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Společně 
v Jehnicích

Nově zvolené zastupitelstvo plánuje  
vydávat Jehnické listy, které budou 
oproti těm minulým atraktivnější jak  
po stránce obsahové, tak i grafické. 
Budou otevřené pro všechny občany  
a přinášet novinky a plány z vedení naší 
městské části, informace o činnosti spol-
ků, zajímavosti z dění obce a okolí, plá-
ny akcí atd. Z  této situace nám nedává 
úplně smysl vydávat paralelně náš spol-
kový Zpravodaj. Zároveň vás a ani sebe 
nechceme o něj úplně připravit, a tak se 
z pravidelného vydávání stane občasník. 
Samozřejmě náš facebookový profil  
zůstává aktivní i nadále a pravidelně 
vás na něm budeme informovat a sdílet  
zajímavosti z Jehnic a okolí. 

Stejně tak to bude s webovými stránkami 

w w w. j e h n i c e n a p o h o d u . c z

Určitě vás nechceme o tuto možnost  
komunikace připravit a jsme moc rádi, 
že nás sledujete a píšete nám. 

Jste pro nás úžasná motivace.

Rád bych tímto poděkoval všem, kteří 
se na práci spojené s vydáváním Zpravo-
daje podíleli a podporovali nás.  Při této 
práci jsme se hodně naučili, uměli se 
navzájem podpořit a pomáhat si. 

Opravdu moc děkuji.

A vám, milí čtenáři, děkuji, že jste náš 
Zpravodaj četli a podporovali nás. Vaši 
případnou kritiku jsme nebrali jako 

něco negativního, naopak vždy to pro 
nás byla výzva, jak se posunout dál. 

V závěru vám chci za celý tým 
popřát poklidný advent, příjemné 
prožití vánočních svátků  
a v novém roce hlavně pevné 
zdraví, lásku a pokoru.

Robert Charvát
Za tým JnP

Milí přátelé a sousedé,
již téměř rok vydáváme se členy Spolku Jehnice na pohodu tento Zpravodaj. Přispívali jste ale do něj i vy občané Jehnic 
nebo členové jiných spolků a organizací. Díky těmto článkům jsme mohli svobodně šířit vaše názory, zážitky a úspěchy. 
Zpravodaj se tak stal de facto alternativou Jehnických listů.

Co nás čeká – kalendář akcí 
* 15.12. v 18,00 hod.  Veřejné 
zasedání zastupitelstva  
MČ Brno – Jehnice v prostorách  
ZŠ Jehnice.
* 17.12. Vranovský Žleb, další díl 
Brněnského běžeckého poháru.
Místo: Sportovní areál AMK Zbrojovky 
Brno.

* Vánoční prázdniny jsou  
v termínu 23.12. 2022  
až 2.1. 2023.
* 13. – 14. 1. Prezidentské volby

přeJeme vám kráSné Svátky 




