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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři!
Dovolte mi, abych Vám jménem celé redakce našeho zpravodaje popřála do nového roku 2016 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě. Přeji Vám všem, aby ten
letošní rok byl rokem plný radosti a až budete za rok bilancovat, abyste mohli říct – byl to dobrý rok!
Našemu zpravodaji přeji samé spokojené čtenáře, zajímavé
příspěvky a také hodně přispěvatelů z Vašich řad.

Pomozte nám udělat náš zpravodaj ještě zajímavější, je tu pro
Vás a má vyjadřovat i Vaše přání a Vaše názory.
Děkujeme všem, kteří nám v uplynulých letech zasílali své příspěvky a podněty a doufáme, že se řady přispěvatelů v novém
roce zase trochu zvýší a že náš časopis budete rádi číst.
Za tým redakce
Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e

SLOVO STAROSTY

Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce
dne 16. prosince 2015

Program: 1. Souhrn investičních akcí obce a činnost zastupitelstva obce za rok 2015
2. Návrh připravovaných investic pro rok 2016
3. Návrh provizoria rozpočtu obce – rok 2016
4. Poplatek za napojení na vodovod a splaškovou kanalizaci
5. Zprávy předsedů jednotlivých výborů a činnosti
6. Závěr, usnesení
Navrhovatelé zápisu: Bc. Hanušová, PhDr. Borková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Lehečka, Ing. Hnízdil
Hlasování veřejné, diskuse ihned

9 x ano
9 x ano
9 x ano

Program jednání zastupitelstva byl jednohlasně schválen.

1. SOUHRN INVESTIČNÍCH AKCÍ OBCE A ČINNOST ZO
V ROCE 2015.

Vzhledem k tomu, že koncem září na veřejném zasedání ZO byl
proveden částečný výčet akcí, p. starosta připomněl pouze akce,
které proběhly následně:
• Firma Strabag dokončila rekonstrukci chodníku v části ulice
Brandýská.
• Firma Strabag zahájila s předstihem pokládku dešťové kanalizace v ulici Cyrilovská, která byla ke dnešnímu dni dokončena.
• Průběžně probíhaly drobné úpravy povrchů nezpevněných
komunikací.
• Firma MBM během podzimu provedla rekonstrukci chodníků
na pravé části návsi v Nových Jirnech současně i s vyasfalto
váním vjezdů k jednotlivým nemovitostem, byly provedeny
terénní úpravy. Na jaře proběhne osetí travou a výsadba několika nových lip.
• Firma MBM zrealizovala během podzimu i druhou etapu rekonstrukce propojovacího chodníku mezi obcemi. Byla vynechána pouze část u Jirenského potoka, kde je plánována
autobusová zastávka. Tento úsek bude dokončen, až bude
známa konečná niveleta silnice II/101 v tomto úseku kvůli
chystané opravě mostku přes potok.

• Byla dokončena výměna pletiva - oplocení v druhém úseku
okolo hřiště.
• Byl postaven krátký úsek opěrné zdi na Vyšeráku, proběhla
oprava části střechy „v chudobinci“.
• Došlo i na oplechování komínů na budově OÚ včetně montáže
tzv. napoleonů. Součástí byla i výměna prasklých střešních šablon a doplnění chybějících. V současné době probíhají v budově OÚ ještě práce na rekonstrukci sociálních zařízení.
• Bylo dokončeno koncesní řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce – své postavení si obhájil VaK Zápy.
• Pokračovalo se v projednávání jednotlivých změn ÚP.
• Bylo zadáno vypracování PD na rekonstrukce připravovaných
ulic v roce 2016.
• Proběhly i přípravy ohledně stavby nové školy (PD k ÚŘ je
hotova včetně většiny projednání s patřičnými institucemi).
Aby mohl být SÚ požádán o vydání ÚR, musí být dokončena
a odsouhlasena změna ÚP č.8. a dojednány souhlas s vynětím
se ZPF a zjišťovací řízení.
• ZO řešilo i otázku ohledně průjezdnosti aut kolem Rewe.
• Od listopadu došlo ke změně ve vydávání Jirenského zpravodaje, byla sestavena nová redakční rada.
• Proběhla další jednání se zástupci Sokola ohledně směny pozemků a finančního dorovnání.
• Obec pokračovala dle odsouhlasených záměrů ve výkupech
či prodejích pozemků.
• Obec spolupracovala a finančně podpořila místní spolky a organizace.
• Obec zajistila vánoční strom a nyní i na pátek 18. 12. pořádání
vánočního koncertu.
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu p. starosty na vědomí.

