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slovo n a ú vo d
Vážení čtenáři,
rok se s rokem sešel a nám nezbývá než poděkovat Vám všem,
kteří jste v průběhu letošního roku přispívali do našeho zpravodaje, četli ho a tvořili jeho budoucnost.

dého mohou ta přání být odlišná, my Vám všem, bez výjimky,
přejeme, nechť je tento čas stráven po boku Vašich nejbližších
a ať na každém dni najdete samé pozitivní věci.
Krásné Vánoce a šťastný vstup do nového roku přeje
Vaše redakce

Blíží se Vánoce a s nimi čas splněných přání, a i když pro kaž-

SloVo STaRoSTy

zpráv y z r e d a kce
Úvodem jedna očekávaná zpráva pro všechny obyvatele Nových Jiren.
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás touto cestou informovali ohledně probíhající rekonstrukce budovy potravin
v Nových Jirnech. Z důvodu havarijního stavu celého objektu se nám bohužel nepodaří dostát náš slib a otevřít potraviny do konce roku 2018.
Termín otevření očekáváme na jaře 2019.
Děkujeme za trpělivost, David Ruml

Vážení čtenáři,
v minulých číslech jsme na základě Vašich podnětů vyhlásili anketu, která by nám měla napovědět, o jaké příspěvky je mezi Vámi
zájem, co se Vám nelíbí a co naopak v našem zpravodaji podle Va-

šeho názoru chybí.
Ozvaly se pouze dvě čtenářky, kterým tímto děkujeme a předkládáme Vám vyhodnocení jejich názorů.
 Obě čtenářky se shodly na tom, že by chtěly zařadit historické
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okénko – již jsme zařadili, nicméně vyzýváme tím všechny čtenáře, kteří mohou cosi z historie naší obce poskytnout či sami
napsat, aby se přidali mezi nás, ozvali se osobně na Obecním
úřadě či na e-mailu Zpravodaje, budeme rádi za každou pomoc.
Více zpráv o tom, co se v obci chystá – rekonstrukce, uzavírky
atd. – snažíme se zařadit vše o čem se do uzávěrky Zpravodaje
dozvíme. Bohužel Zpravodaj je tištěné médium a nelze zajistit,
aby reagoval na události či změny, které se objeví náhle a současně nejsme schopni zjistit veškeré události z okolních obcí,
které by měly dopad na tu naši. Je možné tyto informace zadat
na facebookové či webové stránky obce, k dispozici občanům
je též právě se rozbíhající nové médium, a to internetové noviny Jirenská kavárna.
Další nápad je oslovit dobrovolníky o zájem nezávislých redaktorů či přispěvatelů, kteří by pravidelně přispívali do zpravodaje – za tuto připomínku děkujeme. Již několikrát jsme
opakovaně vyzývali občany, aby přispívali do našeho Zpravodaje. Za dobu, po kterou Zpravodaj vychází, musíme zkonstatovat, že se množství příspěvků výrazně zvýšilo a to, především
díky řadě spolků, které nám pravidelně píší o své činnosti a zasílají kulturní akce pod jejich záštitou, ale i díky mnoha občanům, kteří naše noviny čtou a mnohdy reagují na uveřejněné
příspěvky či napíší vlastní náměty. Všem těmto přispěvatelům
chceme poděkovat za jejich spolupráci a budeme rádi, pokud
s námi budou i nadále spolupracovat a zároveň chceme vyzvat
nové zájemce – PIŠTE A ROZŠIŘTE ŘADY PŘISPĚVATELŮ.
ZPRAVODAJ TVOŘÍ VŠICHNI, KDO SVÝMI NÁMĚTY
A PŘÍSPĚVKY POMOHOU KE ZKVALITNĚNÍ NAŠEHO
MĚSÍČNÍKU.
Další námětem je zlepšit přehlednost celého časopisu – není
jednoduché vytvořit ideální koncept a vyhovět tak všem,
zvláště pokud musíme dodržet sudý počet stran v násobku 4
a zařadit vše. Navíc vše je závislé na ﬁnancích a ty s každým
delším výtiskem výrazně stoupají, v tuto chvíli již tiskneme více
než 1000 ks. Nicméně, pokusíme se přehlednost postupně po
změnit a udělat časopis ještě zajímavější.
Jedna ze čtenářek píše, že by ocenila, kdyby zpravodaj nesloužil k prezentování osobních názorů členů zastupitelstva, podle
ní by měl být nadstranický - k tomu můžeme uvést pouze jediné – Zpravodaj neslouží k prezentování názorů členů zastupitelstva. Zastupitelé do něj přispívají proto, aby veřejnost
informovali o dění v obci, o tom, co se povedlo či nepovedlo

v naší obci postavit, zajistit či o událostech, kterých byli přítomni. Stejnou možnost má každý občan i kdokoliv z obcí
okolních, pokud se to týká Jiren či Nových Jiren. Mnohokrát
jsme napsali, že v našem Zpravodaji není cenzura a každý příspěvek zveřejníme. Pokud bychom museli nějaký příspěvek
odmítnout, bude důvodem pouze to, že bude nějakým způsobem nebezpečný nebo nevhodný. A v tomto duchu budeme
pokračovat i nadále. Takže stejně jako všichni občané mohou
přispívat i zastupitelé a spolky a každý, kdo má čas a chuť.
Těšíme se na další příspěvky.
Naše redakce si velmi váží názorů čtenářek, které nám napsaly
i všech, kteří nám v minulosti svoje názory řekli. Víme, že náš
Zpravodaj není dokonalý, ale zároveň víme, že je odrazem života
v naší obci, lidí, kteří do něj píší i těch, kteří zasílají svoje příspěvky.
Zpravodaj vychází desátým rokem. Ve svých začátcích mělo vydání 350 výtisků a 4 až 8 stran, v roce 2015 jich bylo 600 (stran 12)
a výtisky byly k dispozici na obecním úřadě, poště a místní samoobsluze. Dnes je Zpravodaj distribuován do každé domácnosti
zdarma, vychází v počtu 1050 ks a má zcela běžně 24 -28 stran.
Zpravodaj jsme v průběhu let upravili tak, aby každá rubrika měla
svoje místo, zvýšil se počet rubrik i počet stran časopisu, přibyli
členové redakční rady a současně se zvýšil počet přispívajících
osob i spolků, za které jsme velmi rádi. Každý spolek, který dostává ﬁnanční dotaci od obce Jirny, se současně zavazuje podpisem smlouvy o přidělení příspěvku, že alespoň jedenkrát ročně
napíše do Jirenského zpravodaje zprávu o činnosti spolku. Většina
spolků tak již učinila nebo činí pravidelně, což je skvělé, protože
občané mají mít představu o spolcích v obci a jejich činnostech.
O historii jsme doposud psali jen omezeně vzhledem k množství
příspěvků, které pravidelně do redakce přichází. Na základě zájmu
občanů jsme tuto rubriku zařadili a budeme rádi, pokud nám kdokoliv pomůže s příspěvky na toto téma. Víme, že pamětníky v obci
máme a budeme rádi i za střípky z jejich dětství či mládí. Současně
bychom rádi požádali o historické fotograﬁe ze soukromých sbírek, které můžeme použít, případně s krátkým článkem k tématu
– fotograﬁe přefotíme a vrátíme, popř. prosíme zaslat elektronickou cestou na adresu zpravodaje.
Chceme též požádat každého, kdo je ochoten a schopen přispívat,
vymyslet rubriku, či jakkoliv pomoci, aby se ozval na náš e-mail.
Budeme rádi za spolupráci s Vámi.
Za redakci Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
dne 12. prosince 2018 od 19 hodin v myslivecké chatě v Nových Jirnech.
Těšíme se na Vaši účast!
Vážení občané,
v obci byly umístěny na několika místech nové odpadkové koše.
V současné době je tedy najdete:
Jirny
1 x před budovou OÚ
2 x před kulturním domem
1 x před skautskou klubovnou

-

1 x před samoobsluhou (+ 1 x koš před knihovnou)
2 x v ulici 5.května
1 x v Družstevní
1 x ve Spojovací
1 x park vedle úřadu
1 x zábradlí proti ZŠ Brandýská
1 x u vchodu na hřbitov
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1 x roh Lipová a K Lesu (u lípy)
4 x autobusová zastávka Jirny zámek a Jirny

Nové Jirny
1 x roh Hlavní a V Dubinách (u kapličky)
1 x Hlavní (u samoobsluhy)
1 x Hlavní (vedle požární nádrže u Louže)
1 x Dělnická (u hasičské zbrojnice)
1 x roh Jiráskova a Cyrilovská
4 x autobusová zastávka
Využívání odpadkových košů budeme sledovat a dle
toho postupně nastavíme
i četnost jejich vyvážení.
Obec nemá technické služby,
musí tedy pravidelnost nastavit za pomoci obecních
zaměstnanců, prosíme tedy
o shovívavost, pokud nebude vždy vše dokonale vyvezeno.
Obec počítá v budoucnu
s umístěním dalších odpadkových košů dle potřeby
a v závislosti na tom, jak budou koše využívány. Mezi
další vytipovaná místa patří
kaplička v lese v Nových Jirnech, ulice Kaštanová, ulice Zámecká,

Téma hřbitov
V posledních měsících, a není tomu náhodou, jsme zaznamenali
zvýšený počet stížností ze stran občanů na téma úklid hřbitova
a okolí kolem něj. Jsme si vědomi, že v tomto sychravém a zimním
počasí se na hřbitově hromadí spousta spadaného listí a v tomto
dušičkovém čase je místem návštěv pro mnoho rodin. Přestože se
obecní zaměstnanci snaží listí průběžně hrabat a přestože si spolek Baráčníků na hřbitově pravidelně dělá brigády, je to nedostačující.
Obec má dlouhodobě problém s tím, že nemá vlastního hrobníka,
osobu, která se bude o hřbitov starat, zajišťovat pohřby ve spolupráci s pohřebními ﬁrmami, která bude denně odemykat a zamykat vrata v souladu s návštěvními hodinami, zajišťovat chod
a upravovat okolí hrobů. Musíme si však uvědomit, že najmutí
takové osoby pro obec znamená další náklady, které se zcela jistě
promítnou do ceny nájmu hrobů a služeb.
V současné době se platí na místním hřbitově za klasický jednohrob 8 Kč/měsíc (96 Kč ročně = 960 Kč za 10 let), což je částka
včetně služeb, vody a pronájmu samotného hrobového místa, která
nebyla od roku 2012 nijak upravována. Podíváme-li se na ceník

