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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,

rok se s rokem sešel a my vstupujeme do roku 2022, do
kterého vkládáme naději, že bude výrazně lepší než rok
2021. Nikdo nevíme, jak dlouho důsledky covidové krize
potrvají, nicméně spolu s vámi doufáme, že se situace postupně posune do nových kolejí a budeme se moci opět

vídat při různých společenských akcích a při řešení problémů, které vás trápí.
Dovolte nám, abychom vám všem, našich obyvatelům,
sousedům a příznivcům našeho Zpravodaje popřáli v novém roce hlavně zdraví, spokojenost a lásku do všech
vašich domovů.
Vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
ze dne 15. 12. 2021

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Návrh rozpočtu na rok 2022
Plánované investiční akce na rok 2022
Aktualizace OZV
Směnná smlouva s TJ Sokol Jirny
Koupě pozemku p.č. 100/6 o výměře 3.638m2
Koupě pozemku p.č. 938/2 o výměře 1.168m2
ČEZ - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene – služebnosti na pozemku p.č. 456/12 za pokládku elektropřípojky pro pozemek p.č. 465/5 v ul. Spojovací
8. ČEZ – Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1745 pro pozemek p.č. 1348
9. Různé
10. Usnesení a závěr
Volba orgánů jednání
Návrhová komise:
Ověření zápisu:
Přítomni :
1.

schváleno jednohlasně ano.
Ing. Lehečka, p. Kopecký
Ing. Hrůza, Ing. Červinka
dle presenční listiny – 12 zastupitelů, 1 omluven

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

V průběhu roku byli občané na veřejných zasedáních podrobně informováni o investičních i dalších akcích, které byly
postupně realizovány, naposledy na veřejném zasedání dne 13. 10. 2021.
Od té doby proběhla ještě rekonstrukce ulic v lokalitě Na Americe, jako náhrada za ulice Nerudova, Pionýrů a část ul.
Spojovací, kde několik stěžovatelů podalo odvolání ke SP.
Bohužel nebyla realizována stavba světelného signalizačního zařízení v ulici Zámecká x Navrátilova x Alejka. S ohledem
na pozdní termín obec nedostala souhlas na výkopové práce ke vstupu do vozovky, nebylo možno ani řešit případným řízením protlakem pro hustotu inženýrských sítí v daném místě. Bude realizováno na jaře 2022.
Proběhla výběrová řízení na výsadbu zeleně v areálu a venkovním atriu nové školy a dále i na stavbu skateparku. Obě tyto
akce budou realizovány na jaře 2022.
Byly dokončeny PD na stavbu chodníku na ulici Pražská včetně přechodu pro chodce v ulici Brandýská, PD na ulici Na Jablonce a část ulice Na Polníku. U těchto PD se bude žádat během zimy o stavební povolení.
V průběhu podzimu se dále řešila otázka směnné smlouvy s TJ Sokol Jirny, na kterou by měly bezprostředně navázat projektové práce a další práce okolo připravované stavby polyfunkčního objektu.
Finanční výbor připravil první Návrh rozpočtu, kde příjmová část vychází ze skutečnosti příjmu v letošním roce a výhledu
očekávaných příjmů ještě do konce roku. Výdajová část je potom plánována na připravované investiční akce roku 2022.
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Plánovaný příjem …………………………………......... 83.612.600,-Kč
Očekávaný převod financí z letošního roku……….. 40.000.000,-Kč
---------------------------------------------------------------------------------Celková výše financí v roce 2022………………....... 123.612.600,-Kč
Plánované výdaje…………………………………......... 91.794.514,-Kč
--------------------------------------------------------------------------------Rezerva či převod do roku 2023…………………...... 31.818.086,-Kč
Finanční výbor se v prosinci sešel ještě jednou, aby projednal rozpočtové opatření a upravil a doplnil již zmíněný Návrh
rozpočtu s ohledem na aktualizovaná data k 30. 11. 2021 a zmiňované rozpočtové opatření.
Celkový plánovaný příjem včetně očekávaného převodu financí zůstává ve stejné výši, tj. 123.612.600,-Kč. Dochází však
k úpravě plánovaných výdajů, položka se navyšuje o 4 mil.Kč na 95.794.514,-Kč, což na druhé straně znamená ponížení
rezervy do roku 2023 o 4 mil.Kč na 27.818.086,-Kč.
Hlasování: ANO všemi hlasy
2.