2. NÁVRH PŘIPRAVOVANÝCH INVESTIC PRO ROK 2016

Při plánování a projednávání investic na příští rok byly stanoveny
3 hlavní priority:
• Pokračování v rekonstrukci komunikací a chodníků (Cyrilovská, Jaromírova, část na Jablonce, Haškova, Smetanova,
Alejka).
• Dešťová kanalizace V Alejce ( nebylo možné provést v letošním roce ve spodní části ulice, musí být provedena přeložka
plynu).
• Všichni si přejeme konečně i zahájení stavby nové školy,
i když bude termínově velice náročné - (po ÚR bude muset
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proběhnout i SP, výběrové řízení na zhotovitele – možnost
odvolání firem atd., v neposlední řadě i otázka získání dotač
ních prostředků).
• Dále:
* nové veřejné osvětlení podél propojovacího chodníku
* rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Cyrilovská
* SDH Jirny – přístavba + zateplení
* ČOV – příprava další intenzifikace.
Zastupitelstvo obce souhlasí – hlasování: jednohlasně 9x ano.

3. NÁVRH PROVIZORIA ROZPOČTU OBCE PRO ROK
2016

Příjmová část provizoria rozpočtu na rok 2016 vychází z příjmové
části letošního roku. Výdaje jsou pak tvořeny dle naplánovaných
investic s vytvořenou finanční rezervou. Finální návrh rozpočtu
bude tvořit FV až na základě účetní uzávěrky letošního roku
v lednu 2016 a po té bude rozpočet v konečné podobě schválen na
prvém veřejném zasedání zastupitelstva v příštím roce.
Pan starosta seznámil přítomné s naplňováním a čerpáním letošního rozpočtu a jeho předpokládaným výhledem do konce roku
2015.
Příjem:
plán - 57,4 mil. Kč + převod z r. 2014 - 9,9 mil.Kč = 67,3 mil. Kč
skutečnost zatím : 41,9 Kč + převod 9,9 mil. Kč = 51,8 mil. Kč

dorovnání současného rozdílu, který činí cca 15,5 mil. Kč je očekáváno do konce měsíce prosince.

Výdaje:
plán - 41,2 mil. Kč
skutečnost zatím: 36,4 mil. Kč
Ve výhledu do konce roku je počítáno, že po zaplacení veškerých
pohledávek bude do příštího roku vytvořena finanční rezerva ve
výši cca 20,-mil. Kč, která bude směrována na rozjezd stavby
nové ZŠ.
S konečným vyhodnocením rozpočtu obce za rok 2015 budou občané seznámeni na prvém veřejném zasedání ZO v příštím roce.

Pan Ing. Hrůza přednesl návrh provizoria rozpočtu obce na příští
rok po jednotlivých kapitolách.

Příjmová část rozpočtu je očekávána ve výši cca 55,8mil. Kč
+ převod z r. 2015 ve výši cca 20 mil. Kč.

Výdaje jsou plánovány ve výši 68,6 mil. Kč, rezerva 7,2 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí – hlasování: jednohlasně 9x ano.

4. POPLATEK ZA NAPOJENÍ NA VODOVOD A SPLAŠKOVOU KANALIZACI

Ing. Červinka přednesl na základě rozhodnutí ZO návrh na stanovení příspěvku na rozvoj infrastruktury za připojení na vodovod
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a splaškovou kanalizaci. Výše příspěvku za napojení na vodovod
činí 6.000,-Kč + DPH, na splaškovou kanalizaci 50.000,-Kč
+ DPH. Pro pozemky určené stavbou pro obchod, výrobu apod.
bude příspěvek stanoven ZO individuálně podle velikosti odběru,
účelu stavby a významu pro obec. Příspěvek se nebude platit
u nemovitostí ve vlastnictví obce a ve vlastnictví místních spolků
a organizací.
Zastupitelstvo obce souhlasí – hlasování: jednohlasně 9x ano.
5. ZPRÁVY PŘEDSEDŮ JEDNOTLIVÝCH VÝBORŮ
O ČINNOSTI

Pan starosta vyzval předsedy jednotlivých výborů, aby přítomné
občany seznámili s činností výborů za rok 2015.
Stavební výbor – p. Ing. Lehečka
Finanční výbor – p. Ing. Hrůza
Kontrolní a pořádkový výbor – p. Ing. Červinka
Kulturní výbor – p. Kopecký
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávy jednotlivých
předsedů.

