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Společně 
v Jehnicích

Robert charvát za Společně v Jehnicích

Chci se věnovat tomu, co nám v Jehnicích 
chybí, co nás trápí a naopak, co se nám líbí 
a o co chceme SPOLEČNĚ pečovat. Ano, 
mám na věci jiný názor než současné za-
stupitelstvo. 

Je to snad špatně, vidět věci 
jinak? 
Nikoho nepřesvědčuji a rád s lidmi o jejich 
názorech diskutuji. Myslím si, že je to jedna 
z věcí, co v Jehnicích chybí... Možná je to ta 
nejdůležitější věc – ochota a nebát se disku-
tovat s občany.
Jsem moc rád, že jsem mezi Vámi našel to-
lik ochotných, schopných a přátelských lidí,  
kteří rádi a vstřícně věnují svůj volný čas 
aktivitám spojených s  pořádáním akcí,  
tvořením příspěvků a nápadům, jak dělat 
Jehnice společně pohodovější.

Slíbili jsem vám, že v tomto čísle uveřejníme 
náš volební program. Je mi potěšením, že 
tak mohu učinit. Stačí otočit stránku...
Náš program možná není taková klasika, 
jakou čtete od jiných stran. Ale my nejsme 
strana. Jsme sdružení nezávislých kandidá-
tů a každý člen našeho sdružení má svoje 
názory a priority. Jsem hrdý na tým kandi-
dátů, který naše sdružení do voleb postavilo.  
Náš program je výsledkem práce tohoto 
skvělého týmu. 
Chceme Vám ukázat, že prostor pro změnu  
tady je a je ho hodně. Je to jen o chuti tento  
prostor uchopit, nebát se a zrealizovat  
nápady tak, aby dávaly smysl. Konec  
nesmyslných a předražených akcí jako stro-
mová kaple, „relaxační“ zóna a dětské hřiště 
schované kdesi v remízku z dílny pracovní-
ka našeho úřadu Karla Fiedlera, amatérsky  
a narychlo vybudovaných nových cest, apod. 

Tyto stavby i přes sliby pana starosty Šichy, 
že náš obecní rozpočet nijak zásadně ne-
zatíží, stály obecní kasu již mnoho set tisíc 
korun. To vše bez jakékoli diskuze s občany,  
jestli tyto projekty chtějí, jaká je jejich  
využitelnost a smysluplnost zde vynalože-
ných finančních prostředků. 
Máme pro vás připravený zcela jiný model 
rozvoje naší městské části. Budeme naslou-
chat vašim přáním a potřebám. Ptát se vás, 
co byste chtěli zlepšit, zmodernizovat, aby se 
vám v Jehnicích žilo lépe. Žádný nápad ne-
bude zesměšňován nebo bleskově umlčen. 

Chceme pro nás všechny 
budovat lepší Jehnice. 
Se spoustou z vás jsme se o našich aktivitách, 
vizích a volebním programu bavili např. při 
nedávné Street party pod ořechem. Máme 
velkou radost, kolika lidem to dává smysl 

Milí přátelé a sousedé,
věřím, že jste si užili krásné léto, odpočinuli si a z vaší dovolené se vrátili plní zážitků, ať jste ji strávili kdekoli. Těm, co mají menší 
děti, přeji trpělivost s jejich přípravou do školy a pochopení, že přechod z pohodových prázdnin do školního režimu nemusí jít 
jako po másle. Vzpomeňme na sebe :-)
Před pár dny jsem v očekávání něčeho zajímavého rozevřel Jehnické listy. Přeci jen to bylo poslední číslo před volbami a to bývá 
většinou vhodná příležitost ke zhodnocení uplynulého čtyřletého období a nastínění vize, kam by Jehnice mohly směřovat dále. 
Nic takového se ale bohužel nekonalo a mimo masivní reklamu na pravděpodobně nejdražší hody v historii Jehnic byla velká 
pozornost věnována informacím červencového Zpravodaje. Rozhodnul jsem se, že na Jehnické listy reagovat nebudu. Ti, kteří 
pravidelně čtou náš Zpravodaj, prostě ví. Mohu vás ujistit, že všechny zprávy, které jsme uveřejnili, jsou pravdivé a nezkreslené. 
Chápu, že se to panu starostovi a jeho příznivcům nelíbí, ale občané Jehnic by měli vědět, jak se zde věci mají. 

Co nás čeká – kalendář akcí 
* 3. 9. IV. Medlánecký pivní festival

* 6. 9. Letní kino Medlánky (Zámecký 
park) – film Střídavka

* 9. až 11.   9. Jehnické hody  

a oslavy 730 let Jehnic

* 18. 9. Setkání SPOLEČNĚ
od 15. hodin na nám. 3. května. Můžete 
diskutovat s kandidáty, zasoutěžit  
a zasportovat s dětmi, užít si pohodu.

* 23. až 24. 9. Komunální 
volby v Jehnicích

pokračování na další straně