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2022

-

Oprava ulic Nerudova, Pionýrů a části ulice Spojovací či jiné
Chodník v ulici Pražská včetně přechodu na ulici Brandýská, případné opravy dalších chodníků
SSZ v křižovatce ulic Zámecká Navrátilova Alejka
Úprava prostranství v ulici Zámecká včetně autobusové zastávky směrem na Prahu
Veřejné osvětlení v chatové oblasti
Úprava vzduchotechniky v ZŠ – instalace chladicího systému
Výstavba skateparku v areálu nové ZŠ
Výsadba zeleně v areálu a venkovním atriu ZŠ
Vyřízení SP na již hotové PD
PO – budova požární zbrojnice SDH Nové Jirny
Zahájení prací v návaznosti na nový polyfunkční objekt NS
Výkup pozemků (Sokol, apod.)
Hlasování : ZO bere na vědomí a souhlasí

3.

AKTUALIZACE OZV

Na základě nového Zákona č.541/2020 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti 1. 1.2021 a dále i dle pokynů Ministerstva
vnitra je nutno upravit naše dvě OZV, kterých se změna zákona týká:
1)
OZV č.1/2020 o místních poplatcích
2)
OZV č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jirny
Ing. Červinka seznámil přítomné podrobně o provedených změnách. Poté starosta oslovil zastupitele, aby se hlasováním
vyjádřili k:
1)
OZV č.1/2022 o místním poplatku
2)
OZV č.2/2022 o stanovení systému odpadového hospodářství
Hlasování: ANO všemi hlasy
4.

SMĚNNÁ SMLOUVA S TJ SOKOL JIRNY

Obsahem této smlouvy je směna pozemků mezi Obcí Jirny a TJ Sokol Jirny z důvodu, že oba subjekty chtějí v dohledné
době realizovat na pozemcích své záměry (Obec – polyfunkční dům, Sokol – objekt stavby tělocvičny).
1)
2)

Obec převede 800m2 pozemku p.č. 1612/2, který bude oddělen z pozemku p.č. 1612 TJ Sokol Jirny
Sokol naopak převede obci pozemek p.č. 185/5 o výměře 1.340m2, který bude oddělen z pozemku p.č. 185/1
a to tak, že 800m2 bude převedeno vzájemným zápočtem s obcí za pozemek p.č. 1612/2 a rozdíl ve výměře 540m2
obec vykoupí za cenu 4.500,-Kč/m2. Obec dále vykoupí od TJ Sokol pozemek p.č. 185/3 o výměře 16m2, rovněž za
cenu 4.500,-Kč/m2. Zbývající plochu zeleně na pozemku p.č. 185/1 o výměře 5.757m2 obec vykoupí za cenu
260,-Kč/m2. Celkem obec v rámci směnné smlouvy vyplatí TJ Sokol Jirny částku 3.998.820,-Kč.
Hlasování: ANO všemi hlasy
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5.

KOUPĚ POZEMKU p.č. 100/6 o výměře 3.638m2

Během letošního podzimu vstoupila obec Jirny do jednání s majiteli pozemku p.č. 100/6 o výměře 3.638m2 o jeho
možném výkupu do majetku obce. Pozemek se nachází v ulici Zámecká a je na něm nevyhovující autobusová zastávka,
kterou chce obec zrekonstruovat a uvést do souladu s dopravními předpisy. Záměr o výkupu zveřejnila obec v souladu se
zákonem o obcích č.128/2000Sb., připomínky nebyly vzneseny, koupi pozemku je tak možno odsouhlasit.
Hlasování: ANO všemi hlasy
6.

KOUPĚ POZEMKU p.č. 938/2 o výměře 1.168m2

V tomto případě se jedná o pozemek, který byl oddělen geometrickým plánem z pozemku p.č.938. Nachází se podél silnice Brandýská, v úseku od parkoviště pod hřbitovem až po jirenský potok. Na pozemku je vybudován asfaltový chodník
pro pěší. Záměr byl rovněž řádně zveřejněn, nebyly vzneseny připomínky.
Hlasování: ANO všemi hlasy
7.

ČEZ - SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

Jedná se o přípojku elektrické energie kabelového vedení NN přes obecní pozemek p.č. 456/12 v ulici Spojovací v Jirnech
pro stavební pozemek p.č. 465/5, pro budoucí výstavbu RD.
Náhrada za věcné břemeno 1.000,-Kč + DPH
Hlasování: ANO všemi hlasy
8.

ČEZ – SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

V tomto případě se jedná již o zrealizovanou elektropřípojku kabelového vedení NN přes obecní pozemek p.č. 1745 v ulici
V Zahradách v Nových Jirnech pro stavební pozemek p.č. 1348.
Náhrada za věcné břemeno 1.500,-Kč + DPH
9.
RŮZNÉ
dotazy veřejnosti:
Připomínka ke značení dopravního přechodu pro chodce ve spodní části Nových Jiren
Dotaz ohledně úmrtí p. Pavla Jelínka a rozloučení s ním
Dotaz – velká diskuse a dotazy ohledně připravovaného záměru stavby polyfunkčního domu a směnné smlouvy
s TJ Sokol Jirny
10.