6. RŮZNÉ :

a) Prodej pozemku p.č. 1707/2 o výměře 9m2
Pan starosta přednesl zveřejněný záměr o prodeji části pozemku, kde se jedná o narovnání hranic po stavebních úpravách - pozemek p.č.240 a 241/1 v k.ú Jirny v ulici Čechova.
Dle připraveného oddělovacího GP dojde z obecního pozemku
p.č.1707 k oddělení nového pozemku p.č. 1707/2 o výměře
9m2. Cena k prodeji byla v jako obdobných případech navržena
na 500,-Kč/m2 . Žadatel připravil GP včetně smlouvy na vlastní
náklady.
Hlasování : 9x ano

b) Smlouva o zřízení věcného břemene pro fi ČEZ
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení
věcného břemene za umístění kabelového vedení nízkého
napětí - elektropřípojky, která byla zrealizována na pozemku
p.č. 481 v k.ú. Jirny v ulici Pionýrů pro pozemek p.č. 480/4.
Cena vč. DPH činí 1.210,-Kč.

Hlasování : 9x ano

Paní Hanušová přednesla návrh usnesení, který byl následně při
hlasování zastupiteli obce jednohlasně odsouhlasen.
Na závěr poděkoval p. starosta zastupitelům a všem zástupcům
příspěvkových organizací a místních spolků za spolupráci v letošním roce a popřál klidné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a úspěchů v příštím roce.
Stanislav Skořepa,
starosta obce
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Tísňová linka
Rychlá záchranná služba
Hasiči
Policie
Městská policie
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PO l I C I E
Policie Úvaly

Zdravotnická pomoc
974 881 760 / 602 306 813

Poruchy elektřiny, plynu a vody
ČEZ

840 850 860

EON

800 225 577

PRE

1236, e-mail: poruchy@pre.cz

Pomoc obětem domácího násilí

251 511 313

Pomoc obětem kriminality

257 317 110

Krizové linky pro seniory

800 157 157
800 200 007

Linka bezpečí
Rodičovská linka
PLYN – RWE
1239
nebo NONSTOP zákaznická linka 840 11 33 55
VODA – VaK Zápy

603 206 753
– 24 h zákaznická linka

Poruchy telefonní sítě
800 184 084

VODAFONE

800 770 077

T-MOBILE

603 603 603

Na konci loňského roku byl dokončen nový chodník spojující
obce Jirny a Nové Jirny. Chodník byl prozatím realizován až
od zahradnictví do Nových Jiren, a to ze dvou důvodů. Jednak se v těchto místech plánuje
nová zastávka autobusů a jednak je v dlouhodobém řešení
oprava mostku u jirenského potoka.
Krajský úřad Středočeského kraje má v úmyslu zajistit opravu
mostku a poté povolit oficiální
průjezd kamionové dopravy
přes obec. Po této opravě se budou měnit výškové poměry pro
niveletu silnice, a proto nebylo
možné chodník v této části prozatím dokončit.
I přes tyto drobné překážky je
nový chodník krásný a rovný,
což ocení chodci, maminky
s kočárky, ale i cyklisti, kteří až
doposud používali starou panelovou cestu, která v předchozích
letech propojovala obě obce.
Za OÚ Lucie Proroková

840 111 234
606 021 021

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO JIRNY – INC
228 805 800
228 805 810
Za OÚ Michaela Vodičková

O2

Nový chodník spojující
Jirny a Nové Jirny

116 111
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událos t i a n ov i nk y
Vánoční zpívání u kapličky

24. prosince 2015 ve 14 hodin se jako každý rok konalo vánoční zpívání u kapličky Panny Marie v Nových Jirnech. Tato tradice má
každým rokem více a více příznivců, kteří přijdou proto, aby zde potkali své známé, popřáli si vzájemně krásné svátky, poslechli či
zazpívali si známé i neznámé vánoční koledy a naladili se tak na vánoční atmosféru. Tentokrát bylo navíc krásné počasí, které zimu
ani trochu nepřipomínalo a kdo přišel, určitě neprohloupil.

