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slovo n a ú vo d
Konečně je zima, jak
má být. Věříme, že Vás
potěšila stejně jako nás
a těch několik zasněžených fotograﬁí Vám ji
připomene, až už bude
pryč a my budeme jen
vzpomínat. Zima s sebou přináší i úklid
sněhu a v okolí domu,
bláto a závěje na silnicích, ale to k ní zkrátka
patří. Odměnou je pohled na zasněžené stromy, zamrzlý rybník
a nádherně zasněženou bílou krajinu. A my Vám nabízíme
pár fotek, které oko potěší a které zkrátka k zimě patří.
A třeba letos vyjde i známá pranostika:
„Únor bílý, pole sílí“
Vaše redakce

Foto Miroslav Kůs
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události a novinky z naší obce
Nové zastávky
Zprovoznění nových zastávek „Jirny, Luční“ se plánuje s další změnou jízdních řádů, a to konkrétně v průběhu měsíce března. Kryté
stání pro cestující bude postupem času také zajištěno.

Odečty elektřiny
ČEZ distribuce, a.s. oznamují, že pracovníci ČEZu budou
provádět odečet elektroměrů ve dnech 11. 2. až 15. 2. 2019
včetně.

Nové odpadkové koše
U zastávek přibyly i nové betonové
odpadkové koše, a to konkrétně
v zastávce Jirny směrem na Nové
Jirny, kde tento koš vystřídal starou
plastovou popelnici, která tam byla
mnoho let a další je na nové zastávce
Luční ve směru na Prahu, přímo
vedle asfaltového chodníku spojujícího Jirny a Nové Jirny.
Věříme, že budou sloužit k účelu,
který mají a nebudou poničeny vandaly nebo zneužívány těmi, kterým
se nechce platit za popelnici u své
nemovitosti.

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 5. a 6. 1. 2019 proběhla v Jirnech a v Nových Jirnech Tříkrálová sbírka pro Charitu. V Nových Jirnech jsem se sbírkou obcházela já s kamarádkou Tatianou Coufalovou a naši tři králové
se jmenovali Julie Coufalová, František Kůs a Matěj Rytíř, kterého
v neděli vystřídala Anička Kučerová.

Nové židle v KD
Obecní úřad Jirny zakoupil
v měsíci lednu 100 ks nových
židlí do Kulturního domu, aby
tak zlepšil kvalitu nábytku, kterým KD disponuje. Vzhledem
ke zvýšenému počtu pořádání
jednotlivých akcí a plesů to bezpochyby bylo zapotřebí.
Již v minulosti byly odstraněny
dřevěné sklápěcí lavice po stranách velkého sálu, které úřad
nabídl zdarma za odvoz a poslouží tak ještě dětskému táboru,
který si je vzal.
Nahrazeny byly převážně dřevěnými židlemi ke stolům, které sice nebyly příliš pohodlné, ale
svému účelu posloužily. Nyní je polovina sálu v „novém“, což
mohli posoudit návštěvníci Mysliveckého plesu, který se konal
v polovině ledna.
Nespíme na vavřínech, snažíme se stále (i když postupně) zlepšovat vybavení našeho jediného kulturního střediska. Snad židle
dobře poslouží a nebudou hned zničeny!
Za obecní úřad
Šárka Hanušová a Lucie Proroková

Uzavření úřadu
Upozorňujeme občany, že dne 20. února 2019 od 12.00
hodin bude Obecní úřad z technických důvodů uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

V Jirnech nám letos se sbírkou pomáhaly děti jirenských skautů
pod vedením Jáji Pivoňkové. Všem bych touto cestou chtěla moc
poděkovat, protože se nedali odradit ani nepříznivým počasím.