USNESENÍ, ZÁVĚR

Ing. Lehečka přednesl za návrhovou komisi návrh usnesení, který byl zastupiteli jednohlasně odsouhlasen.
Hlasování: ANO všemi hlasy.
Na závěr zasedání starosta poděkoval zastupitelům, pracovníkům úřadu, ZŠ, MŠ a místním spolkům a organizacím za
spolupráci a popřál jim všem klidné Vánoce a hodně zdraví do nového roku.
Stanislav Skořepa, starosta obce

Kam s vánočními stromečky?
Odstrojené vánoční stromky můžete odvážet do sběrného
dvora v Jirnech, kde je od vás obsluha převezme.
Sběrný dvůr v Jirnech je na adrese Pražská 73, Jirny (za kulturním domem)
Otevírací doba sběrného dvora v Jirnech:
Čtvrtek 15.00 – 17.00 hodin
Sobota 12.00 – 14.00 hodin
Na ostatní odpad je možné využít i sběrný dvůr v Nových Jir-
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nech. V případě, že nemáte možnost vánoční stromky odvézt
do Jiren, je možné se domluvit s obsluhou sběrného dvora
v Nových Jirnech.

K likvidaci stromku je možno využít i vlastní popelnici na bioodpad či si doma větve naštěpkovat. Pokud někdo skutečně
není schopen stromek zlikvidovat na
Prosíme všechny naše obyvatele,
svém pozemku či odvézt, kontaktujte
Otevírací doba sběrného dvora v Nových
aby vánoční stromky nenechávali
obecní úřad před tím, než jej vyndáte
Jirnech:
před svými nemovitostmi, obec nemá před své nemovitosti.
Středa 15.00 – 17.00 hodin
možnost hromadného svozu.
Sobota 9.00 – 11.00 hodin
Děkujeme.

Poplatky za TKO v roce 2022
V loňském roce vstoupil v platnost nový zákon o odpadech.
Účelem tohoto zákona je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a trvale udržitelné využívání
přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním
s nimi.
Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu,
omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti.
Při ukládání odpadu do sběrného dvora či na sběrná místa, je
povinnost odevzdávat odpad roztříděný na jednotlivé komodity, tak, aby jej bylo možné umístit do kontejnerů a nádob
k tomu určených.
Naše obec umožňuje občanům kompletní třídění odpadu
přímo u vašich domovů formou barevných nádob na papír,
plast a sklo, které obdrží každá nemovitost bezplatně, dále zajišťuje svoz směsného odpadu a bioodpadu přímo od nemovitostí a k dispozici jsou volně přístupná sběrná místa pro ty

občany, kteří zde mají pouze rekreační objekty a nepobývají v
nich celoročně. V případě bytových domů v Nových Jirnech si
řeší ukládání odpadu společenství vlastníků samostatně.
Všichni naši obyvatelé mohou současně využít sběrné dvory,
jak je popsáno výše. Veškeré informace najdete na webových
stránkách obce v sekci Nakládání s odpady.
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 15. 12. 2021
zastupitelstvo obce schválilo přijetí aktualizovaných obecně
závazných vyhlášek č.1/2022 o místních poplatcích a č. 2/2022
o stanovení systému odpadového hospodářství, jejichž znění
si můžete přečíst na webu obce Jirny. Přestože řada okolních
obcí provedla navýšení poplatku za TKO, zastupitelstvo obce
Jirny rozhodlo, že v obci Jirny v roce 2022 nedojde k navýšení
ceny za TKO a sazba poplatku bude i nadále 800,-Kč za fyzickou osobu přihlášenou v obci nebo vlastníka nemovité věci.
Poplatková povinnost tak zůstává stejná jako v uplynulém
roce.
Za obec Jirny Šárka Hanušová

Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Veržinia Márová
Hana Koděrová
Zdislav Huml

Marie Kopasová
Miloslava Vančurová
Srdečně gratulujeme.

Navždy nás opustil:

Zlata Novotná
Miloslava Hýčová
Pavel Jelínek

Miroslav Bláha
Pavla Šimonová

Rodinám a pozůstalým vyjadřujeme
hlubokou soustrast.
Za OÚ Jirny Šárka Hanušová

NAPSALI JSTE NÁM
S velkou lítostí oznamujeme, že nás náhle dne 15. prosince
2021 ve věku 65 let opustil pan Miroslav Bláha. Poslední rozloučení, abychom zavzpomínali na báječného chlapa, který
vnesl mnoho dobrého do životů nás všech, se konalo dne