Poděkování
Vážení občané,
děkujeme Vám, že využíváte našich služeb Vidimace, Legalizace a
CzechPointu v kanceláři podatelny, která je již jeden a půl roku
pro Vás otevřena v přízemí budovy Obecního úřadu. Snažíme se

rozhraní ulic Mánesova a Alšova.
Děkujeme všem občanům za využívání odpadkových košů pro
účely odhazování odpadků a věříme, že se tím výrazně zvýší čistota obce. Současně věříme, že nové oranžové koše ani velké betonové koše u kulturního domu a obecního úřadu nebudou využívány pro odhození odpadků z domácností, protože každý
jirenský občan má u své nemovitosti vlastní popelnici a současně
věříme, že nebudou poničeny a posprejovány, jak se stávalo v minulosti.
Věříme, že všichni chceme mít naše ulice a jejich okolí čisté.
Za obec Jirny Šárka Hanušová

pražských nebo jiných hřbitovů, dostáváme se na tisíce až desetitisíce korun.
Dalším problémem, který nastává je, že ani jedna z okolních obcí,
která nemá vlastní hřbitov, nepřispívá na chod toho našeho, byť
by měla svým občanům zajistit možnost pohřbení v blízkosti
svého bydliště. Zastupitelé obce jistě vyvolají jednání s těmito obcemi a budou se snažit získat alespoň nějaké příspěvky.
Třetím, a to nemalým problémem zůstává fakt, že 1. část hřbitova
není ve vlastnictví obce, nýbrž Římskokatolické farnosti, která
nám pouze pronajímá tuto půdu. A právě v této nejstarší části je
zapotřebí největších úprav - rekonstrukce hřbitovní zdi, prořezávky starých stromů, které svými kořeny nadzvedávají desky
a v neposlední řadě úpravy cest.
Vzhledem k novelizaci zákona o pohřebnictví z loňského roku
obec čeká vytvoření nového Řádu pohřebiště, nových smluv o pronájmu a jiných právních věcí a lze očekávat, že se téma hřbitova
několikrát otevře na zasedání zastupitelstva obce. Prosíme Vás tedy
o shovívavost, o problémech víme a budeme je postupně řešit.
Děkujeme.
Za OÚ Ing. Lucie Proroková

občanům vyjít vstříc v každé životní situaci, a proto
není problém přijít si vyřídit věci i v neúřední hodiny
a dny, i když Vás snažně prosíme domluvit si schůzku
v tyto dny předem. Někdy se může stát, že opravdu nebudeme
přítomny.
Ověřování podpisů jsme jako novou službu nabídli v roce 2012
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a od té doby je náš úřad zase o něco oblíbenější místo pro návštěvu, alespoň dle tabulky viz níže. Jen v letošním roce jsme Vám

ověřili celkem 961 podpisů a listin (a to jen k listopadovému datu).
Děkujeme za důvěru!

Rok

Vidimace
a Legalizace

CzechPoint

Celkem výstupů

K 31. 12. 2012
K 31. 12. 2013
K 31. 12. 2014
K 31. 12. 2015
K 31. 12. 2016
K 31. 12. 2017
K 27. 11. 2018
Celkem

391
775
570
863
952
907
963
5421

249
142
138
167
232
172
1100

391
1024
712
1001
1119
1139
1129
6521

Do nového roku pro Vás připravujeme další příjemné změny
na našem pracovišti!
Přejeme Vám krásné Vánoce a pevné zdraví!
Z podatelny
Mgr. Michaela Vodičková
a Ing. Lucie Proroková, MBA

ODEČET VODOMĚRŮ
Nové Jirny PROSINEC 2018
[VaK Zápy, spol. s r.o.]
Stav vašeho vodoměru za prosinec, prosíme,
nahlaste do 22. 12. 2018 následujícími
způsoby:
•

SMS: 704 471 876 či volání:
pouze mezi 19.00–20.00 hod

•

E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz

VE FORMĚ: Vaše jméno, ulice, číslo popisné
a stav Vašeho vodoměru.
Děkujeme VaK Zápy, spol. s r.o.

Knihovna v Jirnech
Vážení čtenáři,
navštívili jste už někdy knihovnu v Jirnech? Díky paní Chlebkové
a její kolegyni, které se o ni příkladně starají, se naše knihovna rozrostla a přibylo množství knižních titulů s tématy napříč žánrům.

Informace od odboru příměstské
dopravy RoPID Praha
Vážení občané,
oznamujeme Vám, že na základě požadavku města
Úvaly dochází od 9. prosince 2018 k prodloužení
některých ranních spojů autobusu linky 655 o úsek
Horoušany, Horoušánky – Úvaly, Železniční stanice.
Více na www.pid.cz

Knihovna je bohužel v nevyhovujících prostorách, protože obec
nemá aktuálně k dispozici žádný jiný vyhovující prostor. Ale víme,
že pro budoucnost obce je i toto potřeba, proto počítáme se zřízením knihovny v budově nové základní školy. To však můžeme udělat až poté, co bude dokončena stavba etapy, kde je s knihovnou
počítáno, tedy nejpozději k září 2020. Do té doby jsme rádi,
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že čtenáři a milovníci knih mohou využívat, alespoň to, co je
možné a že správce knihovny dělá všechno pro to, aby naši obec
byla dostatečně zásobená knižním fondem a jeho kvalitou.
Pokud jste knihovnu dosud nenavštívili nebo nevíte, kde je, jste
srdečně zváni. Najdete ji v prostorách nákupního střediska na
adrese Brandýská 317.
Otvírací hodiny knihovny jsou každý čtvrtek 15-18 hodin.
Jste srdečně zváni.
Za obec Jirny Šárka Hanušová

události a novinky z naší obce
Slavnostní otevření nové školní budovy
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Rozhodně nejvýznamnější akcí minulého měsíce bylo slavnostní otevření nové školní budovy v ulici Pražská v Jirnech.

Školní dvůr zaplnila auta - dvou hasičských sborů, veteránů a spoustou lidí, kteří se přišli podívat, jak ta nová škola vypadá uvnitř.

A čekání se vyplatilo. Tři nejdůležitější osoby, které dbaly na správný postup stavby,
přestřihly pásku a návštěva prostor školy mohla začít.

Uvnitř jsme vyslechli projev paní ředitelky, pana starosty, pana Ing. Lehečky a dětí a pogratulovali paní ředitelce k nové škole a současně k úžasnému jubileu, kterým je 20 let ve funkci ředitelky základní školy.
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A po úžasném hudebním vystoupení dětí a malých i větších gymnastek, které sledovalo
opravdu velké množství lidí ….

mohla konečně začít vlastní prohlídka školy.
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Milé děti, vážené paní učitelky a vychovatelky – přejeme Vám, ať se Vám v té krásné
škole dobře učí!
Za obec Jirny i redakci Zpravodaje Šárka Hanušová

Rozsvícení vánočního stromku
Na začátku prosince se udály ještě dvě příjemné akce, na které nemůžeme zapomenout. V obou částech obce se konalo rozsvícení
vánočního stromku, na které jsme Vás pozvali v minulém čísle našeho zpravodaje.
Nové Jirny rozsvítily svůj vánoční strom v sobotu 1. prosince
a Jirny hned následující den v neděli 2. prosince.
Zatímco v sobotu ležel na zemi sníh a mrzlo, přesto bylo počasí
jako stvořené k této akci. Stromeček ozdobili mladí hasiči společně
se svými vedoucími už v pátek a v sobotu si společně se všemi, kdo
přišli, zazpívali vánoční koledy. Za to musíme poděkovat bratrům
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Hemerovým, kteří zahráli na kytary a společně rozezpívali celou
náves.
Kdo přišel, mohl se současně podívat do nově zrekonstruované
kapličky sv. Rozálie, která byla pro tuto příležitost otevřena a v minulém týdnu též nasvícena, aby potěšila oči kolemjdoucích.

Novojirenští hasiči a Veteráni, kteří akci pořádali, mohou být spokojeni, protože první ročník se rozhodně vydařil. Všichni věříme, že
se v sobotu v Nových Jirnech započala nová tradice, kterou budeme každý rok opakovat, stejně jako spontánně vzniklo každoroční
setkávání na Štědrý den u kapličky panny Marie v lese.
Děkujeme všem, kteří přišli a přejeme krásný advent.

str. 11
V Jirnech se rozsvítil vánoční strom v neděli 2.12. Přestože počasí zrovna nepřálo a poměrně hustě pršelo, ani to neodradilo lidi, aby
přišli a strávili svůj čas setkáním se známými a přáteli u vánočního stromku. Vánoční strom se jako každoročně postavil u jirenského
kostela a vedle školy. Akci organizovali Občané obci Jirny a Nové Jirny, kteří i přes nepřízeň počasí zajistili kryté podium, na kterém
se odehrával slavnostní program.

Programem provázel herec Stanislav Lehký, vystoupily děti z mateřské a základní školy a o hudební program se postaralo hudební
sdružení Sousedé. Všichni si společně zazpívali koledy a starosta obce slavnostně rozsvítil vánoční strom. Na zahřátí byl svařák i teplý
čaj a kdo přišel, užil si sváteční atmosféru.

Děkujeme organizátorům i všem, kteří přišli a přejeme všem lidem
dobré vůle krásný adventní čas.

