




STREET PÁRTY POD OŘECHEM
Poslední čtvrtek v září se uskutečnila již 4. Street 
párty pod ořechem. Sešli jsme se, abychom 
v přátelské atmosféře prodiskutovali témata, 
která vás zajímají. Nechyběl skvělý václavkový 
guláš, který nám uvařili Lucka s Máriem z Ranče 
Ořešín. Počasí nám přálo, ochutnat jsme mohli 
další specialitky – například masové jednohubky, 
popili jsme skvělé Jehnické pivo a sladkosti 
napečené sousedkami. Byla to prostě podzimní 
pohodička, kterou jsme si SPOLEČNĚ užili. 

Děkujeme všem za účast a těšíme se na naše 
další setkání a akce. A zase příště...

KNIŽNÍ BUDKA NA ZASTÁVCE
První den knižní budky nás přesvědčil, že Jehnice 
jsou a chtějí být kulturní. Prakticky všechny knihy 
jste si rozebrali a jako bonus navíc i spoustu 
knih přinesli. Víme, že Vám to děláme složitější 
v tom, že měníme místa Jehnické knižní budky. 
Ale chceme, aby se budka přiblížila postupně 
všem občanům Jehnic. Nebo bychom se mohli 
domluvit na vhodném místě a udělat tam knižní 
budku na stálo? Měli byste pro nás nějaký tip na 
ideální místo pro knižní budku? Napište nám na 
info@jehnicenapohodu.cz 

LETEM SVĚTEM Z JEHNIC...
Dneska vynecháme vážná témata a chtěli bychom 
se s Vámi podělit o drobnosti každodenního života.

 Volby proběhly a musíme prostě komentovat 
účast občanů Jehnic, která přesáhla skvělých 
81 %. Díky 289 hlasům u nás vyhrála koalice SPOLU. 
Vítězství tradičních pravicových a křesťanských 
hodnot je povzbuzením v  této poměrně nelehké 
době – palec nahoru všem, kteří nebyli k dalšímu 
směřování naší země lhostejní! 

 Tak trochu jsme měli pocit, že jsme jediní blázni, 
kteří chodí a opakovaně sbírají odpadky na náměstí. 
A najednou jsme zjistili, že Vy to děláte s námi také! 
Viděli jsme Vás! Opakovaně! A nejen na náměstí, ale 
i jinde. Děkujeme, že chcete mít hezčí Jehnice.

 Zjistili jsme, že Vás trápí čtvrteční pálení a dým, 
valící se nejen ze zahrádek. Máme tady eko dvůr, 
kam je možné bioodpad odevzdat, a proto nepo-
važujeme každotýdenní pálení za nutné.  Zvlášť, 
když se vždy nejedná o spalování bioodpadu! 
Máme pro vás návrh. Pomůžeme Vás s transpor-
tem bioodpadu do EKO dvora, stačí nám napsat na:
info@jehnicenapohodu.cz
Umožněme Jehnicím lépe dýchat...

www.jehnicenapohodu.cz                      Jehnice na pohodu

INFO O FOTOSOUTĚŽI NAJDETE NA FACEBOOKU A WEBU / INFO@JEHNICENAPOHODU.CZ 

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

B u d k a

j e h n i c e

CHYSTÁME PRO VÁS KALENDÁŘ 
Vyhlašujeme fotografi ckou soutěž o 12 NEJ 
fotek Jehnic. Do neděle 21.  11. nám můžete 
zasílat fotografi e. Vybereme ty nejlepší VAŠE 
fotky a z nich uděláme kalendář pro rok 2022. 

Fotky mohou být z foťáku i mobilu, staré i nové, 
vlastně čím více jich budeme mít na výběr, tím je 
větší šance na krásnější kalendář. 

Pomůžete nám vytořit 1. jehnický kalendář?  