29. prosince 2021 v 11.00 hodin v obřadní síni na hřbitově
v Českém Brodě.
Přestože od nás odešel, nikdy na něj nezapomeneme, naše
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srdce jsou plná vzpomínek na společné
okamžiky, i na jeho svědomité plnění životního poslání, čímž pro něj bylo mimo
jiné i členství u jirenských hasičů. U hasičů byl do poslední chvíle jako čestný
starosta. Před 35 lety si převzal hasičskou
mládež. V nás mladých a nadšených vzkřísil lásku k hasičině. Připravil tak silnou
základnu pro náš sbor. I za to mu patří
náš velký dík.
Jeho odchodem neztratil svět jen skvělého člověka ochotného vždy bojovat za
správnou věc, ale odešel i neuvěřitelně
obětavý, věrný přítel a v neposlední řadě
také pracovitý a spolehlivý kolega.
Vzdáváme poslední poděkování za léta
píle, odhodlání, vytrvalosti a podpory.
Mluvíme zde o člověku, který miloval
život. Rozdával kolem sebe optimismus,
šířil dobrou náladu, byl stále přátelský
a pohodový.
V očích nás, Jireňáků, tak zůstává věrným
přítelem, čistým a skromným člověkem,
ale především velkým rádcem a vzorem.

Ještě jednou mnohokrát s láskou, kterou si zasloužil, děkujeme a nikdy nezapomeneme na jeho šibalský úsměv, laskavé oči, šikovné ruce a hlavně na jeho zlaté
srdce, které do poslední chvíle tlouklo pro nás všechny.
Sbor dobrovolných hasičů Jirny

Informace z jirenské farnosti

Tento rok při oslavě narození Ježíše Krista se událo několik
novinek. První z nich bylo uspořádání živého Betléma a příjezd Panny Marie na oslátku do Betléma. Toto oživení oslav
narození Krista bylo především pro naše nejmenší. Bylo možné
se i na místě občerstvit „trdelníkem“, klobásou i svařákem.
O uspořádání se postaral pan Antonín Šimek.
Druhá novina se opět týká Betléma vystavovaného v kostele
svatého Petra a Pavla a to obrazem na jeho pozadí. Jirenští na
obraze mohou poznat i některé budovy z našeho okolí. Obraz
vyhotovil místní fotograf a malíř pan Václav Jelínek. Třetí no-
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vinka se týká nového nasvícení presbytáře kostela, které zabezpečil a instaloval pan Ing. Martin Horák. Všem patří poděkování a Pán Bůh zaplať.
JK

Kam s dětmi na výlet

Ačkoliv vánoční prázdniny již dětem skončily,
máme pro vás tip na nově otevřený zábavní park
jménem Majaland. Slavnostně se otevřel teprve
27. prosince 2021 a to v blízkosti pražského letiště
v Ruzyni. Hlavním lákadlem celoročně otevřeného
Majalandu, který se tímto stal také největším krytým zábavním parkem v Česku, je dvanáct moderních atrakcí.
Mezi nimi děti naleznou například 220 metrů
dlouhou horskou dráhu, na které se každou hodinu sveze až 550 lidí rychlostí 40 kilometrů v hodině, až deset metrů vysoké kolotoče, třiatřicetimetrovou skluzavku, obří houpačky či autodrom.
Těmito atrakcemi to ale rozhodně nekončí. Vedle
atrakcí park nabídne také dětské divadlo, hračkářství a restauraci. A také fantastickou příležitost,
jak oslavit narozeniny, uspořádat párty či si užít
koncert dětských idolů.
Zpracovala Ing. Lucie Proroková
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7.–9. ledna 2022.
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ŠKOLSTVÍ
Poděkování

Chci upozornit pouze na dvě drobnosti, i když si myslím, že se
jedná o velké a důležité věci. První je instalace veřejného
osvětlení v proluce při jirenském rybníku. Tato „maličkost“
pomůže mnoha občanům, procházejícím tímto místem.
A druhá věc je zpevnění cesty na pozemku za školou směrem
ke kostelu Svatého Petra a Pavla. Tato druhá „drobnost“ zkrášlila a vylepšila cestu pro věřící občany a při konání pohřbu je
to nedocenitelná služba.
Za to vše patří velké poděkování celému zastupitelstvu obce.
Je dobré vědět, že zastupitele zajímají problémy občanů a že
je také řeší. Ještě jednou děkujeme.
JK

Vánoční překvapení

Milé překvapení letošní vánoční půlnoční v Jirnech byl pro
všechny přítomné „Živý betlém“. Panna Maria přijela na oslíku,
doprovázená svatým Josefem, který kráčel vedle oslíka. Za nimi
šel náš pan farář a za ním ostatní. Hlavně děti jistě potěšil pohled na Svatou rodinu, jak kolébají miminko Ježíška ve skutečné stáji uprostřed živých zvířátek. I pro dospělé to byl kouzelný pohled. Zazpívali jsme si v tomto prostředí pár koled
a potom honem domů na večeři a k vánočnímu stromečku
s dárky.
Děkujeme všem, kteří se o tento krásný, vánoční zážitek zasloužili.
Anna Balažíková

