
     Máte rádi Jehnice? 
My ano a tak je rádi ukazujeme 
i lidem okolo nás. Můžete také. 
Nachystali jsme pro Vás stolní kalendář 
velikosti A4 s aktuálními fotkami Jehnic. 
V zásobě máme posledních pár kusů, čekají 
na Vás. Stejně jako letecké pohlednice Jehnic.

Napište si o ně na e-mail: 

info@jehnicenapohodu.cz 

Ohlédnutí za rokem 2021 
* Nachystali jsme pro Vás videa Jehnic z výš-
ky, s cvičením, z akcí i o tom, co se zrovna 
děje či chystá.
* Vstoupili opět do projektu Dáme na Vás. 
* Uspořádali v Jehnicích akci ukliďme Česko.
 * Osázeli  svah na Lelekovické a sklidili úrodu. 
* Uspořádali několik street párty. 
* Vyrobili lavičky. 
* Zajistili kurz na obsluhu defi brilátoru. 
* V jehnické kulturní aréně Rotunda proběhl 
jarní i adventní koncert. 
* Setkali se několikrát na kulturní pavlači. 
* Umístili jsme v Jehnicích dočasnou kniho-
budku na různých místech. 
* Vydávali články do Jehnických listů. 
* Pomáhali jsme občanům s bioodpadem.
* Nachystali a vytiskli kalendář a pohledy. 
* Jednali jsme o potřebách Jehnic s městem 
i zastupiteli. 
* Organizovali ankety, kde nás zajímaly vaše 
potřeby, názory a problémy. 
* Postavili jsme betlém jako místo k setkávání. 
* Účastnili se jako pomocníci na běhu Jeh-
nic, v Tescu na potravinové sbírce, Tříkrálové 
sbírce atd. 
* Dělali jsme Jehnice krásnější nejen díky 
květinovým truhlíkům na náměstí. 

     Jehnický betlém
Na Štědrý den jsme po návštěvě hřbitova 
zamířili k  jehnickému betlému. Byl krásně 
nasvětlen i s okolními stromky. Co však bylo 
nejhezčí, byl počet malých dětí a rodičů, kte-
ří se u betléma sešli. Na první pohled bylo 
jasné, že na místo nedorazili náhodou. Ro-
diče se přišli potěšit pohledem, děti ukojit 
zvědavost a zahnat nervozitu z  očekávání 
štědrovečerní nadílky. Bylo to příjemné sou-
sedské setkání, zdokumentované velkým 
počtem fotografi í a videí. Pro mne to byl  
další jasný důkaz o smysluplnosti postave-
ní betléma. Celou adventní dobu sloužil 
betlém jako důvod i cíl vycházek nejenom 
jehnických občanů. Proto chceme ještě jed-
nou poděkovat za skvělý nápad i provedení 
všem, kteří se o jehnický betlém zasloužili.

(na pohodu)
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Společně 
V JEHNICÍCH

ZPRAVODAJ 
spolků „Jehnice na pohodu“ a „Za kulturní Jehnice“

                                          Představuje se:

                                             Robert 
                               Charvát 

                               Milí 
                        občané, 

dostává se Vám do rukou „ochutnávka“ 
zpravodaje Společně v Jehnicích, který 
pro Vás plánujeme vydávat. Chceme 
Vám v něm přinášet zajímavé informace 
ze života Jehnic, plánované akce, info 
o aktuálním dění, rozhovory a fotografi e. 
Inspirací pro naši práci jste Vy, spolu-
občané, sousedé, kamarádi. Zajímají nás 
Vaše názory, potřeby, přání. Jsme tady 
a chceme Vám je pomoct řešit a naplňovat. 
Budu rád za Vaše nápady, co můžeme 
společně v Jehnicích zlepšit, ale také čím 
Vás můžeme potěšit a pobavit.
Více jak rok jsme pro Vás pravidelně do 
Jehnických listů připravovali stránku 
s informacemi a zajímavostmi o životě 
v  Jehnicích, kulturním dění a lidech, 
kteří zde žijí. 

Na zasedání zastupitelstva dne 21.10. 
2021 byly přijaty nové Zásady pro vydá-
vání Jehnických listů, které již publikaci 
článků a názorů touto naší přehlednou 
formou neumožňují. 
Vznikla nová Komise pro tisk, která má 
na obsah a formu Jehnických listů zcela 
zásadní vliv. Byla tak nahrazena desítky 
let pracující Redakční rada Jehnických 
listů, která  zejména v posledních třech 
letech otevřela listy názorům občanů 
a snažila se zlepšit jejich obsahovou 
i grafi ckou úroveň. 
Nynější návrat ke „starým pořádkům“ 
nás překvapil. Nelíbí se nám, že některé 
z  článků nejsou bez udání důvodu 
zveřejněny a nebo musíme články 
dlouze obhajovat. 

Rozhodli jsme se proto jít svou 
vlastní cestou.

Děkujeme za Vaši podporu a přejeme 
Vám v  novém roce hodně zdraví, štěstí 
a pohody. Ať se Vám v roce 2022 daří 
co nejlépe.  

 


