












Akce „Ukliďme Jehnice“ 
je úspěšně za námi
V sobotu 27. března zorganizo-
val spolek Za kulturní Jehnice 
úklidovou akci, která se opravdu 
vydařila. Děkujeme všem účast-
níkům akce i oběma spolkům za 
jejich aktivitu. Naše Jehnice byly 
po sobotě o mnoho pytlů čistěj-
ší. Největší nálož odpadu museli 
dovézt na vozíku za autem, byla 
z okolí silnice na Vranov. Skoro 
desítka pneumatik, matrace a 
plechy hyzdily  okraj silnice určitě  
několik let. 
Poděkování patří i našemu eko-
dvoru, který nám vyšel maximálně 
vstříc a byl otevřený déle než měl. 

Dnes jsme obcházeli náměstí 
a byli trochu smutní, že nějaké 
odpadky zase přibyly. Ale my se 
nevzdáme a budeme je uklízet dál 
a dál, i bez organizované akce. 

Program Fitni se
nabírá na síle
Na našem Facebooku i webu 
jste určitě zaregistrovali videa se 
cvičeníčkama, která zvládneme 
všichni i v domácích podmínkách. 
Těšíme se na další a budeme 
postupně přidávat i medailonky 
sportovců Jehnic a jejich oblí-
bené cviky. Nemáte-li facebook, 
sledujte náš YouTube kanál 
Jehnice na pohodu.

Hlasy občanů 
na zastupitelstvu
V minulém měsíci jsme se zú-
častnili jednání zastupitelstva. 
Máme radost, že zastupitelé 
vyslechli naše náměty, které jsme 
jim předali i písemně. A i když 
nejsou všechny návrhy na pořadu 
jednání, věříme, že jejich čas 
realizace postupně přijde.

Vybíráme zajímavosti z jednání: 
• odpadkové koše, po kterých 
jsme volali už před rokem, jsou 
ve fi nále • po jednání s panem 
starostou z Ořešína došlo i na 
jednání s Jehnicemi o úpravě Ra-
kovecké cesty  • členky spolku Za 
kulturní Jehnice diskutují s Měst-
skou zelení ohledně fi nální podoby 
parku • na cestě od hřbitova 
k Rakovci bude nové osvětlení. 

Jehnice zelenější 
a zábavnější
Určitě jste si všimli truhlíků 
s osením a velikonoční výzdobou 
na náměstí 3. května. Vajíček 
tam od vás spoustu přibylo 
a od příštího roku z toho uděláme 
pěknou tradici! Všechny vás moc 
chválíme za vaše krásná vajíčka. 
Což nám připomíná, že jsme si 
pěkně zasoutěžili o nejkrásnější-
ho Jehnického beránka a recept 
výherců již najdete na webu. Měli 
jsme tedy krásné Velikonoce 
aspoň on-line.  �

www.jehnicenapohodu.cz                      Jehnice na pohodu

Sledujte a podílejte se s námi na tvorbě www.jehnicenapohodu.cz / facebook / youtube

recept na slaného Jehnického beránka - vítěz naší velikonoční soutěže! 

5-7 vajec (uvařených na tvrdo)
250 g kabanosu (gothaje)
2 kyselé okurky
1 cibule
1 sklenička Moravanky 
(i s nálevem)
200 g majonézy
1 želatina (na vaječnou tlačenku)
1. Moravanku scedíme a nálev dáme 
stranou, ten použijeme se želatinou. 
2.Všechny suroviny nakrájíme na malé 

kostičky, včetně těch z Moravanky. 
3. Vzniklou směs osolíme, opepříme 
a přidáme majonézu. 4. Želatinu uva-
říme podle návodu, ale i s nálevem z 
Moravanky. 5. Po mírném zchladnutí 
želatinový nálev přilijeme a vmí-
cháme ke všem surovinám. 

Tuto vzniklou směs vlijeme do 
připravené formy, vymazané tukem 
– v našem případě to byl beránek – 
necháme cca 2 až 3 hodiny ztuhnout 
v lednici, nejlépe do druhého dne. 

Společně v Jehnicích
INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI O ŽIVOTĚ V JEHNICÍCH, 
KULTURNÍM DĚNÍ, AKCÍCH A LIDECH, KTEŘÍ ZDE ŽIJÍ. 




