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Společně 
v Jehnicích

Po náročném a intenzivním povolebním 
vyjednání se nám nakonec podařilo  
vyjednat koalici, která má potenciál 
prosazovat námi nastartovanou změnu 
místní samosprávy v Jehnicích.
Můžeme tak uskutečňovat a prosazovat 
náš volební program, přestože trochu ji-
ným způsobem, než jsem očekával a než 
bylo dohodnuto. Cenou za tuto možnost 
byla nutnost přenechat kandidaturu 
na funkci starosty panu Stanislavu 
Drábovi, jehož přání stát se starostou  
v Jehnicích bylo tak silné, že opakovaně 
a bez našeho vědomí nabízel svoji loaja-
litu „tradičním“ zastupitelům za zvolení 
do této funkce.  

Dalším možným překvapením mohlo 
být ustanovení dvou místostarostů 
se specifikací okruhu jejich činnosti, což 
dříve nebylo. Toto jsme v rámci koaliční 
dohody změnili a z pozice 2. místosta-
rosty budu prosazovat volební program 
a naplňovat naše volební závazky jako 
místostarosta pro kulturu, školství  
a sport, zatímco náš koaliční partner 
Mgr. Vít Krinčev za Klidné Jehnice bude 
pracovat jako 1. místostarosta v oblasti  
životního prostředí, územního plánu,  
digitalizace a médií.

Na závěr vás chci ujistit, že i přes nut-
né sebezapření jsme stále v  rámci  
našeho týmu připraveni a těšíme se 
na prosazování našeho volebního 
programu. 
I přes to, že jsem byl okolnostmi nucen 
vzdát se kandidatury na post starosty, 
budeme dále v Jehnicích společně pra-
covat a měnit je k lepšímu. 
Díky koaliční dohodě 3 zastupitelů  
za SPOLEČNĚ V JEHNICÍCH a 1 za-
stupitele za Klidné Jehnice k  tomu 
máme skvělou příležitost. 

Ing. Robert Charvát 
místostarosta

Milí a vážení, přátelé a sousedé,

v  pondělí 24. 10. 2022 proběhlo v  Jehnicích ustavujícího  
zasedání zastupitelstva. Přibližně měsíc po komunál-
ních volbách, ve kterých jsme na kandidátce SPOLEČNĚ  
V JEHNICÍCH přesvědčivě zvítězili a získali 3 ze 7 mandátů.  
Ostatní volební uskupení získala 1 nebo žádný mandát. 

Povolební situace v  Jehnicích se tedy vyvinula ve formátu: 3 „tradiční“ zastupitelé (p. Šicha, MUDr. Rinchenbach  
a MUDr. Rychnovský), 3 zastupitelé za vítěze (Ing. Charvát, Mgr. Dráb a Ing. Brůhová) a 1 zastupitel (Mgr. Krinčev) mimo uvedené  
skupiny. Toto rozložení zastupitelů umožňuje uplatnění rozhodujícího vlivu i jediného člena zastupitelstva, který se přikloní  
na tu či onu stranu. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, který ze zastupitelů je oním „jazýčkem na vahách“.

Nový starosta – překvapeNí v JehNicích...

Co nás čeká – kalendář akcí 
* 3. 11. Dušičkový koncert sboru Lumík  
v kostele sv. Vavřince v 19,00 hodin.

* 6. 11. Street párty poD ořechem 
ve 14,00 hodin na křižovatce ulic Leleko-
vická, plástky a rozhledová. 

* 17. 11. BBp o pohár Jehnic. pořádá 
VSK Univerzita Brno.

* 17. 11. pochod okolím ořešína – vzpo-
mínka na Jirku Václavka. pořádá tJ Sokol 
ořešín.