Velký dík patří především všem milým sousedům, občanům Jiren
i Nových Jiren, kteří otevřeli svá srdce a hlavně „své peněženky“
a přispěli do letošní sbírky. S touto sbírkou jsme chodili již potřetí
(loni jsme vynechali), ale letos jsme byli mile překvapeni nejen
velkým zájmem našich spoluobčanů přispět, ale i výší jejich příspěvků.
Na facebookových stránkách Jirenské kavárny spousta sousedů

str. 4
psala, že se k nim Tři králové nedostavili. Bohužel se nám podařilo dát dohromady pouze tři skupinky, a tak nebylo v našich silách
obejít všechny domy ve dvou obcích. Pro příští rok se pokusíme
sehnat více dobrovolníků, kteří s námi se sbírkou budou obcházet.
Pokud by měl někdo zájem rozšířit naše řady, neváhejte mě kontaktovat:-) . Ještě jednou moc děkuji, a za nás všem občanům Jiren
a Nových Jiren přeji do roku 2019 pevné zdraví, štěstí a pohodu v
kruhu blízkých a dobrých přátel.
Jsem ráda, že žiji v obci, kde nejsou lidé lhostejní.
A závěrem ještě ﬁnanční částky, které se v Jirnech a Nových Jirnech podařilo vybrat v rámci Tříkrálové sbírky 2019.

Jirny - 6.093 Kč
Nové Jirny - 10.749 Kč
Celkem tedy krásných 16.842 Kč
A to je, myslím, veliký úspěch.
K+ M+ B 2019
Lucka Kůsová

jak dobře ho taková škola připraví na další stupně vzdělávání.
Naši absolventi nastupují do základních škol v okolí, ale například i na PORG, OPEN GATE nebo Square.
Po studiu japonské léčitelské psychologie jsem si uvědomila, že
právě doba od počátku života do období 7–8 let nás formuje pro
celý další život. Je to totiž období, kdy náš mozek vnímá vše napřímo, nedochází ještě k procesu učení. Jednoduše řečeno, co
dáme dětem v tomto věku, ať dobré, či zlé, to už v nich navždy
zůstane a na tom staví dál v průběhu celého dalšího života.
To je ﬁlozoﬁe, na které jsem s kolegy postavila vzdělávací program
a veškeré činnosti ve školce. Středobodem všeho je dítě, jeho pohodlí, spokojenost, radost a samozřejmě nadstandardní vzdělávání. Aby se nám toto vše zdárně dařilo, máme malé skupiny
dětí, větší počet pedagogů mluvících česky a angličtí lektoři jsou
s dětmi každý den. Navozují prostředí bilingvní rodiny. Dítě tak
vnímá cizí jazyk přirozeně, velmi brzy všemu rozumí a postupně
začíná přes jednoslovné věty opakovat, aby po třech letech naprosto bez přemýšlení plynně hovořilo s anglickým lektorem. Není to
nátlak ani drcení slovíček.

V příštím školním roce přibude v Jirnech nové školské zařízení.
Více o něm se dočtete níže:

„Rodič by měl přemýšlet o dalších stupních
škol pro své dítě a od malička ho směřovat“
Mateřská škola Sofia School (sofia – řecky moudrost) byla založena v roce 2013. O rok později byla plně akreditována pod
MŠMT. Tehdy byly otevřeny dvě pobočky s kapacitou 2x 40 dětí.
Dnes jsou plně obsazené, i když každý rok odchází alespoň 40%
žáčků do základních škol.

A jak to všechno začalo?
Ptáme se Mgr. Danuše Svobodové, ředitelky a zakladatelky.
„Jakožto středoškolská učitelka češtiny a výtvarky jsem učila na
soukromých školách, přednášela lingvistiku i na vysokých školách, ale stále jsem toužila po vlastní vzdělávací instituci. Vnímala
jsem plusy i mínusy těch škol a byla jsem přesvědčená, že i škola
se může vést tak, aby největší přínos dostali právě její žáci. Předobrazem byl můj syn, dnes je mu dvacet, umí 5 jazyků a studuje na
prestižní anglické univerzitě. Brzy jsem poznala, že chce poznávat
a ty dveře k vědění jsem mu otevřela.
Každý rodič by při výběru aktuální školy měl přemýšlet o tom,