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
Omluva redakce
Omlouváme se Mgr. Ireně Kolafové, jejíž článek v tištěném vydání zpravodaje obsahoval tiskovou chybu, ke které došlo při
posledních úpravách grafika v tiskárně. Webové stránky obsahují již opravený text.
Děkujeme za pochopení.
Za redakci Šárka Hanušová

Zprávičky z naší školičky
Prosinec

Měsíc, který je pro děti jedno z nejkrásnějších období v roce,
plné očekávání a radosti. Letos tomu nebylo jinak, pravou
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zimní atmosféru ještě umocnila sněhová peřina, kterou děti
milují.
V pátek 3. prosince žila celá MŠ „Čertím rejem“. Kdo chtěl mohl
přijít v masce. Celou budovou se nesl dětský smích při různých
hrách, soutěžích, pekelném víření a pěkně divoké muzice.

ŠKOLSTVÍ

Tento rok si k nám také našel cestu ČERT FERDA se svým hudebním programem. Kluci i holky se pěkně vyřádili a na závěr
čekaly vybrané hříšníky horké chvilky, zda propadnou peklu.
Vše ale dobře dopadlo, každý slíbil, že se polepší a na přímluvu
Mikuláše a anděla, čert nikoho neodnesl. Naopak, všechny děti
dostaly nadílku a užily si čertovsky dobrou zábavu.

při vykrajování a následném zdobení perníčků. Velkou radost
jim udělaly ty nepovedené, které si mohly hned sníst.
Ještě jedna návštěva k nám vnesla tu tajemnou atmosféru.
Přivezli ji dva vánoční andělé s divadelním představením
KOUZELNÉ VÁNOCE. Jeden velký a jeden malý andělíček
s hvězdným prachem pro tajná přání.
Každá sněhová vločka v tento kouzelný čas vyloudí na dětK Vánocům patří různé zvyky a tradice, a nejinak tomu bylo ských tvářích úsměv a natož pak chumelenice. Nejeden řidič se
i u nás. Slavnostně jsme si vyzdobili celou školu a na třídách chytá za hlavu, ale pro naše ratolesti je zasněžená krajina
rozsvítili stromečky. Povídali si, jak lidé dříve trávili tyto svátky, rájem. Bílá zahrada MŠ se v tomto případě proměnila v rušné
vyprávěli kouzelné příběhy a zpívali koledy.
výskající mraveniště. Jedni se koulovali, druzí stavěli sněhuNeodmyslitelnou součástí je pečení. Děti zažily šťastné chvilky láky a další svými tělíčky kreslili do sněhu andílky.

11

ŠKOLSTVÍ

Pomyslnou tečkou za letošním rokem 2021 byl slavnostní den,
kdy k nám přišel Ježíšek. Děti chodily již od rána krásně oblečené, společně jsme si prostřeli slavnostní tabuli s větvičkami,
ubrousky, svícínky, cukrovím...a čekali až zazvoní zvoneček.
V kuchyni se již připravovala smažená ryba s bramborovým
salátem. Paní učitelky s dětmi natočily krátká videa pro rodiče,
a pak přišel ten okamžik, kdy se děti pustily do rozbalování.
Letos děti dostaly dárky nejenom na třídách, ale i v naší nové

tělocvičně. Novinkou také bylo, že si každý odnášel jeden malý
balíček domů. A nejen to, ale také plnou náruč vlastnoručně
vyrobených dárků, přáníčka a samozřejmě perníčky.
Ráda bych popřála všem lidem dobré vůle - všechno nejlepší
v novém roce 2022.

Základní škola
Jak jsme slavili školní Vánoce

Poslední prosincové školní dny náležely přípravám a slavení předvánočního času. K atmosféře přicházejících Vánoc patří vánoční
výzdoba v prostorách školy i ve třídách a třídní vánoční besídky.
Několik tříd během besídkového dopoledne nezapomíná i na zvířátka, která nás k naší škole chodí po celý školní rok navštěvovat.
Nadílka pro ně byla štědrá.
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Za MŠ Jirny Lucie Kolocová

ŠKOLSTVÍ

Všichni jsme si přáli užít si Vánoce jako dřív. A jak se to splnilo dětem
ze VI.B, si můžete přečíst v následujícím článku.