Chtěla bych poděkovat těm, bez nichž by se zpívání nemohlo být, za to, že vzali do rukou hudební nástroje, naladily hlasy a téměř
hodinu vydrželi hrát a zpívat. Díky všem, pro které je hudební nástroj víc než slovní spojení ve slovníku a kdo ví, třeba se v řadách
těch, co na Štědrý den ke kapličce přišli, časem objeví i noví hudebníci a posílí tak v dalších letech tuto krásnou tradici.
Šárka Hanušová

Vánoční koncert

18 prosince 2015 v 19.15 hodin se konal vánoční koncert komorního souboru Bohumíra Hanžlíka v Kulturním domě v Jirnech.

Tento koncert má v naší obci již svoji letitou tradici a počty diváků
se také každoročně zvyšují. Letošní vystoupení obohatily děti ze
ZUŠ, které zazpívaly několik krásných vánočních písní a jejich
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rodiče, kteří je přišli podpořit a mohli být právem hrdi.
Celý koncert se nesl v příjemné atmosféře, zpěváci zazpívali mnoho krásných a dojemných skladeb, které svou
silou dojaly celý sál.
Několik z nich zazpíval i náš jirenský rodák pan Jan Bláha,
který je zástupcem ředitele ZUŠ v Čelákovicích a především skvělým hráčem na klarinet a saxofon. Písničky
v jeho podání byly vtipné a veselé a ukázaly tak další
schopnosti našeho rodáka.
Za sebe musím říci, že se koncert velmi povedl a navodil
tu správnou předvánoční atmosféru a že se už teď těším na
další.
Šárka Hanušová

Zachraň mě – RescueMe aneb tričko, které ti může zachránit život

Unikátní projekt, který „pochází“ z Jiren. Nápad polárníka Vaška Sůry vám opravdu může zachránit život. Trička RescueMe se základními údaji o vašem zdravotním stavu a s popisem první pomoci nejsou zdaleka určena jen pro sportovce
a dobrodruhy, hodit se mohou i ve městě či v Jizerkách na běžkách.
Projekt RescueMe byl při svém vzniku hned od prvopočátku konzultován se Zdravotnickoku záchrannou službou
i s Horskou službou. Ve výsledku jde o systém, který nemá ve světě obdoby, a přitom je vzácně jednoduchý. Potisk na
rubu trička pomůže laickým i profesionálním zachráncům s pomocí právě vám. Po zaregistrování se do systému můžete
své zdravotní i jiné údaje po zbytek života aktualizovat.
Na podrobnosti se ptáme duchovního otce myšlenky Václava Sůry:
„Kdy nebo spíš kde jste dostal nápad s trikem RescueMe?“
V rámci tréninku se často toulám sám zimní krajinou jen s tím
málem, co mám na svých saních. Občas někam spadnu a tak jsem
začal čím dál více přemýšlet, co se mnou bude, až se jednou při
svých aktivitách zraním a zůstanu v bezvědomí ležet někde v údolí
nebo třeba jenom u cesty. Bylo mi jasné, že můj další osud bude z nemalé části vložen do rukou mého případného zachránce, ať laika či
zkušeného profesionála. Od svých kamarádů záchranářů vím, že je
při záchraně důležitá prvotní identiﬁkace raněného i jeho zdravotní
stav. Kam ale tyto údaje umístit, aby je záchranáři co nejsnadněji
a nejrychleji našli? Různé náramky a přívěšky jsou nejednotné
a mohu si je zapomenout vzít. Což takhle třeba triko? To si vezme na
sebe skoro každý. Málokdo odchází z domu neoblečen. Ano, triko je
ten správný „nosič“ údajů! Ale přeci jenom nechci, aby každý hned
věděl, jak se jmenuji, jaká jsou telefonní čísla na mé blízké, a již
vůbec ne jaké mám případné choroby. Tak to natisknu na rub trika
– někam, kde to bude rychle přístupné v případě potřeby. Pro jistotu jsem zavolal kamarádovi Aleši Vaňkovi, který je léta u vodní zá-