Ale učení jazyka není naší prioritou, je to jen bonusem navíc.
Základem je vzdělávání. Naše témata jsou náročná, důraz klademe na logické myšlení. Samozřejmě jsou přizpůsobena věku
a možnostem dětí. Výstupem jsou ale znalosti ze všech oblastí života a vědění kolem nás. Starší děti mají každodenní předškolní
přípravu, která umocňuje výsledky práce během celého dne
a předchozích let. Naši absolventi jsou již ve třetí a čtvrté třídě,
všichni jsou jedničkáři, škola je baví a rodiče jsou nadšeni, protože dítě je samostatné, přípravu i učení zvládá samo. Pomocníkem je nám samozřejmě moderní prezentační a výuková
technika – v každé třídě používáme interaktivní tabule a mnoho
logických her. Každotýdenní logopedická prevence je cestou ke
správnému rozvoji řeči, který pomáhá předcházet poruchám, jako
je dyslexie, dysgraﬁe, dysortograﬁe, dyskalkulie a jejich kombinacím. Neméně důležitá je oblast sociální, ve školce panuje přátelství,
pohoda a klid. Každodenní organizace je vyplněna střídáním
hravé výuky a odpočinku do pozdních odpoledních hodin. O dítě
se tedy smysluplně staráme od 7 do 18 hodin. V odpoledních hodinách nabízíme všem dětem množství kroužků, které jsou v ceně
základního školného, aby každý žáček vyzkoušel všechny oblasti
– kreativitu, sport, tanec, vědu i zpěv. Od 16 hod máme speciální
kroužky, populární zpěv, balet, sportovní všestrannost a nově i angličtinu. Lekce anglické konverzace poskytujeme i našim absol-
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ventům, kteří již navštěvují základní školu i dětem z širokého
okolí. Spokojenost dětí je také podpořena skvělým jídlem, strava
je zdravá, pestrá a velmi chutná. I počet jídel je nadstandardní –
ranní svačina, oběd, odpolední svačina a pozdní svačina včetně
pitného režimu.
I v létě se o děti skvěle postaráme. Od dalšího školního roku opět
nabízíme Příměstský tábor, kdy ve školkovém režimu věnujeme
každý týden jednomu hravému tématu, viz webové stránky.
Veškeré naše snažení směřuje k tomu, aby od nás děti odcházely
připravené na další studium, pohodové, přátelské, vyrovnané, aby
dále toužily po vzdělávání. Vychováváme z nich osobnosti, které

logicky myslí, jsou empatické a schopné uvědomovat si samy
sebe. Po letech zkušeností víme, že se nám to daří, za což patří
velký dík našim skvělým pedagogům, kteří jsou kvaliﬁkovaní, mají
veliké vnímavé srdce a dokonale se připravují.
Na závěr si dovolím poděkovat vedení obce Jiren i všem občanům,
kteří si uvědomují, že nabídka různých vzdělávacích institucí přispěje k rozvoji všech. Srdečně zveme všechny zájemce už nyní na
návštěvu do Úval, rádi Vám program v běžném dni představíme.
Moc se do Jiren těšíme a věříme, že budete s naší prací spokojeni.“
Danuše Svobodová

zprá v y z o b c e

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum
Jiří Karel
Vladimír Zumr

Srdečně gratulujeme.

V tomto měsíci jsme se rozloučili
25. ledna 2019 zemřel pan Petr HOLUB.
2. února 2019 zemřela paní Jiřinka LEFNEROVÁ
Upřímnou soustrast celé rodině!

Vítání občánků
V jarním měsících tohoto roku proběhne další akce Vítání občánků. Prosíme rodiče, kterým se narodilo miminko (letos nebo
i v loňském roce) a kteří by měli zájem o tuto akci, aby vyplnili
formulář, který je ke stažení na adrese: http://www.jirny.cz/povinne_info_bod12.htm nebo si ho vyzvedli osobně na podatelně
OÚ.