Dovolte mi touto cestou poděkovat manželům
Pištěkovým za darování vánočního stromu, který
nás zde bude těšit svojí krásou až do ledna.
Děkujeme!
Za obec Jirny Šárka Hanušová
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napsali jste nám
Slavnostní otevření nové školy Malé gymnastky děkují SoS Jirny
v sobotu 17. 11. 2018
Gymnastika je krásný sport. A když je možné ji provozovat v krásném prostředí,
baví nás ještě víc!
Rády bychom touto cestou poděkovaly Sdružení otevřených srdcí za to, že oddílu gymnastiky pod vedením naší skvělé trenérky Martiny Chlebkové poskytlo
zcela zdarma k tréninku nádherný sál Kvapík U antošů. Byly jsme zvyklé trénovat ve staré Sokolovně nebo v pohybové místnosti naší školy, ale v takto příjemném a komfortním prostředí jsme měly možnost trénovat poprvé.

Vážení občané!
Plný dojmů ze sobotního slavnostního otevření
nové školy se dávám do psaní, abych se spolu
s Vámi, jirenskými občany, podělil o své dojmy
z této velkolepé události, jakou jsem coby 82 letý
rodák v obci nikdy nezažil.
Často jsme s manželkou o stavbě nové školy (ještě,
když byla v předminulém zastupitelstvu) doma hovořili. Ten nápad, postavit novou školu „na zelené
louce“ v lokalitě u stadionu, kde je spousta prostoru, byl senzační.
Díky houževnatosti a úsilí pana starosty Stanislava
Skořepy a následných zastupitelstev, se toto obrovské a moc potřebné dílo, podařilo uskutečnit. Za
to všem, kteří se podíleli, patří obrovské poděkování.

Není to sice tělocvična a neměly jsme zde svoje nářadí, ale pro nácvik společné
sestavy, se kterou jsme vystoupily během slavnostního otevření nové budovy ZŠ
Jirny, jsme ocenily zejména velikost prostoru a krásné, reprezentativní prostředí.
Sál, který zrekonstruovali dobrovolníci vlastníma rukama, a kde probíhá celá
řada zejména kulturních akcí, jako jsou divadelní představení nebo taneční kurzy
pro děti a dospělé, ale právě i sportovní akce, měl tedy další premiéru, a to v podobě gymnastického tréninku.

O podrobném programu slavnostního otevření se
jistě dočteme v Jirenském zpravodaji od povolanějších pisatelů. Já mohu spolu se svou rodinou
konstatovat, že slavnost proběhla v důstojné
atmosféře.
Po projevech p. starosty Stanislava Skořepy a p. Ing.
Jana Lehečky, ve kterých jsme se dozvěděli o průběhu stavby, od vyřizování nutné dokumentace až
do současného dokončení II. stupně a po následném proslovu paní ředitelky Mgr. Hany Kudrnové,
následoval hezký program, který připravili paní
učitelky se žáky naší školy.
Projevy a program byly odměněny velkým potleskem hojně zúčastněných občanů. Na závěr bych
chtěl říci, že jsem skoro denně pozoroval, jak
stavba roste. Co jsem ale uviděl při prohlídce interiéru školy mě přivedlo v úžas. Takovou školu
nemá nikdo v dalekém okolí.
Jirenští občané na ni mohou být spolu se svými zastupiteli právem hrdi. Je to dílo i pro dalekou budoucnost.
Václav Sůra starší

Ještě jednou děkujeme Sdružení otevřených srdcí za jejich ochotu a už se moc těšíme na tréninky do tělocvičny naší nové školy!
Dívky z oddílu gymnastiky Jirny
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Vážení občané,
rád bych Vám tímto poděkoval za podporu, kterou se mi od vás dostalo při letošních senátních volbách. Jsem připravený být tu po následujících šest let
pro Vás, setkávat se s Vámi a naslouchat Vám, ať už přímo ve Vaší
obci, při senátorských dnech v
mé kanceláři, nebo třeba prostřednictvím mailu. Zároveň
Vám přeji klidný advent,
krásné prožití vánočních
svátků a úspěšný nový rok.

Bezpečné přechody
Vážení rodiče, prarodiče, sousedé a všichni ti, kterým není lhostejná bezpečnost v Jirnech a Nových Jirnech. Jistě jste zaregistrovali, že zhruba od poloviny měsíce září na přechodu u křižovatky
ulic Zámecká – Navrátilova – Alejka stojí každé ráno dobrovolník, který pomáhá dětem i dospělým s bezpečnou cestou přes přechod. Přes tento přechod vede jedna z hlavních cest k nové budově
základní školy.

Váš senátor Zdeněk Hraba

Trochu málo o čistotě kolem nás
Úklid naší vesnice je časté téma. V posledních letech zaplnila sociální sítě obsáhlá debata o nepořádku, nedostatečném úklidu
v obci a o konkrétních místech, kde je podle občanů nepořádek.
Obec dělá, co může, nakoupila a umístila odpadkové koše na
místa, kde předtím
nebyly a doplnila
tak místa, kde již
koše byly. Obecní
zaměstnanci denně
uklízí místní komunikace v obou částech obce, sbírají
lahve a papíry tam,
kde je lidé odhazují,
kontrolují veřejná
prostranství, odváží
listí z obecních stromů. Obec zkontrolovala a ohlásila několik vraků, které
jejich bývalí nebo
současní majitelé
odstavili na veřejné komunikace, zlikvidovala několik černých
skládek v louce, za hřbitovem, na kraji lesa či v odlehlých lokalitách. A i přesto je to málo. Naše obec je již veliká a dohromady
v ní žije více než 2700 obyvatel. Nemáme však drahé technické
služby ani drahou techniku, proto možná nemůžeme sami dokonale uklidit.
Jako by si dnes lidé nevážili toho, co mají okolo sebe. Jako by viděli
jen to, co mají na své zahrádce a co je za plotem, třeba i na chodníku, je už cizí a musí to uklidit někdo jiný, proto je třeba na něj
ukázat a ještě lépe – napsat na sociální sítě.
Ale i přesto, že kritika jiných je dnes moderní téma, je potřeba poděkovat těm, kteří jsou jiní. Které zajímá prostředí, ve kterém žijí,
okolí domu či celá ulice. Kteří nemluví, nekritizují, ale sami přiloží
ruku k dílu a měli by být příkladem všem.
A jeden takový příklad je právě na této fotograﬁi.
Děkujeme panu Janu Líbalovi, který se svým vnukem uklízel odpadky podél silnice. Udělal to jen tak. A měl by být příkladem pro
všechny z nás. Jsme rádi, že i takoví lidé v naší obci žijí.
Redakce zpravodaje

Situace tam byla vyhodnocena i paní ředitelkou ZŠ H. Kudrnovou jako kritická, s čímž nám všem nezbývá než souhlasit. Provoz je zde opravdu intenzivní, řidiči ne vždy jedoucí dle
dopravních předpisů. Celé této akce se zúčastnilo již přes 20 dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas zlepšení bezpečnosti v naší obci.
Mnohdy se nejedná ani o rodiče dětí navštěvující novou školu
nebo naši školu vůbec. Díky těmto dobrovolníkům je zajištěna
služba na přechodu až do vánočních prázdnin. Tímto všem děkuji za to, že jsou ochotni věnovat svůj volný čas dobré věci. Zároveň bych ráda požádala Vás, kterým není lhostejná bezpečná
cesta našich dětí do školy, zda nemáte zájem se připojit do našeho
projektu Bezpečné přechody v Jirnech. Ráda bych v této iniciativě
setrvala do doby, než bude situace v ulici Zámecká nějak vyřešena,
tím myslím vedle nově obnoveného značení V7, tzv. zebry, např.
nainstalováním světelného LED značení vozovky, lepším osvětlením přechodu, případným dalším svislým dopravním značením.
Kontaktovat nás můžete na emailu bezpecneprechody@email.cz.
Za iniciativu Bezpečné přechody v Jirnech
Tereza Benáčanová

Poznámka obce Jirny k uvedenému příspěvku:
Obec Jirny děkuje všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do projektu Bezpečné přechody a oznamuje občanům, že jsou aktuálně
poptána vyhřívaná zrcadla, která by měla situaci na křižovatce ulic
Zámecká, Navrátilova a Alejka zpřehlednit. Současně se řeší dopravní značení v celé naší obci. V měsíci lednu proběhne schůzka
s projektanty v oblasti dopravního inženýrství, kteří navrhnou
opatření dopravních značení v některých ulicích či lokalitách, a následně budou tato značení projednána na příslušných institucích
a rozmístěna na určená místa. V křižovatce ulic Zámecká, Navrá-
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tilova a Alejka je počítáno se světelným značením vozovky. Bohužel legislativa s tím spojená není jednoduchá a obec nemůže
uvedené kroky urychlit či zrealizovat bez předběžného projednání

a příslušných platných dokladů. Prosíme tedy o trpělivost, vše výše
uvedené je v řešení a věříme, že se brzy situace na přechodech
zlepší.
Za obec Jirny Šárka Hanušová

h is tor ic k é o k é n ko
Mateřská škola
v ulici Navrátilova
Na úřad jsme dostali úžasné
fotograﬁe, které zachycují budovu Navrátilova č.p. 69 v době, kdy ještě nevypadala
tak, jak vypadá dnes.
Fotky jsou z období kolem roku 1960, kdy
v ulici nebyla zpevněná komunikace ani
veřejné osvětlení. Tehdy v ní byla mateřská školka a ta tam vydržela až do roku
2010, kdy se přestěhovala do nové budovy
v ulici 5. května.
Později se dům zrekonstruoval, přistavěl a
dnes slouží základní škole. Jak sami vidíte,
školství v této budově stále zůstává. Snad
tomu bude tak i dál.

a jak vypadá současnost?

Vaše redakce
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mat e ř sk á škol a
Zprávičky z MŠ

kané poznatky si průběžně ﬁxují každodenním
dodržováním hygienických návyků.