chranné služby, a prokonzultoval to s ním. Kamarád byl nápadem
nadšen a přidal další vylepšení – stručný postup první pomoci pro
ty, co vás najdou a nejsou odborníky na její poskytnutí anebo si
honem nemohou vzpomenout, kam zavolat o pomoc. Společně jsme
pak triko pojmenovali „RescueMe“ a projekt byl na světě!
„Které zdravotní údaje na tričku vlastně jsou?“
Vše, co je na triku natištěno, bylo mnohokráte konzultováno se
Zdravotnickou záchrannou službou. I v případě osobních dat, jež
jsou právě z rubu trika a pro záchranáře jsou nejdůležitější, nám
dali své jasné požadavky, co je a co není důležité pro poskytnutí
první pomoci. Jsou tam základní údaje: kdo jsem, kdy jsem se narodil, jakou řečí mluvím, kontakty na mé blízké a hlavně můj zdravotní
stav – tam jsou vypsány život ohrožující faktory (alergie na léky, epilepsie, kardiostimulátor a podobně). Dále má triko přiděleno svůj
unikátní kód, který získáte automaticky svou (doživotní!) registrací
v systému RescueMe a také datum vydání, ke kterému jsou natištěná data aktuální.
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„Dá se triko koupit i jinde než přes internet?“
Zjednodušeně - triko si můžete koupit, jaké chcete a kde chcete. Pro
nás je důležitý pouze materiál trika, aby šel potisknout. Pokud ale
chcete být součástí systému RescueMe, musíte si ho vždy nechat
zaregistrovat. Již dnes je v mnoha „outdoorových“ obchodech možnost si koupit zvýhodněnou registraci do systému RM. Každé triko
má svůj (váš) unikátní registrační kód a je k němu vydána registrační
karta. Triko musí obsahovat vždy logo RescueMe, vaše osobní data
tištěná z rubu v oblasti břicha a na dolní lícové straně upozornění,
že tam ta data máte.
„Plánujete nebo už máte jazykové mutace? Nebo jsou trika jen
v českém jazyce?“
Plánujeme celý projekt rozšířit minimálně do celé Evropy. Tam
budou lokální jazykové mutace, ale vždy je vše i v anglickém jazyce,
který je samozřejmě i v provedení tuzemském.

„Proč tam ale není krevní skupina?“
To je takový zažitý mýtus – motorkáři ji mají na helmách, lidé ji nosí
na náramcích a „psích známkách“ na krku. Tak za prvé: Není možno
se tímto údajem řídit, stačí jediná chyba, třeba při zadávání do systému, a následky jsou fatální! A za druhé, krev se ani v sanitkách nevozí, neboť by to bylo technicky velice náročné. Postup v praxi je
takový, že vám sami zdravotníci při zásahu zjistí velice rychle vaši
krevní skupinu a krev dostanete až po převozu do nemocnice. Jak
nám zdravotníci při projednávání projektu několikrát řekli: „I kdybyste ji měli 10x vytetovánu na těle, tak se tím nikdo řídit nebude.“
To platí i po celém civilizovaném světě. Na různé náramky a přívěšky
opravdu nereagují.
„Naopak, proč tam jsou kontakty na blízké osoby, když je lidé mají
třeba v telefonu?“ Toto je další mýtus. Když pomineme fakt, že dnes
vás záchranáři „nešacují“, pokud tam není přítomna Policie a neudělá to sama, tak si přiznejme, kdo má dnes přístupný, neboli
odemčený telefon, aby se do něj mohla podívat cizí osoba? Já tedy
rozhodně ne.
„Kolik lidí už tričko nosí?“
Projekt byl spuštěn 1. 11. 2015, symbolicky v jednu hodinu a padesát
pět minut (155). V současné době je přes dva a půl tisíce registrací
a to jsme ještě nespustili propagační kampaň, kterou připravujeme.
Triko již samozřejmě obléká i několik „Jireňáků“

napsali jste nám

„Žijeme tu s Vámi
a spojujeme svět
zdravých
a svět lidí
s handicapem“
ČERNÍ KONĚ, Z.S.
www.cernikone.cz