Vánoce jako dřív
Marek Ztracený, Hana Zagorová:
Rybníky a louže už zamrzaj
všude to klouže a dětem sny se zdaj
o tom, že trhají papír
a první odvážlivci zdobí strom
a někde za okny zní z kostela zvon
že se Vánoce blíží
A v televizi říkaj, že nebudou
že tenhle rok skončí ostudou
jenže oni netuší…

…..tolik z písně Marka Ztraceného…, my v 6.B jsme si rovněž Vánoce vzít nedali,
přestože situace kolem nás se díky Covid 19 měnila každým týdnem.
Náš původní plán byl vyjet do Prahy, ale všechno, co jsme si naplánovali, jsme hravě
uskutečnili i v Jirnech.
Promítání filmu ve škole, procházka a nadílka pro zvířátka, výborný oběd u Antošů
i nový, vánoční film na Kvapíku.
Zvládli jsme si u toho hodně povídat, smát se, být spolu. A o tom přece Vánoce jsou,
nemyslíte? Chceme poděkovat všem u Antošů i na Kvapíku za skvělou organizaci našeho dne, vstřícnost a rychlost.
A Vám všem přejeme vánoční pohodu, klid, něco dobrého na zub a mnoho vánočních pohádek. Všichni víme, že ty nejlepší věci jsou zadarmo a koupit se stejně nedají.
Krásné svátky – 6. B a Margita Smetanová

K tradicím Vánoc je i umění rozdávat radost. V naší škole vedeme děti
k úctě a lásce nejen ke svým nejbližším. Nezapomínáme na své sousedy, známé a starší spoluobčany. Rádi nasloucháme příběhům z dob
pro nás dávno minulých a to nám mohou předat jen ti dříve narození.
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ŠKOLSTVÍ
Proto jsme rozeslali přání a dárky do domovů seniorů a největší odměnou
nám byla krásná odezva:
Včera nám poštou dorazily krásné obrázky a přáníčko od dětí z Vaší školní družiny. Tato milá pozornost nám udělala velkou radost, proto bychom
chtěli moc dětem a paní vychovatelkám poděkovat a popřát všem krásné Vánoce a hlavně štěstí, zdraví a pohodu v novém roce. Dětem jsme poslali na oplátku také přáníčko, které vyrábí naši klienti, ale dorazí zřejmě až po svátcích. Ještě jednou moc děkujeme a všechny zdravíme z Luhačovic!

Pro radost jsme poslali vánoční a novoroční pozdrav od dětí jirenské školy.
Podívat se můžete na jednom z odkazů:
https://www.facebook.com/groups/jirenskakavarna

https://www.facebook.com/obecjirny

Od Ježíška jsme dostali obrovský dárek - bílé florbalové mantinely. To se nám bude bezva hrát. Děkujeme.

Vážení rodiče, milé
děti, přátelé, nedávno
jsme se rozloučili s
rokem 2021, přinesl
nám mnoho omezení,
trápení, starostí a náročných chvil, kdy
jsme museli udělat
rozhodnutí a načerpat
hodně sil k jejich překonání. Jsem ráda, že mohu napsat, že
jsme vše společně všichni zvládli.
Do nového roku 2022 přeji všem lásku, štěstí, porozumění,
hodně pracovních i osobních úspěchů, krásných a klidných dní,
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ale ze všeho nejvíce
pevné zdraví. Věřím, že
s vaší podporou a pomocí vytvoříme dětem
další pohodový a bezpečný rok.
A o co bychom se mohli pokusit v novém
roce společně všichni?
Napříč všem odlišnostem můžeme jít pospolu za spokojeným
a klidným žitím v našich obcích.
Šťastný nový rok 2022.
Hana Kudrnová

KULTURA

KULTURA

ŽIVOT JIREN
19:00

LEDEN / ÚNOR

Biograf Kvapík

19:00

Tančírna na
Kvapíku

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Kvapík U Antošů

pátek

Páry, toužící po návratu vášně a touhy
do svého partnerství, přijedou na kurz
ambiciózního párového terapeuta Mazla
(Vojta Kotek), který razí teorii, že
partnerské štěstí stojí na maximální
blízkosti obou partnerů, duševní i
tělesné. Jenže velmi pevné objetí se
může snadno proměnit ve škrcení,
škrcení v udušení, terapie v touhu po
vraždě. Zvlášť když se napětí hromadí
celé roky.
Vstupné 120 Kč, rezervace místa na
www.ziji.cz.

17:00
úterý

pátek

19:00 Honza Hrubý (a) TRIO
Kvapík U Antošů

úterý

Barevný koncert plný překvapení,
spontánní
improvizace
a
nestárnoucích
písní
(Večernice,
Špejchar,
Funebráci,
Astrolog,
Scarborough... ) je provázaný
smyčcovými
tahy
nezmara
a
sedmdesátníka Hrubého, který je na
pódiu pořád tak trochu klukem...
Vstupenky
v
předprodeji
na
www.ziji.cz

Právní poradna
na Kvapíku

Bezplatná rada a právní pomoc
občanům Jiren, Nových Jiren a
sousedních obcí. Lze přijít i bez
objednání, ale ideální je se objednat
předem na korejzova@email.cz.