Od začátku školního roku paní učitelky denně seznamují děti, dle školního vzdělávacího programu, s novými poznatky z různých oblastí
života. Pravidelně se věnují logopedii, zdravotně
preventivnímu cvičení, výtvarným a hudebním
činnostem. Nezapomínají také zařazovat volné
hry, při kterých se děti učí ohleduplnosti k ostatním kamarádům.

Podzim pomalu střídá zima, proto se v současné
době začínáme věnovat zimnímu období, zimním
radovánkám a vánočním zvykům. Děti se učí nové
básničky, písničky a chystají se tvořit výrobky se
zimní tematikou. Všechny už se těší na dárky pod
stromečkem a krásné Vánoce.
Za MŠ Jirny
Mgr. Irena Kolafová

V měsíci listopadu bylo naším hlavním tématem
lidské tělo a zdraví. Na magnetické tabuli děti složily rozstříhané obrázky lidí, které pak dle oblečení přiřazovaly k ročním obdobím. Při tom si
zopakovaly názvy částí těla a upevnily již dříve získané vědomosti, týkající se zdraví a prevence onemocnění. Své znalosti si procvičily na pracovních
listech oddělením zdravých potravin od nezdravých, a také vymalováním zdravého a nemocného zoubku. Zís-

oslava nejkrásnějších dnů v roce se nezadržitelně blíží. Proto všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, pevné
zdraví, hodně lásky, radosti a spoustu osobních
i pracovních úspěchů v novém roce.

základní škola
Malé ohlédnutí k otevření nové školy

Kolektiv MŠ Jirny
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Vážení přátelé školy,
děkujeme vám za velký zájem, slova chvály a podpory,
které jste nám vyjádřili při slavnostním otevření nové
školní budovy.

Rádi vás přivítáme i na tradiční školní vánoční
akci - Vánočním jarmarku u naší staré školní
budovy (tu máme stále rádi a staráme se o ni
jako předtím, jen hodiny neumíme opravit
a již dlouho čekáme na pána, který to umí asi
jediný v dalekém okolí).
Mgr. Hana Kudrnová,
ředitelka školy

Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný
nový rok 2019.
Děti a zaměstnanci ZŠ

kalendář kulturních akcí
aKCE V KUlTURNÍM DoMĚ JIRNy
14. 12. 2018 Vánoční koncert
19. 1. 2019 Myslivecký ples
16. 2. Hasiči Šestajovice - ples
23. 2. Baráčníci ples
2. 3. Obecní ples
16. 3. Hasiči Nové Jirny - ples
30. 3. Tenisový klub
31. 3. Koncert – Hana Zagorová
6. 4. Výroční schůze SPCCH
od 14 hod
21. 5. Vystoupení pro děti
Těšíme se na setkání s Vámi.

SaloNEK HoSTINCE U aNToŠŮ
13. 12. 2018 čtvrtek, 18:00, 4 MÚZy – volné sdružení spolků,
institucí a lidí dobré vůle Vás zve na nepravidelně pravidelné setkání vzájemné inspirace a dobrých nápadů.

SÁl „KVaPÍK U aNToŠŮ“ JIRNy
Úterý, 19:00, Hathajóga, od 13. 11. 2018 každé úterý. Lekce jsou
kombinací hathajógy, jógové terapie, muzikoterapie a aromaterapie. Více informací a rezervace: Eva Šimánková, E.Simankova@seznam.cz, mob.: 608 109 743, FB Sakurajóga
Středa, 19:00, Loonadance, od 10. 10. 2018 každou středu taneční
meditace pro ženy. Více na www.loonadanceacademy.cz Pro registraci a další informace volejte mob. 603 871 578 nebo e-mail:
jana_opatrilova@hotmail.com
Středa, čtvrtek, 17:30, Taneční přípravka, od 4. 10. 2018 otevírá
TJ Sokol Jirny nový kurz tanečně-pohybové průpravy pro děti od
8 do 14 let! Vhodné jak pro první taneční krůčky, tak pro již
mírně zkušené tanečníky. Více na www.artimo.cz
16. 12. 2018 neděle, 15:00-16:00, Divadlo – Pohádka o Kačence
a Raráškovi, divadlo LáryFáry, vstupné 80 Kč. Více informací na
www.otevrenasrdce.cz.
18. 12. 2018 úterý, 17:00-18:00, Bezplatná právní poradna.
Cílem právní poradny je podat bezplatnou radu a pomoc těm občanům Jiren, Nových Jiren a sousedních obcí, kteří potřebují pomoci s řešením různých problémových situací, a kteří by zejména
z ﬁnančních důvodů nebyli jinak schopni svůj právní problém
konzultovat s advokátem. Lze přijít i bez objednání, ale ideální je
předem se objednat na adrese korejzova@email.cz. Těší se na Vás,
JUDr. Jitka Korejzová, advokátka.
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4. 1. 2019 pátek, 19:00, Novoroční tančírna Kvapík, každý první
pátek v měsíci, do 22:00.
Tančírna pro všechny, kdo rádi tančí či si chtějí posedět s přáteli
při krásné hudbě, případně vyzkoušet naučené kreace z tanečních.
Reprodukovaná standardní i latinskoamerická hudba k tanci a poslechu. Oblečení: pohodlné pro tanec, Vstupné: 50,- Kč/os. Těšíme
se na Vás, Pořádá: Spolek přátel tance a hudby
21. 1. 2019 pondělí, 19:00, Zdenka Pohlreichová – Místa v Srdci
– beseda o zákeřné nemoci, vnitřní síle, lásce a uzdravení. Vstupné
90 Kč. Více informací na www.otevrenasrdce.cz.
3. 2. 2019 - Taneční pro dospělé. Pro středně pokročilé a pokročilé. Už od 3. února pokračujeme oblíbeným cyklem tanečních
pro dospělé, na které se již můžete přihlásit.
Více na www.artimo.cz.
4. 2. 2019 - Latina pro ženy. Již druhé opakování oblíbeného
kurzu! Vhodné pro všechny ženy, které mají chuť si příjemně zatančit a poznat krásu latinských rytmů a pohybů. Na své si přijdou
jak začátečnice, tak pokročilé. Možnost přihlásit se a více informací na www.artimo.cz.

18. 2. 2019 pondělí,19:00, Jiří Kolbaba, Fotograf na cestách –
splněný sen. V tomto nestandardním pořadu představí cestovatel
množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat a situací ze všech
šesti kontinentů planety. Vstupné 190 Kč. Více informací na
www.otevrenasrce.cz.

KoSTEl SV. PETRa a PaVla v Jirnech
22. 12. 2018 sobota, 18:00-19:30, Česká mše vánoční „Hej
Mistře…“. Vstupné 200 Kč. Vstupenky v předprodeji v Jirnech hostinec U Antošů, Obecní úřad, v Horoušánkách - čerpací stanice Petr a také přes internet na www.otevrenasrdce.cz.

ostatní akce
24. 12. 14:00 zpívání u kapličky Panny Marie v Nových Jirnech (v
lese)

spolky a organizace
Hned v úvodu této rubriky se omlouváme hudebnímu sdružení „Sousedé“, že jejich příspěvek nebyl zařazen do listopadového čísla, přestože byl zaslán do redakce již 21.10. Jistě jste zaznamenali, že minulé číslo bylo obšírnější než obvykle díky
velkému množství akcí v minulých dnech a velkému množství příspěvků týkajících se aktuálního 100. výročí republiky.
V minulosti měl náš Zpravodaj obvykle 16 stran, výjimečně 20, v roce 2017 a 2018 se několikrát objevilo 24 stran a minulé
číslo mělo dokonce 28 stran. To vše vypovídá o tom, že občané i spolky mají o svoji prezentaci touto formou zájem a dokazuje to i naše dnešní speciální Vánoční číslo, za což velmi děkujeme. Současně se omlouváme, pokud dojde k tomu, že je
některý příspěvek přesunut do pozdějšího vydání z důvodu pozdějšího data akce či velkého množství aktuálních příspěvků,
jako se nám stalo právě nyní. V takovém případě Vás samozřejmě budeme informovat. Příspěvek zařazujeme na první
místo v rubrice a všechny občany Jiren i Nových Jiren současně zveme na tuto krásnou tradici u kapličky Panny Marie v Nových Jirnech, která Vás naladí na štědrovečerní atmosféru a umožní Vám popřát si krásné svátky se všemi sousedy, které
právě tam potkáte.
Vaše redakce

HUDEBNÍ SDRUžENÍ
„SoUSEDé“
Vážení spoluobčané,
po letošních volbách mi na procházce se psem někteří z vás na
ulici gratulují k tomu, že se našemu hudebnímu sdružení podařilo se probojovat do obecního
zastupitelstva. Musím je však
zklamat a vysvětlit jim, že ti
„Sousedé“, kteří se do obecního
zastupitelstva probojovali, nejsou
členy našeho hudebního sdružení, ale členy nového politického sdružení s názvem: Sdružení nezávislých kandidátů
pokračování na str. 19
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„Sousedé“. Pokud vím, tak nikdo ze členů našeho hudebního
sdružení není členem tohoto politického uskupení a stejně tak
nikdo ze členů tohoto politického uskupení nehraje v naší kapele
na žádný hudební nástroj.
Chtěl bych využít této příležitosti a pozvat vás na tradiční štědrovečerní hraní koled a písní s vánoční tematikou před lesní kapličkou Panny Marie v Nových Jirnech.