„Máte na tento systém patent nejen v ČR ale i pro všech 28 států
EU, bylo to snadné?“
Za celým projektem je opravdu veliký kus práce. Krom vyřešení legislativy, vlastního designu, technologických postupů a naprogramování celého systému jsme museli samozřejmě vše chránit před
zneužitím a odcizením. Pracovali na tom s námi dva právníci a systém RescueMe je opravdu unikátní, nikde zatím nic podobného
není, a proto je právně chráněn krom ČR také v celé EU.
Více informací o celém systému najdete na www.rescueme.cz
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Milá redakce,
nemůžu jinak, a ještě plna dojmů ze včerejšího zážitku, z cesty
kouzelným družinovým autobusem, usedám k počítači a musím
vám napsat.
Tak jako loni, i v letošním roce si pro nás paní učitelky ze školní
družiny připravily báječné překvapení, kterého se zhostily jak ony,
tak všechny děti, s obrovskou profesionalitou, a co víc, s velikým
nadšením.
Dovolte mi tedy, abych znovu vyslovila svůj veliký obdiv a neskonalý dík za práci a čas, který dámy Margita Smetanová,

Zdeňka Válová, Radka Posýřilová a Kateřina Fialová věnují
našim dětem. Včerejší zážitek z „jízdy“ kouzelným družinovým
autobusem, byl milé dámy opět super! Myslím, že nebudu mluvit
jen za sebe, ale i za ostatní rodiče, když řeknu "Velikáááááánské
díky!" a moc se těšíme, na příští rok.
Ještě jeden veliký dík musím vyslovit. Ten patří paní Margitě
Smetanové! A sice za to, že v dnešní době, kdy je tak těžké přimět
děti ke čtení knížek, protože je tak snadné pustit si pohádku v televizi, nebo v tabletu, dokázala právě ona přivést naše děti zpět ke
knížkám.
Za to opravdu veliký DÍK!
Lucie Kůsová

mat e ř sk á ško l a

Mateřská škola
a její zaměstnanci
Vám přejí
krásný
a šťastný
nový rok 2016.

Martina Bilová

zákl a d n í ško l a
Jirenské srdcebraní

Kdo byl v říjnu na hudebním vystoupení pořádaném „Sdružením otevřených srdcí“ nazvaném Jirenské srdcebraní, měl možnost vidět
naše projektové dílo třídy III.B - soubor obrázků a příběhů na téma „Stromy“. Děti to pojaly po svém, každý popustil uzdu své fantazii. A ve skupinkách vytvořily společné dílo. Začtěte se do příběhů. Některé jsou úsměvné, jiné mají zajímavý kontext, a další vycházejí ze zájmů dětí... Každá skupina se k tomu postavila jinak.
Pozn: následující články jsou dětské práce bez zásahu korektury a rádi se k dětským dílům vrátíme i v příštích vydáních našeho zpravodaje.

STROMY OČIMA DĚTÍ
- čtení na pokračování

Příběh o tajemném stromě

Byl jeden strom, který byl kouzelný, a nikdo ho nenašel. Rostly
na něm zmrzliny.
V tom stromě bydlel dráček Mráček. Kamarádily se spolu.
Na stromě ale nerostly, když byl smutný. Místo toho tam rostly
liány.
Ale když pak uviděl dráčka Mráčka, liány zmizely a vyrostly
zmrzliny.
Stromeček byl šťastný. Dráček Mráček byl taky šťastný z toho, že
je strom šťastný.
A hrály si spolu celý den.

Strom sladkostí

Byl jednou jeden strom, který se jmenoval Zmrzlinka. A moc si
přál, aby jeho sladkosti byly v cukrárně.
Když šly dvě holky ze školy, rozhodly se, že půjdou kolem kouzelného stromu. Tak vzaly kyblíky a šly natrhat dobroty.
A víte, jak se jmenovaly? Veronika a Ola.
Oly máma pracovala v cukrárně. A jak Ola přinesla dobroty domů,
máma si dala a řekla: „Olo, kde jsi to vzala?“ A Ola jí řekla, že
u stromu, který se jmenuje Zmrzlinka. „Tak toho přineseme víc
a budou ty dobroty v mojí cukrárně.“
Jak se to Zmrzlinka dozvěděla, tak si zavýskla: „Jupíííí!!“

Duhový strom

Byla jednou jedna dívenka, která šla ke studánce pro vodu. A když
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se vracela domů, uviděla na cestě semínko.
Sebrala ho a šla domů. Doma ho zasadila na zahrádce. Každý den
ho pečlivě zalévala.
Jednoho dne ho šla zalít a najednou před sebou uviděla obrovský
duhový strom a na něm rostlo plno sladkostí a duhy.
Každou noc se jí zdál krásný sen o kouzelné zahradě, kde rostlo
plno krásných květin a stromů. Zdálo se jí o tom, že se prochází,
a najednou před sebou uvidí krásnou vílu.
Každý den si utrhla jedno jablko a hned jak jablko dojedla, cítila
se jako znovuzrozená. Strom měl totiž magickou moc.