Sběrný dvůr - upozornění pro občany
Prosíme všechny občany, aby dávali nábytek do sběrného dvora
v rozloženém stavu a odstranili všechny kovové části (panty, kliky,
hřebíky). Nábytek je nadále odvážen do drtičky a jeho rozebírání
na místě není možné.
Děkujeme za pochopení.
Za obecní úřad Šárka Hanušová a Lucie Proroková

Pozvánka na obecní ples
Vážení milovníci zábavy a tance,
dovolujeme si Vás pozvat na další ročník Obecního jirenského
plesu, který se uskuteční v sobotu 2. března 2019 od 20 hod.
v kulturním domě.
K tanci i poslechu bude hrát oblíbená kapela Bueno, která má
v repertoáru stovky oblíbených českých i zahraničních hitů od
skupiny ABBA až po Žentour a každý rok dokáže roztančit
i zaryté netanečníky. Připravena bude bohatá tombola, čeká na
Vás plno hodnotných cen i nezbytností, o nichž jste nevěděli, že
je potřebujete. Štěstí Vám přinese každý druhý lístek – aneb,
kdo si koupí, neprohloupí!
Letošní ročník se ponese v duchu první republiky, rádi bychom tak symbolicky zakončili oslavy stého výročí naší republiky. Prvorepubliková móda či alespoň dobové doplňky jsou
tedy velmi vítané! Milé dámy - kdy jindy se Vám naskytne příležitost ladně si přes sebe přehodit boa, ležérně v prstech svírat
cigaretovou špičku, či ozdobit si účes štrasovou čelenkou?
Pokud však přijdete ve společenském oděvu z jiné éry, můžete
si doplňky zapůjčit ve stylovém foto koutku a domů si odnesete exkluzivní polaroid fotograﬁi na památku.
Zajištěno je samozřejmě i občerstvení a bohatý bar. Zážitkem
bude i tematicky laděný kulturní program, který má každý rok
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velký úspěch a na žádost publika jej umělci (umělkyně) musí
o -pa-kovat. A pozor - na každého návštěvníka čeká malá, leč
o to vzácnější pozornost, která se nedá koupit ani získat nikde
jinde!
A proto – neseďte první březnovou sobotu na gauči, přijďte se
pobavit se sousedy, zatančit si a užít si večer v kulturním domě.
Nepromeškejte ani letos vrchol společenské sezóny!

Poznamenejte si do kalendáře dva datumy – 18. února (zahájení prodeje vstupenek na OÚ Jirny) a 2. března (ples).
Kapacita sálu je omezená a nelze zaručit volné lístky u vstupu v
den konání plesu.
Za Kulturní výbor obce Jirny
Jitka Korejzová

napsali jste nám
Chodíte rádi na procházky?

Já tedy ano, zvláště v zimě, kdy není práce na zahradě a člověk se
musí trochu hýbat. Vyjdu rázným krokem (tak to doporučují
všechny lékařské příručky) s krokoměrem v kapse, abych si našlapala svých 10 000 kroků. Vždycky se mi to nepovede. Nevěřili
byste, že třeba z Alejky k Bille a zpět je to jenom 8.700 mých kroků.
Píši mých, protože samozřejmě máme každý krok jiný. Většinou
chodím Zámeckou ulicí směr Šestajovice a potom vlevo ulicí Lipová na Nové Jirny. Chodím tak už léta. Cesta vede kolem malé
kapličky, na rozhraní katastru Jiren a Šestajovic. Rodáci potvrdí,
že se tu odjakživa říkalo U kapličky svatého Izidora. Stojí na vyvýšeném břehu a vedle něj rostou staré lípy. Po celá léta, kdy jsem
chodila kolem, byl výklenek pro sošku sv. Izidora prázdný a stavba
kapličky zašlá. Vždy to však bylo krásné místo na pohled i na fotografování. Mám ho zachycené ve všech ročních dobách.
Jednoho dne jsem si všimla, že stavba zasvítila čistotou. Okénko
kapličky už nebylo prázdné. Objevila se v něm keramická soška