Našemu hudebnímu sdružení Sousedé je velkou ctí, že na tomto
sousedském setkání může již podeváté vystupovat. Pevně doufám, že nám svoji přízeň zachovají naši každoroční sponzoři, bez
jejichž pomoci bychom si nedovedli naše štědrovečerní hraní už
ani představit.
A chtěl bych vás zároveň pozvat na další akci, na které bude naše
hudební sdružení hrát a zpívat. Dali jsme jí název: „Když hvězdy
tančí v Jirnech“ a konat se bude v sobotu 9. února 2019 od 19
hodin v sále Kvapík U antošů v Jirnech. Jak z názvu vyplývá,
bude se jednat o taneční večer, ale tančit na něm určitě nebudou
smět pouze jirenské hvězdy, nýbrž všichni, kteří přijdou.
Těšíme se na Vás 24. 12. 2018 ve 14 hodin.
Na závěr mi dovolte vám popřát klidný adventní čas.
Jménem celého hudebního sdružení Sousedé
Robert Holaj z Nových Jiren, kapelník

SDRUžENÍ
oTEVřENýCH SRDCÍ
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V neděli 11. listopadu se uskutečnil v sále Kvapík U Antošů Tango Workshop, kde jsme měli
možnost se zdokonalit v Tango Ballroom, ale hlavně jedinečnou příležitost naučit se a zažít
něco nové a to Tango Argentino, což bylo stěžejním programem celého večera.

A učit jsme se mohli od
skutečných mistrů tohoto tance z Buenos
Aires Javiera Antara
a Patricie Porákové.
Tento večer byl zároveň
volným pokračováním
letošního
Jirenského
Srdcebraní s Jaroslavem
Svěceným a Ladislavem
Horákem, které se neslo také ve znamení
tanga.

Tango Workshop se uskutečnil ve spolupráci
s taneční agenturou
Artimo a Tangonexion
a za podpory Autoservisu Štorek.
Velice všem děkujeme.
Akci pořádalo SOS Jirny
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KUlTURNÍ DŮM JIRNy
31. 3. 2019 neděle, 19:00 – Hana Zagorová, Petr Rezek a Boom! Band Jiřího Dvořáka. Předprodej vstupenek na Koncert
Otevřených Srdcí již začal na www.otevrenasrdce.cz. Příležitost zakoupit jako vánoční dárek…

VETERaN CaR ClUB NoVé JIRNy
24. listopadu se v Kulturním domě Jirny konala Mikulášská zábava Veteran car clubu Nové Jirny a Sboru dobrovolných hasičů
Nové Jirny.
Stejně jako v loňském roce ji zahájil předseda spolku Veteránů
a členka Sboru dobrovolných hasičů Nové Jirny. Po úvodním tanci

obou pořádajících spolků, kterými byla polka „Roll Out the Barrel“ (anglická verze, jejíž českou podobu napsal Jaromír Vejvoda
a je známá jako Škoda lásky) a po neméně známé polce „Co jste
hasiči“, se mohli přidat na parket i ostatní tanečníci.
Během přestávky bylo k vidění skvělé vystoupení orientálních tanečnic, které následně k tanci vyzvaly celý sál. A tak se stalo, že
zatímco tanečnice předváděla pohyby břišních partií, celý sál se
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rozvlnil přesně v jejím rytmu a atmosféra v sále byla skvělá. Během
další přestávky začal prodej tomboly, která tentokrát čítala 450 výherních cen. Tombola se prodala velmi rychle a až do půlnoci se
zábava vedla v příjemném tanečním duchu. Po půlnoci začal výdej

tomboly a na chodbách se začaly tvořit dlouhé fronty. 1. cenu, kterou byl pětidenní zájezd do vinného sklípku, s ubytováním a stravou, si odnesli tanečníci ze sousední obce, kteří byli z výhry
právem nadšeni.

Děkujeme všem, kteří přišli a skvěle se bavili, děkujeme organizátorům, hudební skupině Bueno, cateringu ﬁrmy Popelka, všem sponzorům za dary do tomboly i obci Jirny za zapůjčení sálu.
Hasiči a Veteráni se společně s Vámi už teď těší na další, v pořadí již třetí ročník Mikulášské zábavy, který plánujeme v příštím roce.
Za pořadatele Šárka Hanušová

HaSIčI NoVé JIRNy
17. listopadu se náš sbor připojil ke slavnostnímu otevření nové ZŠ
v Jirnech s ukázkou části vozového parku a přiblížil návštěvníkům
činnost mladých hasičů. Připravený program byl moc pěkný,
včetně vystoupení žáků ZŠ a prohlídky nových učeben a prostor
školy. O týden později jsme uspořádali spolu s Veterán Car clubem Nové Jirny již druhou Mikulášskou zábavu, která díky úžas-

ným maskám čertů, Mikulášů a andělů, získala tu správnou mikulášskou náladu. Tombola byla opravdu bohatá a během malé
chvilky byly prodány všechny lístky. Děkujeme za vaši účast a už
teď se těšíme na další rok.
V tento předvánoční čas bych chtěla připomenout rozsvícení vánočního stromečku u kapličky na návsi v Nových Jirnech. Přes
naše očekávání počet návštěvníků byl ohromující. Mladí hasiči ozdobili vánoční stromeček a v sobotu spolu se starostou našeho

str. 25

sboru slavnostně rozsvítili. Se zazněním prvních tónů vánočních
koled se při zvuku kytary rozezpívala celá náves. Vánoční atmosféru si děti vychutnaly při zdobení perníčků a dospělí si nad kalíškem dobrého horkého svařáku nebo punče krásně popovídali.
Počasí se také vydařilo, protože první sníh vzbudil úsměv na tvářích mnoha dětí a nechyběla ani koulovačka. Vaše reakce na tuto
akci byly skvělé. Jsme moc rádi a vážíme si toho. Určitě toto předvánoční setkání nebylo poslední.
Chtěla bych jménem výboru našeho sboru poděkovat zastupitelům Obce Jirny v čele s panem starostou S. Skořepou za ﬁnancování velké části nákupu nové dýchací techniky pro náš sbor.
Děkujeme stálým i novým sponzorům, kteří se podílí na pořádání
našich akcí, poděkování patří také panu M. Kůsovi za krásné fotograﬁe během celého roku.
Přejeme vám všem příjemné prožití vánočních svátků, plné klidu
a pohody, šťastný Nový rok, hlavně hodně zdraví a těšíme se na
setkání s vámi na připravovaných akcích v roce 2019.
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

SDH JIRNy
Dlouho očekávanou událostí uplynulého měsíce bylo slavnostní otevření nové Základní školy v Jirnech, u kterého
náš sbor nemohl chybět. Této akce jsme se zúčastnili s veškerou technikou, kterou náš sbor aktuálně disponuje. Návštěvníci měli možnosti si důkladně prohlédnout všechny
vozy od naší historické Tatry 111 až po nejnovější přírůstek našeho vozového parku Mercedes-Benz Atego.
Ve čtvrtek 22. 11. 2018 v 9:20 vyjížděla obě družstva naší
jednotky s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3
a s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+2 k požáru dopravních
prostředků (cisterny s benzínem) ve Mstěticích. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se
jedná pouze o taktické cvičení na požár železniční cisterny
s benzínem.
Závěrem tohoto příspěvku bychom rádi popřáli našim
spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků, hodně
štěstí, zdraví, pohody, osobních i pracovních úspěchů
v novém roce 2019. Pro více aktuálních informací navštivte naše webové stránky www.hasicijirny.cz.
za SDH Jirny Milan Slabý

Poděkování
Jménem Sboru dobrovolných hasičů Nové Jirny a její výjezdové
jednotky děkujeme zastupitelům Obce Jirny v čele s panem
starostou za ﬁnancování nákupu nové dýchací techniky.
Dodání proběhlo v měsíci říjnu ﬁrmou Dräger Safety s.r.o.
Celkem bylo dodáno šest kompletních kusů dýchacích přístrojů PSS 4000 včetně tlakových lahví, dvě vyváděcí masky
Dräger s připojením k dýchacímu přístroji a dvě vyváděcí kukly
s ﬁltrem v celkové hodnotě 332 219,-Kč.
Na této částce se obec Jirny podílela velkou částí.
Dále se na ﬁnancování podílel městys Nehvizdy, obec Horoušany a Hasičský fond nadace Agrofert.
Pevně věříme, že tato technika pomůže zvýšit nejen bezpečí
členů výjezdové jednotka, ale i obyvatel obce při řešení mimořádných událostí.
Za SDH Nové Jirny
Milan Novotný
Starosta SDH

Za JSDHO NovéJirny
Petr Hrubant
velitel JSDHO
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SVaZ PoSTIžENýCH CIVIlIZačNÍMI CHoRoBaMI
ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč
V říjnu se uskutečnil dvoudenní zájezd na Moravu, navštívili jsme
zámek Slavkov.
Přespali jsme v Bořeticích pod Kraví horou. Výlet s večerním posezením u vínka s moravskými a českými písničkami se všem moc
líbil.
V příštím roce v červnu od 15. 6. do 22. 6. opět pořádáme týdenní
pobyt v termálních lázních Bükfürdo v Maďarsku. Pokud máte
zájem, můžete se k nám připojit, i když nejste členem naší organizace. Přihlásit se můžete u paní Sůrové, Pilátové.
V září 31. 8. - 7.9. proběhne ozdravný pobyt v Třeboni.
Naše poděkování patří panu starostovi Skořepovi a zastupitelstvu
obce Jirny za poskytnutí dotace, z které uskutečňujeme naše zájezdy, plavání, divadelní představení.
Eva Pilátová

MySlIVECKé SDRUžENÍ JIRNy
Zima = hony
Hony plánuje Myslivecké sdružení Podlesí Jirny v průběhu celého
prosince, většinou pátky a soboty, a to hned na několika místech
v lokalitách Jirny, Nové Jirny, Šestajovice, Nehvizdy a Zeleneč. Jelikož se jedná i o honitbu v blízkosti obytné zóny, prosíme obyvatele, ale měli vždy své psy na vodítku a nenechávali je volně
pobíhat na polích a v lesích (viz obecní vyhláška).
Lovit by se měla černá zvěř, bažanti a zajíci. Výjimkou není ani
lov v noci a brzy ráno.
Děkujeme za pochopení.
Za MS Mgr. Jaroslav Hájek
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Myslivecké sdružení a honební
společenstvo Podlesí Jirny
pořádá
Poslední leč
V Kulturním domě Jirny
V sobotu 19. 1. 2019 ve 20.00 hod.
Vstupné 150 Kč
Bohatá tombola – srna, divočák, bažant, zajíc,
kachna divoká a mnohé jiné
Pohoštění a výborný catering zajištěn
Ke společenskému večeru hraje skupina HITOS.
Prodej vstupenek a rezervace stolů proběhne v sobotu
5. 1. a 12. 1. 2019 vždy od 9 -12 hod v myslivecké chatě,
ul. Lovecká 333, Nové Jirny.
Případně na tel. 720 235 835 (p. Sadílek).
Těšíme se na setkání s Vámi.

