkách městské části, uvedené  
v  záložce „historie“. Podle těchto dvou  
odstavců Jehnice takřka 600 let neexisto-
valy, po zbořeném zámku zůstaly dvě vázy  
a chátrající pivovar je postaven na úroveň 
historických Božích muk. Dění po roce 1990 
je zmíněno jen v  souvislosti s „podnikatel-
ským barokem”.

Věřím, že až moji přátelé uvidí 
Jehnice v reálu, jejich dojem se 
radikálně změní. 

Určitě budou příjemně překvapeni jeh-
nickým nejbližším okolím, které spíše  
připomíná jejich obce než velkoměsto typu 
Brna. Překvapení také zřejmě vyvolá předpo-
kládaný víc než štědrý rozpočet oslav 0,75 až 
1,00 milionů Kč, který jistě vzbudí pozornost 
i závist ze strany představitelů obcí s  4krát  
až 5krát větším rozpočtem, než je ten náš. 
Přesto věřím, že si oslavy všichni společně, 
hosté i jehničáci, za naše peníze užijeme  
a dobrou náladu podpoří i počasí. 
Poděkování  patří  především  stárkům, 
hasičům a dalším, kteří bezplatně obětu-
jí svůj volný čas pro zdárný průběh oslav.

- Stanislav Pukl - 
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Reakce na srpnové Jehnické listy