svatého Izidora. „To je dobře, že to opravili“, řekla jsem si v duchu.
Myslela si přitom, že je to práce Obecního úřadu z Jiren nebo sousední obce Šestajovic.
A víte, kdo se zasloužil? Tentokrát to nebyla žádná instituce, ale
naši spoluobčané. Předně paní inženýrka Blechová, která sošku
vyrobila a několik zaměstnanců ZOS Šestajovice, kteří pomohli
sošku umístit, zabezpečit a kapličku opravit. Jsou to lidé, kterým
záleží na tom, abychom měli naši obec pěknou. Zasluhují poděkování nás všech. Pokud jste si přečetli lednové číslo Jirenského
zpravodaje, nemohli jste si nevšimnout příspěvku Klubu turistů,
kde se obrázek kapličky také objevil. Vyjděte si na nedělní procházku a přesvědčte se na vlastní oči.
Teď je okénko sice zamžené, soška moc vidět není. Kryt z plexiskla tam byl umístěn až dodatečně. Bylo by to jistě krásnější a
stylovější bez něj, jenže to by mezi námi nesměli žít nenechavci,
kteří první sošku ukradli. O to víc děkuji všem, co se nenechali
odradit a vše udělali znovu.
Valentina Seková, Alena Gažíková
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Poděkování panu Hejhalovi, Janičce a Artimu
Děkujeme za úžasné vedení tanečních kurzů v Kvapíku v Jirnech panu Hejhalovi a kolektivu!
Následná prodloužená v KD Jirny byla i s překvapením pro
ženy (každá dostala růži), s tanečními soutěžemi a ukázkami
proﬁ-tanců. Moc jsme si to užili!
Našimi tanečními mistry byli Martin s Janou: děkujeme jim za
motivaci a skvělý profesionální přístup! Je vidět, že Vás tanec
a práce s lidmi opravdu baví!
Za kurz „Začátečníků“
Bilová Martina

Ochotnický spolek
Chci tímto poděkovat všem kolegům a kolegyním ze spolku
Ochotníků v Jirnech, kteří se scházejí každou neděli v Kvapíku
a pilně nacvičují své role na pohádku pro děti „Dlouhý, Široký
a Bystrozraký“ - je to vše z jejich volného času (který je velmi
cenný). Prostě pro radost
a pro děti! Těším se na
premiéru v dubnu 2019.
Také děkuji panu Lehkému, který nás vede tou
nelehkou divadelní cestou coby pan režisér.
Mé první setkání s budoucími „kolegy“ bylo
zajímavé: přišla jsem rozechvělá na zkoušku
a hned se četly texty
a poté byly rozdány role
- já k mému úžasu dostala roli očarované princezny. Sotva jsem popadla dech a už tu bylo
čtení jednotlivých obrazů. Stále čekám na ten
svůj .... a ono nic.
Nemám tam ani jednu větu? Seberu odvahu a ptám se, zda jsem
pochopila správně, že nic neříkám. Pan režisér mě uklidňuje slovy,
že jsem přeci očarovaná a v transu. Zeptám se tedy, co mám celou
dobu dělat? On odpoví bez zaváhání: „No přeci dívat se do země,
být bledá a krásná“. Když toto líčím doma - ozve se mamka a říká

zcela vážně: „Marti, to Ti půjde!“ Všichni se smějí a já vím, že to
tak má být a těším se na další zkoušku.
A víte z čeho mám největší radost? Není to z vysněné role „Princezny“, ale z pocitu, že jsem mezi lidmi, kteří jsou ochotni udělat
něco pro druhé i bez nároku na honorář a jsou zapáleni pro

dobrou věc!
... A jestli Vás zajímá, zda promluvím a kdo si na závěr zazpívá,
přijďte 7. dubna 2019 v 15 hodin na premiéru do Kvapíku!
Martina Bilová

h is tor i c k é o k é n ko
V únorovém čísle jsme se zaměřili na další všem známou budovu v naší obci a tou je „Mateřská škola“.
Pro připomenutí přidáváme fotograﬁe, co bylo před tím, než naše školka dostala svůj nový kabát.
Tam, kde dnes stojí mateřská školka, bylo kdysi v minulosti zdravotní středisko. V přízemí byla ordinace dětského
lékaře, v patře byla zubní ordinace a v části ordinace praktického lékaře. Později byly ordinace přestěhovány do
jedné poloviny budovy a patro bylo využíváno pro školní družinu.
Před rokem 2010, před tím, než došlo ke kompletní rekonstrukci na mateřskou školu, budova vypadala takto:
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V roce 2010 došlo ke kompletní rekonstrukci této budovy a její přístavbě a byla otevřena nová mateřská školka, která byla přestěhována z původní budovy Navrátilova 69 do nových prostor a díky velikosti budovy se mohl znásobit počet dětí z 60 na 108 a následně
v roce 2013, kdy byly provedeny stavební úpravy, byl otevřen další pavilon pro 20 dětí.
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Budova nové mateřské školy