Kvapík U Antošů

19:00

Biograf Kvapík
připravujeme...

pátek

Kvapík U Antošů
Sledujte www.ziji.cz

Jaroslav Lenk

19:00

SAMSON

Připravujeme na březen/duben:
5.3.2022 Proč muži neposlouchají a
ženy neumí číst v mapách - Divadelní
soubor Bezdíkov ze Škvorce - (Kvapík)
17.3.2022 Miroslav Paleček - Pocta
Jaroslavu Seifertovi - recitál (Kvapík)
27.3.2022 Radůza - koncert (KD Jirny)
8.4.2022 Mário Bihári - koncert (Kvapík)
Komunikace prakticky - seminář PhDr.
Leo Dittmann (Kvapík)

sobota

Sólo na Kvapíku
Kvapík U Antošů
Koncert
písničkáře
Jaroslava
Samsona Lenka spojený s vtipným
mluveným slovem. Přehršel hitů z
vlatní i Hop tropácké tvorby, ze
spolupráce s Vlastou Redlem,
Žalmanem, včetně písniček z
Chaloupkových večerníčků, jejichž je
autorem, jsou zárukou perfektního
koncertu. Vstupné 330 Kč
Vstupenky zakoupíte v předprodeji
na www.ziji.cz a nebo na místě.

Tento přehled vydává redakce portálu www.ziji.cz nejen pro Jirenský zpravodaj. Chcete přidat svoji akci?
Navštivte www.ziji.cz a akci jednoduše přidejte. Uzávěrka 24. dne předchozího měsíce.
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SPOLKY A ORGANIZACE
SDH Nové Jirny
Letos nám to situace dovolila a my jsme mohli na druhý vánoční svátek vyrazit rozhýbat svá „přepapaná“ těla na zimní
stadion do Velkých Popovic. Hodina strávená na ledě se líbila
nejen dospělým, ale hlavně dětem . Poděkování patří především našemu starostovi sboru za super nápad, který jsme už
podruhé mohly zrealizovat.
A co nás čeká v tom roce letošním? Samozřejmě pokud to
bude jen trochu možné, uspořádáme 19. března 2022 hasičský
ples, na který se všichni moc těšíme a v červnu dětský den. Pro
děti jsou naplánované soutěže v požárních útocích, kterých se
spolu s družstvy mladších a starších žáků zúčastní i přípravka.
O našich akcích budete včas informováni na stránkách Jirenského zpravodaje, na webových a facebookových stránkách.
Přejme si krásný rok 2022.

za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Veteran car club Nové Jirny
Silvestrovská jízda

Poslední den roku náš klub podnikl tradiční Silvestrovskou
jízdu spojenou s položením kytice u památníku Operace Anthropoid v Nehvizdech. V letošním roce jsme navštívili jak původní památník na stezce u dálnice, tak nový památník, který
Městys Nehvizdy zřídil na počest osmdesátého výročí výsadku
československých parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše.
Památník, který připomíná hrdinství dvou statečných mužů,
kteří 27. května 1942 odstranili zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, má nyní důstojné místo poblíž
nehvizdského sportovního areálu. Památník byl slavnostně odhalen 29. prosince 2021 a je ve tvaru padáku, na němž jsou tři
bronzové pruty (padákové šňůry) se jmény parašutistů a s ná-
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zvem jejich mise. V úpatí nového památníku leží sedm dalších
pískovcových kamenů, které připomínají sedm parašutistů,
kteří zahynuli v kryptě pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje.
Na místě nového památníku se náš klub setkal se starostou
obce Jiřím Poběrežským, s nímž jsme si popovídali o této výjimečné události, kterou bylo odhalení nového památníku
a důvodu, proč tomu tak muselo být. Pomníček za Horoušanskou cestou není na nejšťastnějším místě a za dálnicí se má
v příštích letech stavět vysokorychlostní trať, která potřebu
přemístění památníku vyvolala. Současné umístění je dobře
přístupné návštěvníkům a lidé i děti z Nehvizd budou mít připomínku na tuto událost vždy na očích.
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Po návštěvě památníku jsme využili krásného počasí a projeli se po okolních obcích
a společně se rozloučili se starým rokem.
Přejeme všem krásný a zdravý rok 2022.
Za VCC Šárka Hanušová