Strom a ještěrka

Byl jednou jeden strom a ten měl za kamaráda ještěrku. S ní si
rád hrál. Jednou když si spolu hrály, tak se najednou setmělo,
strom řekl: „Ještěrko, pojď spát.“ A ta řekla, že ano.

A když se vyspaly, tak ráno vyšlo sluníčko, a ještěrka šla ven na
louku a tam si lehla na trávu. Trhala si kytičky a svítilo na ní sluníčko. A pak byl znovu večer a ještěrka šla znovu spát.

Skřítek a kouzelný strom

Jde skřítek do stromu, zmáčkne tlačítko a teleportuje ho to do Minecraftu. A řekne: „Tyjo, to je vesnice!“ A už je noc.
A najednou vidí zombie. Schová se v domě, kde je golem, a ten
zombíky zneškodní. A skřítek poděkuje a už je ráno.
A teď si postaví dům. A u toho je teleportovací strom. A vidí vesničana.
„Co chcete?“, ptá se. „Emerald za diamant“, odpoví vesničan.
„Tak tady máte, já jdu zase do kouzelného stromu. Ahoj!“
Děti z III.B ZŠ Jirny

spolky a organizace
SDH Nové Jirny

Vážení čtenáři,
ráda bych se vrátila k Mikuláši, kdy naši členové zajišťovali nadílku dětem.
Objednávek měli mnoho a tak bylo časově náročné uspokojit každého podle stanovené hodiny. Myslím si, že to zvládli na výbornou a budou se na Vás těšit opět v příštím roce, hlavně na malé
„zlobivce“.
Jménem našeho sboru dobrovolných hasičů bych Vám v novém
roce chtěla popřát především hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti nejen v osobním, ale i pracovním životě.
Jako každý rok se můžete těšit na akce pořádané naším sborem
- v březnu je to hasičský ples a v červnu dětský den. Pozvánky
budou otištěny v Jirenském zpravodaji.
Za SDH Nové Jirny
Marcela Hrubantová

Občané obci Jirny a Nové Jirny

Vážení spoluobčané,
v roce 2015 spolek „Občané obci Jirny a Nové Jirny“ uspořádal
Oslavy sv. Petra a Pavla na konci června, Rozsvěcení vánočního
stromu a na konci listopadu a v prosinci Setkání se sv. Mikulášem. Tyto akce spolek pořádá od roku 2009 a je pochopitelné, že

pětice lidí tvořících spolek musí mít podporu mnoha přátel a sympatizantů, sponzorů podporujících finančně nebo bezplatným zapůjčením techniky, školy mateřské, základní i základní umělecké,
obecního úřadu, farního úřadu, aby se takové akce mohly vůbec
uskutečnit. Všem těmto lidem a institucím patří velký dík!
Vyjma těchto oficiálních akcí se lidé ze spolku účastnili i dalších
podpůrných akcí. Jednalo se především o úklid okolí kostela, sekání trávy, prosekání stromů farní zahrady a jeho okolí, protože
mohlo dojít k nebezpečí úrazu školáků při cestě do školy, nouzová oprava části střechy kostela, osvětlení exteriéru kostela. Zde
patří velký dík obecnímu úřadu, panu starostovi a místostarostovi.
Z některých těchto akcí, např. z již zmiňované prosincové
návštěvy sv. Mikuláše doprovázené koncertem hudebníků z Musica Bohemica vedeném panem Jaroslavem Krčkem, byla provedena fotodokumentace. Jednotlivé fotografie jsou uloženy na
webu spolku www.sdruzenijirny.cz či Facebooku „Občané obci
Jirny a Nové Jirny“. Děkujeme tímto i správcům obou těchto
medií.
Vážení spoluobčané, závěrem nám dovolte vám popřát vše nejlepší do roku 2016. Děkujeme za vaši podporu a hojnou účast na
našich akcích.
Občané obci Jirny a Nové Jirny, z.s.
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Sdružení otevřených srdcí