TJ SoKol JIRNy
Haloween
V sobotu 3. listopadu praskal jirenský kulturák ve švech. Odpoledne byl zaplněn dětmi, které se přišly pobavit na akci Halloweenské odpoledne. Některé masky a kostýmy byly vážně
strašidelné. Roztomilé dítko by pod nánosem líčidel a důmyslného
kostýmu hledal málokdo. Děti se pobavily při diskotéce, kterou
zajišťoval DJ Petr Kuře. Zúčastnily se soutěží a her, které jsme pro
ně připravili nebo si vytvořily různé halloweenské doplňky a dekorace v našich kreativních dílničkách. Nesmělo chybět vyhlášení
nejlepšího kostýmu a nejkrásnější dýně. Samozřejmostí byla bohatá tombola a domácí dobroty.
Večer jsme si zařádili na travesti show s Crazy Goddess, kteří nás
bavili celý večer. Hudbu měl na starosti opět DJ Petr Kuře. Počáteční rozpaky, u pánského publika, se účinkujícím podařilo velmi
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brzy rozptýlit a všichni se po chvilce uvolnili a velmi dobře bavili
až do ranních hodin.
Jsme velmi rádi, že jste přišli, děkujeme za úžasnou atmosféru při
odpolední i večerní halloweenské akci a už teď se těšíme na další
společné setkání!
členové TJ Sokol Jirny

str. 29
JUNÁK JIRNy
Začátkem měsíce října jsme tradičně zúčastnili projektu „Výstava
na stromech“ neziskové organizace Na Zemi. Výstava byla k vidění
v parku před Kulturním domem, za jehož půjčení děkujeme Jirenskému Sokolu. Letos se projekt zaměřil na pracovní podmínky
při výrobě bot v Indické Agře. Krom výstavy samotné probíhaly
i semináře na stejnojmenné téma, kam byly pozvány děti jak z jirenské, šestajovické i zelenečské školy. Školy hlavně využily pracovní listy vytvořené organizací Na Zemi, se kterými jsme
pracovali i my, skauti.
V sobotu 20. října jsme potom vyrazili na jednodenní výpravu do
Dolního Posázaví.
Velkolepým ukončením měsíce byly obecní slavnosti výročí republiky, kterých jsme se také zúčastnili.
Krom tohoto významného státního jubilea si musíme také připomenout jednu významnou osobnost naší obce. Jedná se o pana
Františka Antoše, podle něhož se dnes jmenuje i naše skautské
středisko – Junák – český skaut, středisko Bratra Fandy Antoše
Jirny, z.s. Teď v listopadu tomu bude devět let, co už bohužel není
mezi námi. Byla to výjimečná osobnost, a proto se mu budeme
podrobněji věnovat v následujícím článku. Bratře, děkujeme za
vše!
(Jaroslava - Jája - Pivoňková)

Vzpomínka na bratra Františka antoše
* 23. 2. 1924 Kbely
= 2. 11. 2009 Jirny

Letošním rokem jsme slavili významné jubileum – 80 let skautingu v Jirnech. K této příležitosti bychom rádi vzpomněli na člena
našeho střediska bratra Františka Antoše, od jehož úmrtí v listopadu uplynulo devět let.
Narodil se ve Kbelích, kde také začal skautovat. Do Jiren se jeho
rodiče přestěhovali na samém sklonku první republiky. Do skautu
se přidal i tu a to do oddílu v Zelenči, kde se později stal zástupcem vedoucího oddílu. Ne však na dlouho. Rok 1939 se stal osudným pro celé Československo včetně Junáka. I když bylo skautské
hnutí oﬁciálně zakázáno, jirenští chlapci se nepřestali scházet
u Antošů a čekali na konec války. Ihned po ukončení války a znovuobnovení Junáka byl v Jirnech založen poprvé samostatný oddíl,
který spadal pod středisko Zeleneč. Jeho vedoucím se stal právě
br. František Antoš. Oddíl mohl fungovat pouze pět let. Po druhém zákazu naší činnosti byl br. F. Antoš mnohokráte vyslýchán
pro svou „protistátní“ práci s mládeží.
V roce 1968 je Junák opět obnoven a v Jirnech se znovu založily
2 oddíly spadající pod středisko v Klánovicích. V této době br. F.
Antoš zastával funkci zástupce vedoucího střediska a tajemníka
chlapeckého oddílu.
V letech 1970-1989 nepřestal otevřeně podporovat junáckou myšlenku, o čemž svědčí i čilá korespondence mezi ním a bratry Plajnerem, Navrátilem, Němcem a Jaroslavem Foglarem. Jeho nemalou zásluhou bylo též zajištění tisku novoročenek za režimů stíhaného br. náčelníka Dr. Plajnera.
Po sametové revoluci a opětovné obnově Junáka poprvé v historii
obce vzniklo jirenské skautské středisko. V této době br. F. Antoš
zastával funkci tajemníka střediska.
Jeho celoživotní zásluhy o skautské hnutí ocenila i Ústřední rada
Junáka, která mu udělila vyznamenání „Řád Junácké lilie - Trojlístek skautek“ a je i nositelem zlatého stupně Řádu čestné lilie
v trojlístku.
Krom toho se roku 2004 stal zatím jediným čestným občanem
Jiren a roku 2007 byl jmenován zasloužilým hasičem.
Jeho vzpomínky si lze přečíst v almanachu vydaném k příležitosti
60 let skautingu v Jirnech roku 1998, který naše středisko vlastní
v archivu a zájemcům rádi poskytneme elektronickou verzi.
Na jeho počest se naše skautské středisko jmenuje Junák – český
skaut, středisko Br. Fandy Antoše Jirny, z.s.
Bratře, děkujeme za vše a doufáme, že tam, kde jsi teď, máš stále
jasnou oblohu i sucho v botách.
(skauti Jirny)

Codeweek

František Antoš - profesí číšník, srdcem skaut, hasič, zahrádkář.
Člověk s nekonečným entuziazmem a vitalitou, organizátor spousty
výstav a mnoha dalších společenských akcí v obci.

O víkendu 24.-25. 11. se konala skautská akce Codeweek. Akce
byla zaměřena na počítačové programování.
Účastníci měli za úkol pomáhat řešit panáčkům v herním světě
úlohy (např. absolutní hodnotu, řešení rovnic či zaokrouhlení na
dvě desetinná místa) pomocí příkazů zadávaných do počítačové
programovací aplikace. Tímto stylem se ve ,,hře“ dostávali dál
a dál ke složitějším úkonům. Program byl proložený různými herními činnostmi, jak v klubovně, tak mimo ni. Účastníci si také vyzkoušeli tvorbu ,,spořiče obrazovky“, kdy si vytvářeli různě
barevné tvary a vymýšleli, jak se daný tvar bude na obrazovce pohybovat. Večer se všichni společně koukali na ﬁlm a přespali v klubovně. Ráno byla akce ukončena a děti odcházely spokojené
s novými znalostmi domů.
(Kristýna Škorpíková, Kačka Mašková, Míša Denemarková)
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Rádi bychom všem popřáli krásné prožití vánočních svátků, klid a pohodu u štědrovečerního stolu a s odbitím půlnoci posledního
prosincového dne i šťastný nový rok.

JIRNy lIVINg
Dětské hřiště Na Výsluní
Ke vzniku dětského hřiště Na Výsluní je potřeba se vrátit o téměř
10 let zpět v čase. Po nastěhování nových obyvatel lokality Na Výsluní se noví obyvatelé brzy dohodli na tom, že je zapotřebí udělat něco pro děti všech tak, aby si tyto nemusely hrát na ulici.
Rozhodnutí padnulo na to, vystavit si prostor pro hraní dětí tak,
aby obsahoval více možností vyžití pro různé věkové kategorie. Na
tomto základě bylo založené občanské sdružení JIRNY LIVING
o.s., které požádalo v roce 2009 u středočeského ROPu (Regionální operační program) o dotaci na výstavbu dětského hřiště ve
výši 92,5% ze způsobilých nákladů projektu celkem 1 613 643 Kč
včetně DPH. Tuto dotaci občanské sdružení získalo a po absolvování celého kolečka výběrového řízení na dodavatele, kterým se
stala společnost TOMOVY PARKY s.r.o. přes pravidelné kontroly
a komunikaci s poskytovatelem dotace se nám podařilo v roce
2010 hřiště postavit a zprovoznit. Zbývající část ﬁnancí, tedy 7,5%
z celkové hodnoty doplatily členové občanského sdružení z vlastních prostředků. Celkem se jednalo o 121 000 Kč, na které se složily čtyři rodiny, které stály u zrodu celého projektu. Hřiště jako
takové prošlo všemi kontrolami a celým obdobím udržitelnosti
projektu bez jediné výtky ze strany poskytovatele dotace. Určitě je
zapotřebí zmínit to, že hřiště je umístěno na pozemku, který patří
obci Jirny a dík za vznik celého projektu patří panu starostovi Skořepovi a tehdejším zastupitelům, kteří jednohlasně odsouhlasili
poskytnutí pozemku o rozměru cca. 80 x 40 m za symbolický
nájem občanskému sdružení JIRNY LIVING o.s. za účelem postavení dětského hřiště. Dík samozřejmě patří také všem, kteří pomohli při jeho stavbě a to jak s dodávkami materiálu, tak fyzickou
prací.
Za celou dobu trvání dětského hřiště toto dokázalo udělat mnoho
radosti mnoha dětem a to jak individuálním návštěvníkům samostatně či s rodiči, tak dětem z Mateřské školy Jirny, které pravidelně hřiště navštěvují, dětem ze Základní školy Jirny a i všem
dospělým, kteří na hřiště také zavítají. Bohužel je také zapotřebí
zmínit i některá negativa – již v prvním roce provozu hřiště někdo
odcizil plechové vnitřní odpadkové koše, polovinu vjezdové brány
a v roce 2012 prošla přes hřiště také záplavová vlna, která poškodila dopadové plochy. Naštěstí již od prvního dne provozu je hřiště
pojištěno, a tak jsme část těchto škod mohli vyřešit pomocí na-