ma t e ř sk á ško l a
Zprávičky z MŠ
Rok 2018 už je minulostí a my jsme se opět všichni setkali po vánočních prázdninách ve školce. Děti byly plné zážitků z vánoční
atmosféry a hlavně z dárečků. Zároveň se také těšily na nové hračky, které nám do školky přinesl Ježíšek. Hned začátkem ledna naši
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školku navštívilo divadýlko s představením „O rybáři a rybce“. To ovšem nebyla jediná kulturní akce v tomto měsíci. Se svými novými
cirkusovými triky se nám zase představil klaun Edie, který je u dětí velmi oblíbený. Děti si také užívaly sníh na školní zahradě, který
nám začátkem roku nasněžil. Bylo to sice jen krátce, ale pevně věříme, že ještě během února nasněží a třeba budou moci děti na zahradě i bobovat.
Za zmínku také stojí přednáška pro rodiče s názvem „Školní zralost“, která ve školce proběhla. Mockrát touto formou děkujeme rodičům za zájem a účast a věříme, že se opět, ve stejné pohodové atmosféře, setkáme u dalších přednášek, které připravujeme.
Za MŠ Jirny Božena Janečková

základní škola
NÁŠ ÚŽASNÝ ZIMNÍ POBYT VE STARÉ VSI U RÝMAŘOVA
aneb 5.C vyráží na lyžovačku

Cesta byla dlouhá, ale stálo to za to. „Jééééé!“ Křičeli jsme nadšením, když jsme vystoupili z autobusu. Byla to velká nádhera, všude
plno obrovských hromad prachového sněhu. Okamžitě jsme se
museli vyválet v té sněhové peřině, ale netrvalo to dlouho, protože
na nás čekal Nataka a ten už nám říkal co a jak, kam máme dát
lyže, kde uložit tašky a kam se jít ubytovat.
Naše pokoje jsme si pojmenovali: Kapesníci - protože měli spoustu
kapesníků, Kvočny - protože pořád někde povídaly, Rich clan protože to jsou drsňáci, Tiktokerky aneb Sladkožroutky - proč?...to
je snad jasné a nakonec pokoj, kde bydlely tety, co je zná i Yetti to byly paní učitelky. Ihned po ubytování jsme vyrazili na svah,
abychom se rozdělili do družstev a naši vedoucí Monča, Nataka, p.

učitelka Fialová a Hanáková, aby zjistili, jak na tom jsme s lyžováním. Byli jsme rozděleni do tří družstev podle výkonů, ale stejně
jsme potom jezdili všichni společně.
Celý pobyt byl zpestřený plaváním, sněhovou hrou O rukavice kotelníka Lojzíka, koulováním, bobováním a samozřejmě velkým
slalomovým závodem a ti nejlepší a nejsnaživější si odvezli domů
dokonce i Yettiho!! Celý pobyt jsme si moooc užili, protože bylo
krásné počasí, dobré sněhové podmínky, zábava a velká legrace.
Děkujeme paní učitelce Táně, že nám připravila a zorganizovala
tento pobyt.
Žáci 5.C ZŠ Jirny
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kalendář kulturních akcí
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Akce v Kulturním domě Jirny
16. 2.
23. 2.
2. 3.
16. 3.
23. 3.
30. 3.
31. 3.
6. 4.
17. - 18. 4.
26. - 27. 4.
4. 5.
21. 5.
7. 6.
2. 11.
23. 11.
29. 11.

