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MILÍ PŘÁTELÉ,

čas pádí neuvěřitelně rychle – za necelý měsíc, přesně 13. března,

uplyne rok od okamžiku, kdy se poprvé vynořila myšlenka založení Spolku

CIHELNA. Netušili jsme tehdy, že se ji podaří proměnit ve skutečnost tak

rychle. Během druhé poloviny loňského roku jsme stihli uskutečnit šest

akcí pro veřejnost a teď v únoru zahajujeme sérii dílniček pro rok 2016.

Snažíme se mapovat historii cihlářství v Jeníkovicích, rozšiřuje se sbírka

historických cihel a fotografií, oslovujeme pamětníky… A samozřejmě také

sledujeme vývoj situace kolem areálu cihelny a zvažujeme další kroky.

Budete-li mít chuť přidat se k nám, jste vítání – dejte o sobě vědět!

Adéla Michková, předsedkyně spolku

PROJEKT NA ROK 2016

V říjnu 2015 jsme poslali

svou první grantovou žádost.

Byla úspěšná, Nadace VIA

podpořila v grantovém řízení

Regionálního fondu rozvoje

P o š t o v n í s p o ř i t e l n y

s podtitulem "souSedíme si"

náš projekt „SEJDEME SE

U BETLÉMA“.

Díky tomu (a díky podpoře

Obce Jeníkovice) máme

možnost vytvořit si vlastní

JENÍKOVICKÝ BETLÉM.

Zapojit se mohou všichni, kdo

budou mít chuť přiložit ruku k

dílu - malí i velcí, zruční i

méně zruční. 

(Více viz násl. str.) 

Kruhová pec Ludvíkovy cihelny, listopad 2015



ZACHYTIT A UCHOVAT MINULOST

Ludvíkova cihelna je již více než 20 let

zpustlý, nevyužívaný areál. My, kteří jsme

ji jinak nezažili, si stěží umíme představit,

že to kdysi bývala moderní prosperující

fabrika, v níž našla práci řada obyvatel

J e n í k o v i c i l i d í z b l í z k é h o

okolí.

S úctou k minulosti i k osudům lidí, kteří

v cihelně pracovali či v její blízkosti žili,

se snažíme schraňovat artefakty a

vzpomínky. Oslovujeme pamětníky a

máme radost z každého rozhovoru.

Schraňujeme fotografie a vytváříme

sbírku cihel z jeníkovických cihelen.

Vyobrazená fotografie je zatím nejstarší v naší sbírce (z r. 1928) a dík

za její zapůjčení patří rodině Kubištových. Pokud víte o někom, kdo

by mohl být schopen identifikovat osoby na fotografii, dejte nám

prosím vědět.

VZPOMÍNKY, CIHLY, 

FOTOGRAFIE, …

Máte doma cihlu s iniciálami 

J. L., M. D. či jinou, o které 

se domníváte, že má původ 

v Jeníkovicích? 

Jste ochotni podělit se o 

zajímavé vzpomínky, které 

se vztahují k cihelně a životu 

v Jeníkovicích? 

Máte fotografii, na které je 

zachycena cihelna či provoz 

v ní?

Dejte nám prosím vědět! 



RODÍ SE JENÍKOVICKÝ BETLÉM

Ačkoliv máme teprve únor, příprava na

advent je v Jeníkovicích v plném

proudu. Letos totiž chytáme Jeníkovický

betlém. Vyrobíme si jej pro radost sobě i

našim dětem a doufáme, že se spolu s

vánočním stromem stane tradiční

součástí adventní výzdoby Jeníkovic.

Bet lém bude umístěn v zahradě

mateřské školy pod vánočním stromem

(tak aby byl viditelný od hasičské

zbrojnice) a bude chráněn masivní

vitrínou, která bude po zbytek roku

využ ívána k prezentac i výrobků

z pravidelných tvůrčích dílniček pro děti 

a výrobků dětí z MŠ.

Právě v těchto dnech se mohou

Jeníkováci seznámit s prvním náčrtem

betléma a svými nápady a připomínkami

se zapojit do jeho přípravy. Náčrt je

k dispozici ve společném vestibulu

Pot ravin a Obecní knihovny, na

Obecním úřadě a v prostorách šaten

školky do 26, 2. 2016. Maketa betléma

v reálné velikosti se připravuje na první

ze série tvůrčích dílen CESTA DO

BETLÉMA, která proběhne v neděli

28. 2. 2016 v sále Obecního hostince

Jeníkovice.

FOTO Z AKCÍ 2015

Loučení s létem, 30. 8. 2015

Kaštánkohraní, 18. 10. 2015

Muzicírování, 12. 12. 2015

Babí léto pod Turkem, 27. 9. 2015Spolek CIHELNA

Jeníkovice 119
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CESTA DO BETLÉMA

Zastavení první: KERAMIKA

Série tvůrčích dílen pro děti i dospělé

Vydejme se společně na cestu, 
během níž se zrodí náš společný 

Jeníkovický betlém!

Aktivita je součástí projektu SEJDEME SE U BETLÉMA, který podpořila Nadace VIA v grantovém řízení 

Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny s podtitulem "souSedíme si" a Obec Jenikovice

Neděle 28. 2. 2016 od 15 hod. v sále Obecního hostince

• Diskuze nad podobou betléma

• Vytváření makety betléma v měřítku 1:1

• Výroba keramických prvků do betléma

• Výroba keramických drobností sobě pro 

radost (následné vypálení zajištěno)