hlášené pojistné události.
Každý rok hřiště prochází pravidelnou revizí, kdy se zjišťuje stav
všech herních prvků pro děti a následně se přijímají i opatření pro
jejich nápravu. Poslední tři roky také vyměňujeme některé prvky,
které již dosloužily – jako jsou například ochranné sítě okolo sportovišť. Na tyto činnosti žádá občanské sdružení obce Jirny o příspěvek, jedná se například o pravidelné revize hřiště (tyto jsou
k dispozici vždy pro účely MŠ i ZŠ), drobné opravy, pojištění hřiště
a další činnosti.
V roce 2019 připravíme na hřišti ještě prostor pro hraní pétanque.
Vždy na jaře probíhá pravidelná „brigáda“ zahrnující uklizení celého prostoru po zimě, stříhání živého plotu, sekání trávy, kypření
dopadových ploch. V průběhu celé sezóny je zapotřebí se postarat
o posekání trávy a pravidelný úklid zahrnující vysypání odpadkových košů, úklid po neukázněných návštěvnících (kteří nechápou,
že PET láhev od pití opravdu nepatří do kompostu), vyvezení popelnice na silnici a dalších činností.
Dětské hřiště JIRNY LIVING Na Výsluní přivítá každého slušného
návštěvníka a za všechny, kteří se podíleli na jeho výstavbě a provozu, mohu říct, že budeme rádi, když bude svému účelu sloužit
co nejdelší dobu.
Pokud by chtěl někdo pomoci s údržbou hřiště, může kontaktovat
provozovatele hřiště prostřednictvím emailu jirnyliving@seznam.cz
Za JIRNY LIVING z.s. Ing. Petr Benáčan
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spor t
Tenis Jirny

Přehled všech závodních hráčů Tenis Klánovice a jejich
výsledky:

Nejúspěšnější sezona jirenských a klánovických nadějí
Po letech tvrdé práce se podařilo děti z tenisového klubu Jirny
a Klánovice dostat mezi nejlepší v Praze a celé České republice.
Na celostátních turnajích Českého tenisového svazu se v letošním
roce pokoušelo získat body do žebříčku mnoho našich hráčů. Nejlepší výsledky mají hráči v kategorii mladších žáků (10-12 let).
Tento rok se k nim přidají děti z velmi silného ročníku 2009
a v mladších žácích bude v našem oddíle velmi silná konkurence,
která je základem pro úspěšný klub.
Nejlepšího umístění a skvělý úspěch měla v letošní sezoně hráčka
Ellen Katzerová (r. n. 2007), která uhrála 35 bodů a skončila na
skvělém 8. místě v Praze a 11. místě v celé České republice ve svém
ročníku. Další skvělý výsledek měla Elen Hladká (r. n. 2007), která
nasbírala 25 bodů a skončila na 25. místě v republice ve svém ročníku a Lucie Chlubnová (r. n. 2008), která vybojovala 15 bodů a ve
svém ročníku byla na 23. místě celostátního žebříčku.
V kategorii mladší žáci dosáhl úžasného umístění Daniel Rat (r. n.
2008) s 20 body a skvělým 26. místem na celostátním žebříčku ve
svém ročníku.
O závodní tenis je v našem klubu čím dál větší zájem. Zásluhu na
tom má i trenérský tým sestavený výhradně z bývalých velmi dobrých hráčů, kteří ambiciózním dětem dokáží předat cenné zkušenost v přípravě na turnaje. Jsme velmi rádi, že úroveň jirenských
a klánovických hráčů jde každým rokem nahoru a už se těšíme na
příští sezonu. Držíme všem palce a doufáme, že se budou i nadále
zlepšovat.

SK Viktorie Jirny
Dva vydřené body z duelu s Vltavínem
Z pošmourného a zamračeného víkendu nakonec v neděli odpoledne vysvitlo slunce: jak doslova, tak i obrazně. Ze souboje s velmi silným
protivníkem a druhým celkem tabulky Loko
Vltavín dokázali jirenští fotbalisté 4. listopadu vydolovat dva ne-

Mladší žáci:








Rat Daniel - 20 bodů
Hromek Adrian - 15 bodů
Hromek Patrik - 12 bodů
Vedral Tomáš - 9 bodů
Marci Artemij - 4 body
Repčík Vincent - 4 body
Machalický Jan - 3 body

Mladší žákyně:

Katzerová Ellen- 35 bodů

Hladká Elen - 25 bodů

Dostálová Lucie – 15 bodů

Chlubnová Lucie – 15 bodů

Exnerová Ella – 6 bodů

Vrbová Natálie – 4 body
Starší žáci:


Rat Adam - 12 bodů

Dorostenci:




Novák Vojtěch- 6 bodů
Dostálová Markéta - 6 bodů
Chlubnová Eliška - 3 body

Dospělí:



Nováková Kateřina - 4 body

obyčejně cenné body. Hosté z Holešovic sahali po vítězství, které
by nebylo nezasloužené: měli územní převahu, vyzrálejší herní
projev, dvě desítky střeleckých pokusů, hodně gólových šancí
a dvakrát také vedli. Tým Viktorie však dvakrát vyrovnal: na 2:2 až
v 90. minutě díky gólu osvědčeného hlavičkáře Martina Kleina.
Rozstřel vyhráli červenobílí 4:3, přičemž rozhodující penaltu proměnil Jan Kozel.
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rád, aby se odhodlání z tohoto zápasu přeneslo i do dvou našich

SK VIKToRIE JIRNy - FK loKo VlTaVÍN 3:2 po posledních utkání na podzim: v Domažlicích a doma proti Králováku, abychom se dostali před zimní pauzou alespoň na patnáct
penaltách
Branky: 33. Zoubek z penalty, 90. Klein a rozhodující penalta
Kozel – 18. Veselý, 76. Maione.
Rozhodčí: Řeháček – Šťastný, Hanousek.
žluté karty: 36. Klein, 55. Skuhravý, 77. Jeníček – 32. Uvíra, 84.
Mysliveček a po vypršení hrací doby Rada.
Diváků: 100.
SK Viktorie Jirny: Kaa – Holík, Jeníček, Klein, Held – Kočí (65.
Andrle), Skuhravý (72. Borek), Kozel, Zoubek – Pokorný – Tokar
(82. Kupriianov).
FK loko Vltavín: Štorc – Eichler (77. Pozníček), Uvíra, Rada,
Láncz – Mysliveček (84. Vieira), Valíček (79. Tichý), Abena, Šípek
– Maione, Veselý.
Reportáž:
Loko Vltavín se snažil co nejdříve skórovat, což se mu také poměrně brzy podařilo. První šanci Veselého jirenský gólman Kaa
ještě zabránil, aby skončila gólem v jeho síti, druhé už ne. V 18.
minutě Šípek využil zaváhání domácích hráčů ve vlastní šestnáctce, přihrál úplně volnému Veselému a ten zblízka treﬁl
prázdnou bránu: 0:1. Další příležitost měl Láncz, ale střílel těsně
vedle.
Ve 30. minutě po trestném kopu Zoubka byl možná faulován nabíhající Klein a reklamoval také penaltu, která se nepískala. Ve 31.
minutě už ano, kdy v souboji kapitánů Uvíra nedovoleně zastavil
Pokorného. Zoubek z penalty vyrovnal na 1:1.
Za tohoto stavu ve druhém poločase měl Loko Vltavín šest vyložených šancí, které jen zásluhou Kay neproměnil – zuby si na
něm vylámali Šípek, Veselý, Eichler, Maione, Mysliveček a znovu
Eichler.
Až v 75. minutě byl i Kaa bezmocný proti dorážce Maioneho:
1:2. Vzhledem k tomu, že hosté měli viditelně navrch, zdálo se být
rozhodnuto. V závěru utkání ale přišel zoufalý nápor jirenského
mužstva a na jeho konci vykrystalizoval happy end. V 90. minutě
si na Heldův centr naběhl ke vzdálenější tyči Klein a zblízka hlavičkoval míč do sítě: 2:2. Domácí hráči za celý zápas jen dvakrát
treﬁli prostor vltavínské brány, Zoubek z penalty a Klein, ale byly
z toho dva góly a díky nim i remíza.
Rozstřel byl opravdovou loterií, z celkově čtrnácti penalt byla proměněna jen polovina. Jirenští dali čtyři: Held, Borek, Holík a v
sedmé sérii rozhodující Kozel. Nedali Pokorný, Zoubek a Kupriianov. Loko Vltavín proměnil jen tři: Láncz, Tichý a Rada. Neproměnili Šípek, Veselý, Abena a Vieira.
V tabulce Jirny ztrácejí z posledního místa na tři týmy před sebou
(Živanice, Karlova Vary a Brozany) 4 body. V sobotu 10. listopadu
odjede tým Viktorie do Domažlic, kde od 14 hodin nastoupí k zápasu s domácí Jiskrou, čtvrtou v tabulce.

