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Stromová kaple z jiného pohledu, aneb křesťanský pohled  
na nekřesťanské plýtvání penězi. 

Ač sama jsem praktikující věřící, nepovažuji zřízení této kaple za dobrý nápad  
z více důvodů. Jednak se mi zdá, že je to jen jakýsi „trucpodnik“ zastupitelů, proti 
předchozímu návrhu z řad jehnických občanů na realizaci dětského hřiště tamtéž.
Dalším důvodem jsou velmi vysoké finanční náklady, které ještě nahrazováním 
vysychajících stromů stále rostou a údržba tohoto místa bude i v budoucnu hodně 
náročná. Vždyť jsme mohli vidět, jak rychle si příroda bere místo zpět a během  
několika týdnů pohltila vše vysokým plevelem. Pokud chceme někdo meditovat či 
zavzpomínat na své zesnulé, vybavenost hřbitova řadou laviček i hezké prostředí  
zastíněné stromy je dostačující.
Komu vlastně bude stromová kaple sloužit a k jakým účelům? 

Naopak tolik chybějící hřiště by využily děti (a vnuci) občanů Jehnic. Navíc termín 
dokončení vzbuzuje spíš doměnku o předvolební akci. o to více, že byl o posvě-
cení místa v době hodů požádán řečkovický farář – tedy těsně před volbami.....
No, ráda se budu mýlit, třeba bude mít zde plánované umístění sochy anděla 
dobrý vliv na všechny občany obce. Zatím to tak bohužel nevidím...

- Jana Šimonovská - 

Letos odchází do důchodu účetní  
našeho úřadu, paní Eva Hájková. 

Má za sebou úctyhodných 30 let pečlivé a spolehlivé 
práce pro Jehnice. Bylo mi potěšením paní hájko-
vou navštívit, poděkovat za její práci a popřát hodně 
zdraví, pohody a času na svou oblíbenou turistiku  
a milované vnučky. 

- Ing. Robert Charvát, SPOLEČNĚ V JEHNICÍCH -

Napsali jste námPoděkování na úřadě

Vybrat termín pro 5. street párty byl pro po-
řadatele trošku oříšek. Nakonec jsme zvolili 
neděli 21. srpna. Je nám jasné, že jsme se 
asi netrefili všem termínově do plánů. Ale 
nebojte, plánujeme další. 
A co nás motivuje dělat takové akce? No pře-
ci VY! opravdu moc vám všem děkujeme za 
váš zájem. Rádi jsme přivítali nově příchozí  
a těch dobrot, co jste donesli. Jaké štěstí,  
že se plavková sezona chýlí ke konci :-).
Jsme rádi, že si párty pod ořechem našla 
tradiční účastníky a zároveň přilákala i nové.  
Takovéto setkávání má své kouzlo a stihne-
me se všichni navzájem pozdravit a jak se 
říká „prohodit pár vět“, což se nám na nějaké 
velké akci konané 1x do roka nemusí poda-
řit. 
A mluvíme naprosto o všem  
– o Jehnicích, dětech, plánech, 
receptech, zážitcích, atd. 

Fotky a video z akce najdete na našem webu 
www.jehnicenapohodu.cz a na facebook.
com/jehnicenapohodu. Zde a samozřejmě 
také ve Zpravodaji se včas dozvíte o dalších 
setkáních, kde nemůžete chybět. 
Těšíme se na vás při další společné akci 
v Jehnicích.

- za tým JnP Magda Havránková - 

Vydařená jehnická street párty pod ořechem