Milí přátelé,
tyto vánoční svátky byly a jsou pro mne nejenom nádhernou tradicí, usebráním se a meditativním rozjímáním o tom, co je pro
mne jako lidskou bytost v životě podstatné, ale jsou ve vší pokoře
pro mě o něco více slavnostnější. Pod stromeček jsem totiž dostala
svou vlastní knihu, která byla čerstvě vydána právě v prosinci
u nakladatelství Vodnář. Jmenuje se „Hra na život a na smrt“
a rozvíjím v ní principy a zákonitosti, které nejsou mé, ale týkají
se vašeho i mého života, protože jsou jeho podstatou.
Chtěla bych vás tedy tímto pozvat na lednové setkání při příleži-

tosti vydání této knihy, které se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna
2016 od 18 hodin v Praze, v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle.
Ač nejsem sama členem žádné církve ani náboženské organizace
či sekty, je toto místo pro mne chrámem, který je pro danou kulturní událost vhodný. Právě zde mi totiž husitský kněz umožňoval po mnoho let přednášky pro veřejnost.
Křest knihy a setkání budou doprovázeny příjemným koncertem
živé hudby. Pokud se tedy rozhodnete přijít, budu se těšit na shledanou a sdílení s vámi.
Vše nejlepší do nového roku a přeji si, ať jsme v tom novém roce
zase opět o něco lepšími lidmi.
Helena Zelenková

k ult u ra v o b ci
Myslivecké sdružení a honební společenstvo
Podlesí Jirny
pořádá
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v Kulturním domě Jirny
v sobotu 23.1.2016 ve 20.00 hod
Vstupné 100 Kč
Soutěž o ceny: srna, divočák, bažant, zajíc a jiné

Ke společenskému večeru hraje orchestr HITOS
Plán akcí v KD na rok 2016
leden
21. 1.
23. 1.
29. 1.

(čt)
(so)
(pá)

ZŠ – divadelní představení
ples Mysliveckého sdružení Jirny
výroční schůze SDH Jirny

(so)
(so)
(so)

ples Baráčníci
ples SDH Šestajovice
Obecní ples

(so)

ples SDH Nové Jirny

(so)

schůze SPCCH

(pá)

rozlučka MŠ

Vlastenecko dobročinná samostatná obec baráčníků
„Podlesí“ Jirny
Vás srdečně zve na

Staročeský bál

únor
13. 2.
20. 2.
27. 2.

v sobotu 13. února 2016 od 20 hod.
v kulturním domě v Jirnech.

březen
19. 3.

K tanci a poslechu hraje HITOS,
hudba Zdeňka Stibora.

duben
2. 4.

červen
24. 6.

Vstupné 100,- Kč
Bohatá tombola

Společenský úbor
Občerstvení

Studio Zdraví MaJa
Pomůžeme Vám zlepšit
Váš zdravotní stav

Přijďte navštívit
naše biorezonanční studio,
kde získáte informace
o stavu jednotlivých orgánů Vašeho těla
s možností odstranit jejich poruchy
biorezonanční metodou.
Šestajovice, Lipová 742
Jarmila Urbanová
Tel. 777267015
www.studiozdravimaja.cz

Hledáme paní pro pomoc s péčí o staršího
člověka se sníženou pohyblivostí cca
3 až 4 krát týdně 2 hodiny.
Nové Jirny. Tel.: 724 464 098
Hledáme zájemce na úklid.
1x týdně – 200 Kč,-/hod.
Šestajovice, tel.: 602 337 095.
Naše úklidová firma Uklizeno jako z cukru
nabízí
jednorázový, pravidelný či generální úklid
domácností, kanceláře, firem.
Bližší info: na tel. 777 161 575, 777 313 760
nebo e-mail: jan.wer@volny.cz.
Hledáme pronájem louky, pole a pod.
k proběhnutí dvou psů přibližně hodinu denně
v dosahu do 20km z Nových Jiren.
Cena dohodou,
prosím o kontaktování na telefon 728 911 111,
popř. e mail: sigermac@me.com.

