
Když chce člověk něco zlepšit, neměl by si jen stěžovat, ale jít a něco 
pro tu změnu udělat. Proto jsem se před čtyřmi lety začal zajímat 
o naši malou politiku v Jehnicích. Většinou mě znáte a víte, že se 
zapojuji do veřejného života v obci dlouhodobě a své názory veřejně 
publikuji.
Stále jsem slyšel, že nestačí jen kritizovat, ale má  
se něco dělat. Tak jsem se rozhodl jen nekritizovat  
a jít s kůží na trh. Budu kandidovat do zastupitel-
stva jako dvojka na naší kandidátce SPOLEČNĚ  
V JEHNICÍCH.

» Po čtyři roky jsme společně s aktivními občany navštěvovali veřej-
ná jednání zastupitelstva, kterých bylo za to dobu celkem dost (33). 
Na všech jednáních jsem byl a snažil se svým aktivním přístupem 
motivovat vedení obce k lepšímu výkonu, což bylo nakonec ve pro-
spěch obce i občanů.
» Nejtěžší pro mě bylo, když jsem na prvních jednání zastupitelstva 
zjistil, že hodnoty jako je svobodná diskuze, pestrost názorů, důvěra 
a efektivní spolupráce zde nejsou takovou samozřejmostí, jak bych 

očekával v moderní obci. To chci změnit.

Překážek se nebojím. Mám ve zvyku  
vytrvat, když to stojí za to. Když vize, 

za kterou jdu, má smysl. A věřte, 
že vize a nápady mám.

» Podařilo se nám přesvědčit rad-
nici ke zvýšení informovanosti 
občanů, zavedení živých pře-
nosů z jednání zastupitelstva  
a obnovení transparentnosti 
při financování obce. o všem 
jsme vás informovali ve Zpra-

vodaji, který jsme začali vydávat.
» V Jehnicích začal fungovat nový 

společenský život, a to spontánně 
podle potřeb občanů. Tohoto dění 

jsem aktivní účastník. lidé už nechtě-
jí, aby byl jejich aktivní společenský život  

organizován radnicí. Společenský život si chtějí  
organizovat sami, společně s aktivními spoluobčany. 

Takových aktivních lidí už je dost, o tom jsme se přesvědčili.  
Myslím, že obsah společenského života v obci by měl být věcí občanů  
a ne radnice. Radnice má být nápomocna v zajištění zázemí  
a financování.

SPOLEČNĚ máme sílu měnit Jehnice.
Nezastupujeme žádné stranické zájmy, neúkoluje nás žádná stra-
nická centrála. Zajímají nás hlavně názory a starosti „jehničáků“.  
Prosazujeme otevřenou politiku a diskusi s širokou veřejností. 
Proto spolupracujeme s místními spolky a aktivními sousedy.  
Sbíráme vaše podněty a otevřeně se s vámi bavíme o všem, co se 
naší MČ týká. 
Jsme tým lidí pestrý stejně, jako jsou samotné  
Jehnice, které všichni tak dobře známe,  
protože tady žijeme.

Společně budeme usilovat o empatickou obec, která myslí na všechny  
své občany.

- Mgr. Stanislav Dráb za SPOLEČNĚ V JEHNICÍCH -

existují profesionální způsoby ochrany počítačových sítí, počítačů  
a mobilních zařízení. Co ale pro svoji bezpečnost může udělat  
každý? laicky řečeno, přemýšlet nad tím, co dělám, a jaký by to mohlo  
mít důsledek. Jsou doporučení, na co dávat pozor a jakým způso-
bem se zabezpečit. 
Rád bych se zasadil o to, udělat v naší MČ seminář 
pro občany, které by tato problematika zajímala.

Probereme nejčastější hrozby, se  kterými se můžeme setkat.  
Možnosti zabezpečení počítače a mobilu, tipy pro bezpečnou komu-
nikaci po internetu, mailech a doporučení pro zabezpečení online 

účtů. Pomohli bychom i seniorům, kteří často potřebují poradit pro 
ostatní se zdánlivě banálními věcmi, ale třeba se zrovna nemají na 
koho obrátit. Dostáváme často také různé podvodné SMS zprávy a 
telefonáty. Doporučíme vám, jak na takové věci reagovat. 
Sofistikovanost a drzost útočníků je totiž čím dál 
tím větší. 

Tyto informace s kontakty by mohly být v základní podobě i součástí 
nových, moderních webových stránek MČ :-)

- Pavel Šumpík, MBA za SPOLEČNĚ V JEHNICÍCH -

Záleží mi na tom, co se v obci dějě 

Představují se vám nezávislí kandidáti SPOLEČNĚ V JEHNICÍCH




