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Společně 
v Jehnicích

Výsledek voleb nám udělal velkou radost, 
ale je pro nás také velkým závazkem naplnit 
vaše očekávání. Svými hlasy jste dali najevo, 
že Jehnice chtějí a potřebují změnu a novou 
energii ve vedení.
Současně chci tímto upřímně poděkovat 
panu starostovi Šichovi za vše pozitivní, co 
ve své funkci pro Jehnice vykonal. Na to po-
zitivní chceme samozřejmě navázat a Jeh-
nice dělat krásnější, modernější a zdravější.

Co se bude nyní dít?
SPOLEČNĚ V JEHNICÍCH zahájilo povolební 
jednání s Klidnými Jehnicemi, které mají 
v  novém zastupitelstvu jednoho zástupce. 
Obě uskupení mají velmi blízký program  
a názory. 
Pan starosta svolá první ustavující zasedání 
nového zastupitelstva. Mohlo by tak nastat 
někdy v  druhé polovině října, nejpozději 
11. 11. 2022. Na tomto zasedání proběhne 
mimo jiné volba starosty, místostarosty, atd. 

Podle zvyklostí bývá zastupitel, který do-
sáhne ve volbách nejvyššího počtu hlasů, 
zvolen zastupiteli starostou. Velice si vážím 
vaší podpory ve volbách a dle dosaženého 
výsledku se chci o post starosty ucházet. 
Podporu na tento post mám přislíbenou 
nejen od zvolených zastupitelů z  našeho 
sdružení, tj. pana Drába a paní Brůhové, ale 
také od pana Krinčeva za Klidné Jehnice. 
Vážil bych si podpory i ostatních zastupite-
lů. Chci s  nimi vést otevřenou a upřímnou 
komunikaci a hledat řešení, na kterých bude 
co nejširší shoda.
Těším se na realizaci vašich nápadů a toho, 
co byste si v Jehnicích přáli. Chci, abychom 
byli zastupitelstvem, které naslouchá vašim 
potřebám. Ale také zastupitelstvem, kte-
ré aktivně přichází s  vizemi, jak vám život 
v  Jehnicích zpříjemnit, abyste se zde cítili 
spokojeně.

S úctou Ing. Robert Charvát

Milí přátelé a sousedé,
svůj článek nemohu začít jinak, než velkým poděkováním za důvěru a podporu, 
kterou jste našemu SPOLEČNĚ V  JEHNICÍCH ve volbách dali. Dostali jsme od vás 
celkem 1503 hlasů, což znamená nejen krásné vítězství, ale také zisk tří mandátů 
v sedmičlenném zastupitelstvu. Podrobnější výsledky voleb najdete na další straně. 
K volbám přišlo přes 70 % voličů Jehnic, což je druhá nejvyšší účast ze všech brněn-
ských městských částí. To je úctyhodné!

Co nás čeká – kalendář akcí 
* 7. 10. Kácení máje kolem 18.00 hod.

* 8. 10. Noční pochod Ořešínem. Pořádá 
TJ Sokol Ořešín.

* 9. 10. Family challenge na Ořešíně. 
Pořádá TJ Sokol Ořešín.

* 16. 10. Drakiáda v 15.00 hod.  
na kopci ulice Plástky. Pořádají mladí 
HASIČI JEHNICE.

* 26. – 27. 10. Podzimní prázdniny
* 17. 11. BBP O pohár Jehnic. Pořádá 
VSK Univerzita Brno.

* 17. 11. Pochod okolím Ořešína – vzpo-
mínka na Jirku Václavka. Pořádá TJ Sokol 

Máme za sebou první měsíc nového školního  
roku. Děti se vrátily do školky nebo usedly 
zpět do lavic. Kroužky už byly také zahájeny, 
a tak se nejen rodičům rozjel organizační 
kolotoč. 
V Jehnické mateřské školce je aktuálně za-
psáno 82 dětí. Tento počet dětí nás příjemně  
překvapil. Jde opravdu o vysoké číslo a jsme 
rádi, že je o naši školku takovýto zájem.   
Základní školu navštěvuje 91 žáků. Dohro-
mady nám tu pěkně roste nová generace.
Samozřejmě i tento rok čekají děti prázd-
niny. Podzimní nás čekají už teď v  říjnu.  
Zde je přehled všech prázdnin:
Podzimní prázdniny: 26.10. – 27.10. 2022
Vánoční prázdniny: 23.12. 2022 – 2.1. 2023
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023
Jarní prázdniny: 13. 3. – 19. 3. 2023
Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023
Hlavní prázdniny: 1. 7. – 3.9. 2023
Přeji všem dětem, ať se jim ve školním roce 
daří ve všech směrech a zažijí spoustu no-
vých poznání a příjemných zážitku. Rodičům 
a učitelům přeji hlavně pevné nervy, zdraví 
a těším se na společná setkání při různých 
nejen školních akcích :-).

- Magda Havránková - 
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