Hasiči Šestajovice - ples
Baráčníci ples
Obecní ples
Hasiči Nové Jirny - ples
Výroční schůze - Baráčníci
Karnevalový ples sportovců - tenis
Koncert – Hana Zagorová
výroční schůze SPCCH od 14 hod
Prodejní trhy p. Hasík
Skauti – akce
Soukromá akce
Vystoupení pro děti
Loučení předškoláků MŠ
Halloweenská celodenní párty – Sokol
Mikulášská zábava – Veteran Car + Hasiči NJ
Soukromá akce

e-mail: jana_opatrilova@hotmail.com
Středa 16:30 a čtvrtek 17:30 - Taneční přípravka, od 6. 2. 2019
otevírá TJ Sokol Jirny pokračovací kurzy 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
Neděle, 15:30-16:30, Česká Beseda, od 6. 1. 2019 jednou za
čtrnáct dní pravidelné kurzy výuky tradičního českého salonního tance Česká Beseda, který je součástí a ozdobou nejen Májových slavností. Všichni zájemci jsou vítání. Více informací:
Zuzana Nováková, mob.: 606 748 262,
e-mail: zuzana.novakova.cz@seznam.cz

Únor
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.
19. 2. 2019 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.

Sál „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ Jirny

Březen

Pravidelné akce

1. 3. 2019 pátek, 19:00, 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

Neděle a pondělí - Taneční pro dospělé. Taneční kurzy pro
středně pokročilé a pokročilé. Už od 3. 2. 2019 pokračujeme oblíbeným cyklem tanečních pro dospělé, na které se můžete hlásit
nebo přijít na nezávaznou hodinu. Více na www.artimo.cz
Pondělí, 18:00, Latina pro ženy, od 4. 2. 2019 již druhé opakování oblíbeného kurzu! Vhodné pro všechny, kteří mají chuť si
příjemně zatančit sólo 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
Úterý, 19:00, Hathajóga. Od 5. 2. 2019 nový kurz lekcí, které
probíhají každé úterý, jsou kombinací hathajógy, jógové terapie,
muzikoterapie a aromaterapie. Více informací a rezervace: Eva
Šimánková, e-mail: E.Simankova@seznam.cz, mob.: 608 109 743,
FB Sakurajóga
Středa, 19:00, Loonadance, každou středu taneční meditace pro
ženy. Více na www.loonadanceacademy.cz.
Pro registraci a další informace volejte mob. 603 871 578 nebo

Duben
25. 4. 2019 čtvrtek, 19:00, Miroslav Hrabica - Co vám tělo říká
aneb co vám lékař nepoví. Přednáška známého českého léčitele
a autora knih o zdraví, o podstatě nemoci, a o vztazích a o možnostech uzdravení. Vstupné 90 Kč.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz

Kulturní dům Jirny
31. 3. 2019 neděle, 19:00 – Hana Zagorová, Petr Rezek a Boom!
Band Jiřího Dvořáka.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz.
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spolky a organizace
SDH NOVÉ JIRNY

V sobotu 26. ledna se konala valná hromada našeho sboru. Děkujeme za vaši účast, která nás potěšila.
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

VETERAN CAR CLUB NOVÉ JIRNY

Úvodem našeho příspěvku vám všem přejeme hodně zdraví a štěstí v letošním roce. Chtěli bychom uspořádat sbírku oblečení pro lidi
bez domova – nepoškozené, čisté a použitelné oblečení, deky apod. můžete přinést do Clubu VCC Nové Jirny na návsi pod kapličkou
každý den od 17 hodin do konce února, tj. do 28. 2. 2019 včetně.
Předem moc děkujeme.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Poslední leč
Děkujeme všem účastníkům Mysliveckého plesu, který proběhl
19. ledna 2019 v kulturním domě. Vyprodaný sál zaplnilo spousta
místních i přespolních obyvatel, kteří se bavili až do brzkých ranních hodin. Skupina HITOS pana Zdeňka Stibora přispěla k dobré

náladě, tančilo se až do poslední písně.
Děkujeme také sponzorům! Budeme se těšit zase v příštím roce!
Myslivecké sdružení Jirny

