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v Jehnicích

Společně v Jehnicích
V  minulém čísle našeho zpravodaje jsme 
vám představili kandidáty – tři mušketýry  
a jednu mušketýrku. Dnes vám představíme  
zbytek kandidátů za Sdružení nezávis-
lých kandidátů SPOLEČNĚ V JEHNICÍCH  
– správnou pětku.
Jsou to lidé, kteří neřeší, jestli někdo 
v Jehnicích bydlí rok, dva, patnáct nebo od  
narození. Jsou to podnikatelé, zaměstnanci, 
maminky malých dětí i těch odrostlejších. 
Co mají společného? 
Chtějí pohodu v Jehnicích! 

A co víc, ví, že pohoda není zadarmo, že se 
pro ni musí kus cesty ujít. Někdy je to cesta 
krátká, někdy dlouhá, jindy komplikovaná 
nebo poučná. S tímto kandidáti počítají. Ví, 
že je potřeba Jehnice zase o kousek posu-
nout. Svůj největší rozkvět zažily Jehnice 
koncem 90. let. 

To už je přeci jen pár let a je načase ně-
která místa zrevitalizovat, zmodernizovat  
a zpřístupnit, otevřít komunikaci s  úřadem  
a mnoho dalšího. 
Tyto kroky už nejsou jen o kandidátech 
za toto hnutí, ale o nás všech. A pokud  
je chceme učinit, musíme do toho jít  
SPOLEČNĚ... 
Nebudeme vás už déle napínat, kdože jsou 
další kandidáti SPOLEČNĚ V JEHNICÍCH. 
Zde představujeme dalších pět 
kandidátů našeho hnutí: 
Martina Klejchová, Pavel Šumpík, 
Martina Hryciow, Jiřina Vaňková 
a René Chvalina.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili svými  
podpisy pod petici nutnou k  registraci   
našeho sdružení. 

Jsme tady a chceme se ochotně starat o vás, 
budovat modernější a pohodovější život 
v Jehnicích a zachovat ráz malé a přátelské 
městské části.
Sami to ale nezvládneme!
Potřebujeme vaši podporu  
v podzimních komunálních  
volbách (23. – 24. 9. 2022). 

- Společně v Jehnicích - 

Co nás čeká – kalendář akcí 
* 4. – 11. 8. Festival planet, Hvězdárna  
a planetárium Brno, Kraví hora.

* 6 – 7. 8. Svatovavřinecké hody  
v Řečkovicích, areál bývalého pivovaru.

* 12. – 14. 8. Den Brna, připomínka 
slavného vítězství brněnských obránců 
před švédskými vojsky v roce 1645.

* 21. 8. 5. Street párty  
poD oŘecHem 

– pořádá Spolek Jehnice na pohodu, 
křižovatka ulic Lelekovická, plástky  
a rozhledová.

* 21. 8. Běžecký závod trAIL zone  
v ořešíně, pořádá běžecký klub running 
zone v areálu tJ Sokol ořešín.

* 27. 8. Letní noc v Řečkovicích, areál 
bývalého pivovaru.

Zasedání se opět konalo v „přívětivých“  
15,00 hodin a přinášíme vám souhrn toho  
nejdůležitějšího:
1) Současnému nájemci místní hospody 
běží výpovědní lhůta, která končí 30. 11. 
2022. Starosta na předešlém zasedání při-
slíbil zveřejnit nové podmínky pronájmu.  
Tento dokument byl na zasedání 29. 6. při-
praven, ale k oficiálnímu zveřejnění nedošlo. 
Starosta pouze oznámil, že nového nájemce 

hospody vybere až nové zastupitelstvo. Ně-
jaký důvod pro zdržování výběrového řízení? 
2) Ze zprávy finančního výboru bylo potvr-
zeno, že došlo vedením MČ Brno–Jehnice  
k porušení rozpočtových pravidel.
3)  Ve výběrovém řízení na nového tajemníka  
vybírala komise (Šicha, Rinchenbach,  
Rychnovský) z pěti uchazečů. Pan Rinchen-
bach oznámil, že nevybrali ani jednoho. 
Zvláštní, že?

Místo výběru nového tajemníka však sta-
rosta zřídil novou pozici s názvem Referent 
státní správy a samosprávy (s platovou tří-
dou 11). Do této pozice byl jmenován doslu-
hující (k 30. 6. 2022) tajemník Karel Fiedler  
a na tuto pozici budou převedeny úkoly,  
které dělal pan Fiedler jako tajemník. Copak  
asi tímto vedení naší městské části sleduje? 
4) Rekonstrukci sociálních zařízení  
u tělocvičny naší školy bude realizovat  

Zajímavosti z 262. zasedání zastupitelstva z 29. 6. 2022
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