
Jak to vypadá v Jehnicích? 

Víte co je to Swap? Výměna. 
Věřím, že spousta z vás už běžně s někým něco  
vyměňuje, ale v Jehnicích máme nyní nově první 
pouliční swap. 

Přijďte se podívat na ulici  
U Mostku.

Nabízí se zde hračky, dětské oblečení,  
kuchyňské potřeby, sazeničky, časopisy  
o vaření, věci pro děti a mnoho dalšího. 

Můžete si je vzít a vyměnit za jiné sazeničky, dívčí  
oblečení velikosti 128, ovoce, zeleninu či jen za úsměv 
:-). Já jsem si odnesla mýdla, zaujaly mě skleničky,  
či malá peněženka. Na oplátku jsem nechala pro malou 
slečnu šaty a tričko. Snad se budou líbit. 

 - Iveta Brůhová - 

První jehnický SWAP – NOVINKA

Je to už několik měsícu, co se naši čtyři  
zastupitelé rozhodli prosadit realizaci  
výstavby stromové kaple za cca 300 tisíc. 
Před tímto rozhodnutím neproběhla vůbec 
žádná komunikace s občany. 
Místní občané se sice snažili několik let  
o smysluplné využití tohoto místa, ale jejich 
iniciativa byla smetena ze stolu. 
Zatímco vloni byl na tomto místě udržovaný 
trávník, uprostřed kterého stál strom a ve-
dle něj dvě lavičky, dnes je to nevzhledná  
zaplevelená plocha připomínající spíš kráter 
po výbuchu. 
Prostor „kaple“ je lemován suchými stromy 
a červenou páskou, která má zabránit vstu-
pu. Normální člověk by na toto nevábné 
místo ani dobrovolně nevstoupil.
Předpokládli bychom tady omluvu od pro-
pagátorů tohoto záměru, protože tato inves-
tice se opravdu nepovedla. 
Zrovna v roce výročí 730 let Jehnic si vedení 
obce vybudovalo nevzhledný pomník.  
Nikdo ani neví, pro které občany bylo toto 
„dílo“ vybudováno. Pro lidi, kteří tady žijí  
a bydlí asi ne, protože těm se to vůbec nelíbí. 

Hlavním propagátorem celého 
projektu stromové kaple byl  
místostarosta pan Rychnovský, 
který se považuje za muže činů, 
jak uvádí v článcích, které o sobě 
rád publikuje. 

TaTo Jeho aKTiviTa NáS opRavdu 
přeKvapiLa a pRoTo Se ho pTáMe...

Pane místostarosto, proč nám neřeknete, kdy 
bude kaple předána občanům k užívání? 
Proč nám neřeknete, jaké bude vybavení 
kaple, a kdy bude toto vybavení do kaple 
nainstalováno?
Proč nám neřeknete, jaký bude program pro 
smysluplné využívání tohoto prostoru?
Ano pane Rychnovský, tak tohle očekáváme 
od muže činu. Předpokládáme, že takový 
muž bude mít vše promyšlené a bude scho-
pen svůj projekt stromové kaple dotáhnout 
do konce. A že nezůstane vše v tak žalostném 
stavu, jako nyní.

- tým JnP -

Stromová kaple a její využití

Před stavbou stromové kaple.

Stromová kaple dnes!




