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Náměstí
3. května, Jehnice 

Přijďte poznat lidi, kterým na Jehnicích záleží. 
Pobavíme se, poznáme se, můžeme diskutovat o věcech, které 
jsou pro nás důležité. Program pro děti, malé soutěže,  
sportovní disciplíny. Výborné občerstvení. 

Těšíme se na Vás. Šťastná volební 7ka... 

Zveme vás na setkání 
SPOLEČNĚ V JEHNICÍCH

diskuze

zábava
dobroty

poznávání se

pohoda

Lepší úroveň komunikace úřadu, transparentní financování

Vážení jehničtí sousedé, kamarádi a přátelé, 
starousedlíci i ti, co jste se právě přistěho-
vali – jako otce čtyř synů a aktivně činného 
daňového poradce jsem si naivně myslel, že 
už mne toho moc nepřekvapí – ale opak je 
pravdou. 
o překvapení ohledně úrovně a záměrů 
stávající samosprávy v Jehnicích jsem již na 
stránkách Zpravodaje i jinde napsal dost. 
Stejnou, ne-li větší měrou, mne však překva-
puje, kolik schopných, aktivních a nezištně 
smýšlejících lidí se dalo v Jehnicích dohro-
mady a Společně vytvořilo kandidátku, na 
které mohu hrdě stát. Věřím, že Společně 

budeme v Jehnicích vytvářet prostředí pro 
vznik a rozvoj dobrých sousedských vztahů. 
Chci, aby Jehnice byly především 
dobré místo pro plnohodnotný 
život. 

Budu usilovat o to, aby Jehnice byly atrak-
tivní městskou částí nejen svým okolím, ale 
hlavně svým duchem a životním prostře-
dím. S vděčností se ohlížím za uplynulými 4 
lety, kdy se nám Společně podařilo vytvořit 
zájmová uskupení lidí, kterým vadí, že „se 
jich nikdo na nic neptal” a s očekáváním hle-
dím vstříc dalším minimálně 4 rokům, zda 

budeme mít šanci prostředí Jehnic změnit 
– Společně. Z našeho Společného volební-
ho programu se chci zaměřit na otevření 
úřadu  lidem: především zlepšení úrovně 
a kvality komunikace úřadu, transparent-
ní  financování  a dlouhodobě udržitelný 
a  smysluplný  rozvoj Jehnic – s rozvojem 
bydlení musí jít ruku v ruce i rozvoj občan-
ské vybavenosti a infrastruktury. Přeji si, 
abychom v Jehnicích žili klidně, spokojeně 
a plnohodnotně, prostě SPolečně.

- Ing. Pavel Svirák, Ph.D. 
za SPOLEČNĚ V JEHNICÍCH -