Divadelní ochotnický spolek
V některých koutech naší země mohly děti dříve potkat i Mikulášku, která prý byla mnohem přísnější než její protějšek.
Sladkosti nerozdávala, důsledně vyžadovala upravený vzhled,
slušné vychování a pravidelné modlení. Ti, kteří toto nectili,
byli trestáni metlou, která v jejích rukách nahrazovala berlu,
a kdesi na Přerovsku dokonce ty největší hříšníky stínala
srpem.
Naštěstí se krajem zdejším i letos procházely skupinky tvořeny klasickou sestavou Mikuláše, anděla a čertů. Na první pohled možná hrůzostrašně vypadající čerti byli kroceni Mikulášem a pod jeho dohledem působili spíše jako milí popletové. Navštívené děti od nás dostaly čertovské placky, kterými
se při případné návštěvě kolegů mohly prokázat, že už jsou
prověřeny a stěhování do pekla se tak minimálně o rok odkládá. Na plackách bylo i vyobrazeno místo, kam je možné zlobivce odvést v průběhu roku. Hitparádu dětských písní opět
drtivě vyhrál song „Mikuláš ztratil plášť“, což s odkazem na
výše napsané bude mít u partnerky bělovousého staříka jistě
nemilou dohru. Nakonec snad všechno dobře dopadlo a dle
zaslaných ohlasů si to dospělí i děti pěkně užili. Děkujeme za
přízeň Mikuláš, anděl a čerti z jirenské šatlavy.
Jan Konrád
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Každé
úterý a čtvrtek

17-18h
y|

{

Pomůžeme...
Poradíme...
Popovídáme...
Posloucháme...
Pohladíme po duši...

Organizuje
Divadelní ochotnický spolek Jirny

SŮL NAD ZLATO
DIVADLO PRO DĚTI

16. 1.
16:00
Divadelní
ochotnický
spolek Jirny
Předprodej:
kcbeseda.eu
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Sdružení Otevřených Srdcí

15.2.2022 | 19.00
Kvapík U Antošů, Jirny
PŘEDPRODEJ A VÍCE INFORMACÍ NA WWW.ZIJI.CZ
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Sdružení otevřených srdcí

TJ Sokol Jirny

SPOLKY A ORGANIZACE
6. října 2021 jsme v malé tělocvičně ZŠ Jirny zahájili kroužek
pravidelného „Cvičení pro radost“.
Cvičení probíhá každou středu a je zaměřeno na celkový motorický rozvoj dětí od 6ti do 10ti let. Do kroužku se nám přihlásilo 14 moc šikovných dětí, se kterými jsme se během
prvního pololetí školního roku seznámili a nastavili jsme si
pravidla našeho setkávání.

Následují aktivity ve formě opičí dráhy:

Každé cvičení je zahájeno rozcvičkou:

Cvičení na nářadí:

Často procvičujeme míčové hry, protože házení a chytání míče,
je jak se ukázalo, slabinou. Také kotrmelce jsou úskalím, ale
i ty pilně trénujeme. Věřím, že do konce školního roku budou
děti i v těchto aktivitách šikovné, jako v těch ostatních. Každá
hodina je ukončena oblíbenou hrou „Na jelena“, nebo „Rybičky,
rybáři jedou“. I zde se náš repertoár bude rozšiřovat s tím, jak
se bude zvyšovat šikovnost a obratnost dětí.
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INZERCE
Vzhledem k tomu, že právě žijeme v době plné různých opatření v souvislosti s pandemií COVID 19, musíme i my platná
opatření dodržovat.
Proto bych touto cestou ráda poděkovala vychovatelkám ve
školní družině, které nám vydávají děti z odpolední družiny do
našeho kroužku, za organizaci předávání dětí a panu Divišovi,
který nám tělocvičnu otevírá a zavírá za vstřícnost a ochotu.

V roce 2022 se na vaše děti opět těšíme a všem vám ze srdce
přejeme, aby tento rok byl lepší než ten, který skončil.
Tak tedy hodně zdraví, štěstí a životního optimismu vám za
TJ Sokol Jirny přeje Lucka Kůsová a Fanda Kůs, vedoucí
kroužku „Cvičení pro radost“.

INZERCE

Vaše starosti
na moji hlavu

• vedení účetnictví

Podlahy Benda

mobil: +420 737 039 464

Na Ladech 69/20
250 92 Šestajovice

tel.: 606 520 177

Martin Benda
Nikola Bendová

Instagram: podlahybenda

e-mail: podlahy-benda@seznam.cz
Facebook: podlahy Benda
www.podlahy-benda

Koberce, Vinyl, PVC, Nivelační stěrky, Marmoleum, Plovoucí
podlahy, Tepování koberců, čalounění a sedacích souprav
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pro malé a střední
podniky, pro
podnikatele, OSVČ
• vedení daňové evidence
• zpracování mezd a vedení personalistiky
• zpracování daňových přiznání pro
OSVČ, podnikatele, firmy
Podnikatelská 565,
190 11 Praha 9
Gsm: 604 908 121
mail: tyserova.p@gmail.com
www.ucetni-dane-praha.cz