Trenér Václav Hradecký:
Pro nás zlaté dva body a mohu klukům jedině poděkovat. Někteří
z nich přitom nastoupili nedoléčení, tudíž s tréninkovým mankem a hlavně s obrovským sebezapřením, čímž mám na mysli
především Martina Kleina. Nakonec to byl právě on, kdo vyrovnal
v poslední chvíli na 2:2. Pro mě je základ a nejcennější fakt, že i za
takové situace chtějí tihle kluci mužstvu pomoci. Na druhou
stranu není třeba si něco nalhávat, udělali jsme znovu spoustu
chyb a mohli inkasovat pět nebo šest gólů jako před týdnem v Zápech. Ale hodně nás podržel Franta Kaa v bráně. Byl bych moc

bodů.

Tříbodová trefa Borka v podzimním epilogu: 1:0

Už před podzimním epilogem bylo jisté, že Viktorie Jirny stráví
letošní zimní přestávku na posledním 18. místě ČFL. Epilog roku
2018 se ale skvěle vydařil: díky gólu záložníka Tomáše Borka náš
tým porazil 1:0 Králův Dvůr, a vybojoval tak třetí tříbodové vítězství. I díky tomu, že brankář Franta Kaa uhájil počtvrté čisté
konto.

SK VIKToRIE JIRNy - FK KRÁlŮV DVŮR 1:0 (1:0)
Branka: 13. Borek.
Rozhodčí: M. Paták - V. Paták, Šafránková.
žluté karty: 58. Skuhravý - 72. Bouček.
Diváků: 120
SK Viktorie Jirny: Kaa – Parys, Jeníček, Kozel, Held – Holík (90.
Kočí), Borek, Skuhravý, Zoubek (80. Paizullaev – Klein – Tokar.
FK Králův Dvůr: Krček – Bouček, Rendla, Hell, Zelenka – Hejda,
Šebek, Balšánek, Dolák (62. Nehoda) – Šlapák (71. Procházka),
Novák.
Reportáž:
Ztráta na 17. Karlovy Vary tak činí už jen jeden bod, na 16. Brozany dva body a na 15. Živanice tři body. S tím se dá na jaře zcela
určitě něco udělat; zvednout se ze dna tabulky a tím i jediné sestupové pozice. Červenobílí však budou muset vylepšit hlavně
střeleckou produkci, ta podzimní je totiž v průměru jen 0,7 gólu
na zápas.
V úvodu zápasu hosté vystrašili Kau, naštěstí míč odrazil od tyče
a domácí tým zůstal ušetřen pohromy, tedy inkasované branky.
Naopak ve 13. minutě se k odraženému míči dostal zkušený Borek
a ukázkovou střelou propálil vše, co mu stálo vcestě: 1:0.Jirenští se
snažili zvýšit vedení, hosté naopak vyrovnat, ale branka již nepadla
do kabin se šlo za tohoto stavu.
V úvodu druhého poločasu si vytvořil velkou šanci hostující
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kapitán Balšánek, ale Jirny už podruhé zachránila od pohromy
branková konstrukce! Pak už se hráči Viktorie soustředili hlavně
na to, aby těsné vedení uhájili. Podařilo se, a v poslední utkání
první poloviny sezony tak Jirny získaly tři nesmírně cenné body.
A stejně jako v minulých pěti ročnících ČFL i tentokrát vyhrály
poslední zápas kalendářního roku.

Přístup hráčů byl tentokrát takový, jak má být. Poctivě pracovali v
obrané činnosti, a za to jim děkuji. Musím ale uznat, že i štěstí bylo
na naší straně.“
Tomáš Kratochvíl

Podzimní bodové zisky Viktorie Jirny v čFl:
Podzim 2013: 30 bodů
Podzim 2014: 35 bodů
Podzim 2015: 35 bodů
Podzim 2016: 41 bodů
Podzim 2017: 26 bodů
Podzim 2018: 15 bodů

Trenér Václav Hradecký:
„Jsem rád, že se nám poslední zápas podzimu vydařil. V úvodu
utkání si hosté vytvořili velkou šanci, ale naštěstí nás zachránila
tyč. O chvilku později dal gól, která byl nakonec gólem vítězným.
Ve druhém poločase nás opět zachránila branková konstrukce.

kdy a kam
SÁL KVAPÍK U ANTOŠŮ (BRANDÝSKÁ 98, JIRNY)

NOVĚ od 13. 11. 2018
KAŽDÉ ÚTERÝ V ČASE 19 - 20:30 HOD.

KURZ HATHAJÓGY
s Evou Šimánkovou
Lekce jsou kombinací hathajógy, jógové terapie, muzikoterapie a aromaterapie. Mají za cíl
propojit pohyb s dechem, posílit svalstvo, naslouchat svému
tělu a mysli a přinést více radosti a klidu do každodenního
života. Hathajóga je specifický
systém jógy, jehož hlavní součástí jsou ásany (pozice těla),
pránájáma (ovládání dechu
a toku energie) a meditace
(zklidnění mysli).

CO MŮŽETE OČEKÁVAT:
hezké prostředí, osobní přístup, malé pohoštění v ceně

1. lekce pouze
150,- Kč
permanentka na 10
lekcí – 1.500 Kč (platí 10 po
sobě následujících týdnů,
možnost náhrady 1 absence)
jednorázový vstup –
200 Kč (vhodné mne kontaktovat a zjistit, zda bude

90 minut nabízí dostatek prostoru pro hlubokou relaxaci,
zastavení se a sdílení s ostatními.

v daný termín místo)

CO S SEBOU: jógovou podložku, deku nebo teplejší

Informace a rezervace: Eva Šimánková,
E.Simankova@seznam.cz, 608 109 743,

oblečení na závěrečnou relaxaci
Sakurajóga
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Divadlo Horní Počernice – program na prosinec
sobota 15. prosince v 15:00

čtvrtek 20. prosince v 18:00

ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ

FIT STUDIO D

Divadlo Krapet
Čmeláčci Brumda a Čmelda se chystají k zimnímu spánku,
ale na paloučku se pořád něco děje.
vstupné: 100, 80, 60 Kč

Vánoční sportovní akademie
vstupné: 100 Kč
pátek 21. prosince v 17:30

VÁNOČNÍ BESÍDKA
neděle 16. prosince v 18:00

KONCERT

HARFA JANY BOUŠKOVÉ
Tradiční vánoční koncert.
vstupné: 300, 280, 260 Kč

Vánoční setkání baletního studia Balletina.
délka představení: 60 minut
vstupné: 50 Kč
neděle 23. prosinec v 17:00

středa 19. prosince v 16:00 a v 18:00

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM

VÁNOČNÍ SHOW 2018

Tradiční adventní setkání v Přírodním divadle Dády Stoklasy
s Ditou Hořínkovou.
vstupné: vstup zdarma

Agentura Amfora
Oblíbený pořad pro děti, kde si zasoutěží, zazpívají a zahrají.
Hostem bude Michal Nesvadba z Kouzelné školky.
vstupné: 100 Kč

Kostel svatého Petra a Pavla

Jirny – moje nová láska

Vážení občané,
kostel sv. Petra a Pavla v Jirnech má nového faráře. Stal se jím
Dr. Vojtěch Eliáš. Jeho příspěvek si přečtěte dále:

Někdy na jaře 2018 jsem se dozvěděl, že budu jmenován novým
farářem v Jirnech – do té doby jsem o nich asi neslyšel, a když slyšel, tak jsem si je nedokázal nikam zařadit. Ono jmenování mě zastihlo ve Wimbledonu na okraji Londýna, kde jsem delší dobu
pobýval a sloužil v ohromné katolické farnosti.
Od té doby jsem vyhledával na internetu všechny možné informace – různé obrázky a fotky z akcí, které se v minulosti konaly.
A tak jsem věděl o tradici rozsvícení vánočního stromu, o kulturních setkání v sále U Antošů, o Rybově mši před Vánocemi a také
o různých problémech, protože jsem si přečetl všechny zápisy ze
zasedání zastupitelstva, ještě dříve, než jsem do Jiren vůbec poprvé vstoupil. To se pak stalo ve středu 3. října, když jsem oﬁciálně
přebíral farnost – a od té doby jsem si toto místo zamiloval.
Nyní mám možnost již „na vlastní kůži“ prožívat, o čem jsem dříve
pouze četl a snil, a musím říci, že realita je ještě hezčí než představa
vyčtená z internetu. Je tu mnoho co dělat a dohánět, ale doufám,
že po malých úpravách se brzy fara a kostel a krásná zvonice zapojí
do společenského života a obohatí místní pestrou nabídku! To
první bude asi „dětská půlnoční“ na Štědrý večer od 15:00 v kostele – všichni jsou zváni, ale pozor: Vy to asi víte – ale v kostele je
strašná zima – jenže to prostě k Vánocům patří.
Mám to tady rád a s každou nově poznanou osobou ještě radši!
Přeji všem krásné Vánoce!
Váš farář
Dr. Vojtěch Eliáš

Bohoslužby v Jirnech o Vánocích 2018
24. 12. pondělí – Štědrý večer
26. 12. středa - sv. Štěpána
29. 12. sobota
5. 1. sobota

Jirny
Jirny
Jirny
Jirny

15:00
10:30
17:00 sv. Rodiny
17:00 Zjevení Páně

str. 37

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz

PRODEJ RYB

Oplanská 2614
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Společnost AW COOL, s.r.o. přijme nové zaměstnance
na pozice:
Obchodník s technikou
Servisní koordinátor
Servisní technik

u samoobsluhy
v JIRNECH
Čtvrtek

20. prosince 2018
12 – 20 hod.

Pátek

21. prosince 2018
12 – 20 hod.

Sobota

22. prosince 2018
8 – 16 hod.

Neděle

23. prosince 2018
8 – 15 hod.

Kontakty:

www.awcool.cz
j.civin@awcool.cz

281 867 578
775 213 201

Krásné Vánoce přeje www.aquaponia.cz

