
Iveta zná Jehnice jako svoje boty a vy znáte ji

Milí Jehničtí spoluobčané, 
Jehnice jsou krásné místo k žití – okrajová 
část 2. největšího města v České republice 
obklopená lesy, loukami, rybníčky, polními 
cestami. Přesto bychom se měli podílet na 
zlepšování kvality bydlení pro všechny věko-
vé kategorie. 
Jako kandidátka sdružení nezávislých kan-
didátů – SPoleČNě V JehNiCíCh, se budu 
prosazovat o získání Auditu Family Freindly 
Community (rodině přívětivá obec). Název 
vychází z latinského slova audire (slyšet, 
naslouchat, konzultovat). Nejedná se tedy  
o audit v pravém slova smyslu, ale o vzájem-
né naslouchání mezi občany a zástupci obce. 
Více se dozvíte na https://www.affc.cz/ 

O zvýšení pohodlného a příjemného žití 
se s některými nezávislými kandidáty ze 
SPOLEČNĚ V JEhNICíCh staráme už nyní  
– pořádáme akce pro děti i pro dospělé 
(Adventní koncert , Rodinné májové odpo-
ledne, Street party pod ořechem, soused-
ská setkání s doprovodným programem), 
zvelebujeme prostředí Jehnic (lavičky, 
truhlíky), vytvořili jsme malý Family point, 
zasadili jsme se o pořízení odpadkových 
košů...

» líbilo by se mi další zkulturnění a ozdobe-
ní Jehnic (například truhlíky s květinami na 
náměstí a dalších místech, turistická mapa  
a informace o historii Jehnic s dobovými  
fotografiemi). 
» Podporuji také výstavbu dětského hřiště 
v centru obce. Pojďme hledat možnosti, jak 
vhodně umístit herní prvky tak, aby nepře-
kážely při hodové zábavě. 
» Ráda bych, aby se realizoval projekt nového 
společenského centra. Než by bylo hotové, 
bylo by dobré využít stávající prostory obec-

ního domu na maximum – najít vhodného 
nájemce obecní restaurace, který by vyho-
voval všem – maminkám s dětmi, mladým  
i seniorům. Málo využívané prostory lé-
kařské ordinace využít pro mezigenerační  
setkávání a také setkávání zájmových skupin  
občanů, maminek s dětmi, seniorů. V návaz-
nosti na to bychom hledali řešení pro senio-
ry, abychom jim ulehčili cestu k lékaři. 
» Budu prosazovat zlepšení informovanosti 
občanů ze strany obce – zkvalitnění webo-
vých stránek a Jehnických listů. 
Do budoucna bych se chtěla nadále aktiv-
ně podílet na rozšiřování komunity obce 
přátelské rodině – ráda bych pozvala i vás –  
občany městské části Jehnice, abyste mohli 
nabídnout své nápady, které bychom mohli 
společně realizovat. 

- Ing. Iveta Brůhová  
za SPOLEČNĚ  
V JEHNICÍCH - 

a podporuje nás. Došlo přirozeně také na 
otázku, jestli vedle nápadů, skvělého týmu 
a chutě pro Jehnice něco udělat, máme i ně-
koho, kdo by převzal post starosty. 
Chci vám říct, že si velmi vážím 
vaší přízně a jsem připraven pře-
vzít odpovědnost za vedení naší 
městské části a stát se starostou. 

Je mi jasné, že tahle funkce je náročná. Se 
zkušenostmi starosty se člověk nerodí. Když 
má ale chuť a vytrvalost učit se nové věci, dá 

se zvládnout cokoli. Jsem zvyklý pracovat s 
lidmi, diskutovat s nimi, respektovat jejich 
názory a hledat společně optimální řešení. 
Práce je to docela náročná, ale baví mě. Chci 
být starostou, který se o vás bude ochotně  
a spolehlivě starat. 
Přátelé, víme, že nás spousta z vás pod-
poruje a moc si toho vážíme. Pojďme dát 
růstu Jehnic smysl a řád, který tady léta 
nebyl. Pojďme se konečně společně bavit  
o tom, co byste uvítali a jak by Vám to zpří-
jemnilo v Jehnicích život! 

Prosím, přijďte nás podpořit 
i v komunálních volbách 

23. - 24. 9. 2022
a volte číslo 7 :-) 
S úctou 

- Ing. Robert Charvát  
za SPOLEČNĚ V JEHNICÍCH  - 

Představují se vám nezávislí kandidáti SPOLEČNĚ V JEHNICÍCH

Oblast kybernetické bezpečnosti je v  poslední době velmi 
zmiňovaným tématem v médiích. Co to ale vlastně znamená 
a co si pod tím máme představit jako běžní uživatelé interne-
tu, mailů nebo chytrých telefonů? 
Žijeme v  digitální a do jisté míry už i ve virtuální době. Sa-
mozřejmě rozsah, jak využíváme nejmodernější komunikační  
prostředky, je u každého jiný. Už dávno ale neplatí, že je nejvíce  
využívají mladí lidé. i pro mnoho seniorů jsou zcela běžné  
a nedokážeme si bez nich představit náš každodenní život. 

Je to fenomén, který během pár let 
zcela změnil a mění naši společnost. 
S  tím ale vyvstávají otázky digitální, nebo 
chcete-li tzv. kybernetické bezpečnosti. Naše 
data: maily, obrázky, procházení internetových 
stránek, přihlášení se do banky, příspěvek na soci-
ální síti, všude po nás zanechávají tzv. digitální „sto-
pu“. Vše, co máme někde sdílené a uložené, cokoliv, co 
jsme někde poslali, může být někým zneužito.

Chováte se na internetu bezpečně? 




