
Vynášení Morany

Zima se nám přehoupla do druhé 
poloviny a všichni se již těšíme 
na příchod jara. Někdy je ale po-
třeba jaru trochu pomoci. A tak 
se už od dob pohanských vynáší 
„Morana“, jako symbol zimy a s ní 
i spojené smrti... 

Iveta Brůhová Vás zve na obnovení 
této české tradice a takto na ni 
sama vzpomíná: 

„Tuto tradici jsem zažívala jako dítě jehnické 
školy s paní učitelkou Pišlovou. Nyní mám 
své děti a každoročně si Morany vyrábíme 
a nebo se účastníme akce vynášení Morany 
v jiné městské části. A tak chci oživit tuto 
tradici i v Jehnicích. 

Přidáte se? 
Sejdeme se v neděli 27. března v 15 hodin 
na náměstí v Jehnicích. Můžete si vyrobit 
vlastní malé Morany a nějaké si klidně vyro-
bíme i na místě setkání. Půjdeme Loučkami 
směrem k Rakovci a cestou budeme říkat či 
zpívat říkadla. Morany symbolicky vhodíme 
do potoka / rybníka, aby zima mohla odejít. “

Pro Vaše dotazy mi pište zde: 
iinka.sromi@seznam.cz a všechny 
informace najdete i na FB v události 

Vynášení Morany 2022. 

Již jste si všimli nového kabátu 
našeho jehnického betlémku? 
Podle vašich reakcí ano, dovolte 
nám, představit ho v celé kráse...

K betlému jste si zvykli v posledních měsí-
cích chodit. A tak jsme se rozhodli, že by byla 
škoda, vzít vám cíl vašich vycházek. Stačilo 
pár úprav šikovného řemeslníka Standy 
a máme zde KULTURNÍ POINT.

Zvolili jsme ho jako možné místo ke kultur-
nímu setkávání v Jehnicích. Máme plán, že 
postupně zde najdete minivýstavy výtvar-
ných prací žáků uměleckých, základních 
i mateřských škol, výstavy fotografi í, infor-
mace o připravovaných akcích v Jehnicích 
apod. Nápady vítáme :-)

Aktuální výstava
Nyní v pointu najdete keramické 
práce studentů výtvarného oboru 
ZUŠ při Gymnáziu J. G. Mendela. 

Přijďte se podívat a hlavně, jestli máte doma 
svůj pěkný keramický výrobek, nezapomeň-
te ho vzít s sebou! Budeme rádi, když se 
výstavka rozroste o jehnické výtvory. Když 
připojíte i lísteček se svým jménem, co jste 
pěkného vyrobili, uděláme si výstavu pří-
jemně pestrou. 

Na konci výstavy vás čeká překva-
pení, ale to neprozradíme. Musíte 
sledovat náš FB a web, abyste 
věděli, co zajímavého přijde :-) 

Poslední zprávy již nejsou tak veselé. Měli 
jsme radost, když na zasedání zastupitel-
stva 16.  2. 2022 začal náš starosta mluvit 
o jehnickém betlému. 
Pak to ale přišlo. Byli jsme starostou vyzváni 
k odstranění betléma, který jsme mezitím 
proměnili na „Kulturní POINT“. Nám totiž 
dává smysl nabízet lidem na procházce ně-
jaký cíl, který jim Jehnice dělá zajímavější! 

A důvody k odstranění? 
* Veřejný prostor nepatří všem a tak si na 
něm nemůžou občané dělat co chtějí. 
* Nelze zde umísťovat cokoliv, kdekoliv 
a kýmkoliv bez vyjádření příslušných nadří-
zených orgánů. 
* Jde o zábor veřejného pozemku a ten je 
nutné platit. 
* Byla zmíněna i bezpečnost občanů v přípa-
dě zřícení betléma.

Zvonec nakonec – fakt, pro nás 
nejdůležitější :-). Každý den vidí-
me, jak Kulturní Point žije svým 
životem. Děláme si dny hezčí spo-
lečně s vámi. Děkujeme. 

Co se děje v Jehnicích

  Betlém se nám proměnil