Volně pobíhající psi
Žádáme veškeré majitele psů, aby respektovali místní obecní vyhlášku o volném pobíhání psů a měli své miláčky na veřejném prostranstvích vždy na vodítku. Takovým prostranstvím se myslí
i všem dostupný les, kde v poslední době myslivecká stráž zaznamenala zvýšený počet psů na volno. Nejenže takový pes ohrožuje

v těchto měsících schovanou zvěř, ale i pojídá krmení, které zvěři
nosíme. Buďte prosím ohleduplní a nenechávejte psy volně pobíhat po lese! Děkujeme
Mgr. Jaroslav Hájek,
předseda sdružení

str. 16

SDH NOVÉ JIRNY

SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ

Dne 3. února 2019 oslavil Sál Kvapík U Antošů své první narozeniny obnoveného života. Při této příležitosti jsme si připomněli,
co rekonstrukci předcházelo a v pěti minutách jsme se mohli na
celé dílo podívat. Pozvání na oslavu přijal i pan architekt Jiří Kostříž, který na celou rekonstrukci odborně dohlížel a předal všem

přítomným své poselství:
Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté.
Dovolte mi, abych pronesl pár slov u příležitosti prvních narozenin
Kvapíku.
Měl jsem to štěstí, že jsem stál u zrodu jeho rekonstrukce a mám to
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štěstí, že tady žiji v sousední vesnici. Jako architekt vnímám intenzivně obrovský rozvoj měst a vesnic, ale i to, jak náš prostor často
podléhá a ustupuje ekonomickým tlakům a požadavkům naší hektické doby. Zvykli jsme si stavět nové projekty místo toho, abychom
pečovali o ty staré. Místo krásy a souladu s krajinou a místem často
volíme jen účelovost, efektivitu nebo zisk. Zkrátka na rozvoj krásy,
harmonie, vztahu k místu, kde žijeme nebo žily generace před námi,
nejsou peníze ani čas.
Vyčerpán touto úvahou jsem si nedávno na dovolené položil otázku,
proč tak často rádi na dovolenou jezdíme a proč cestujeme. Po krátké
úvaze jsem došel k závěru, že buď hledáme krásu přírody, nebo
krásu starých měst a památek. Že vlastně na dovolené hledáme určitý druh spojení ať s místem či lidmi, ze kterého jsme pak schopni
čerpat sílu pro náš další život. Že paradoxně hledáme právě to, na
co nemáme ve všední dny energii ani čas.
Dospěl jsem tedy k jednoduchému rozhodnutí. Dovolme si být na
dovolené již nyní! Žijme tu, obdivujme a starejme se o krásu a kvalitu veřejného prostoru. O to, jak vypadají naše ulice, naše zahrady,
naše domy, naše krajina, zkrátka jak vypadají naše vztahy s prostorem a s lidmi, se kterými ho sdílíme.
Být na pomyslné dovolené již nyní, je dobrá cesta. Je to cesta odpo-

vědnosti za náš život. A je to cesta, po které půjdou lidé po nás a
která jednou dovede právě i je k pocitům štěstí, krásy a spokojenosti.
Jsem opravdu rád, že se podařilo Sál U Antošů, dnes řečený Kvapík,
obnovit. Obnovil se tu zcela hmatatelný prostor, který nám všem pomáhá být doma tam, kde žijeme, který nám pomáhá navázat na generace, které tu žily před námi a který pomáhá inspirovat další ke
společnému tvoření, k žití, k ideálům. Kvapík je jasný důkaz, že takto
žít lze.
Vyvrcholením odpoledne bylo vystoupení zástupce společnosti
CPT Praha, spol. s r.o. Ing. Arch. Pavla Ťuika, který u příležitosti
prvních narozenin obnoveného sálu předal zástupkyni spolku paní
Heleně Zelenkové dar v podobě základního ozvučení sálu v hodnotě 50 000 Kč. Tento dar zahrnuje vybavení vertikální aparaturou,
mikrofony a mixážním pultem a bude sloužit všem zodpovědným
uživatelům sálu.
Chtěl bych dodat, že dnešní úspěch Sálu Kvapík U Antošů je dílem
nejen spolu SOS Jirny a jeho sympatizantů, ale především všech
lidí, kteří v Jirnech opravdu žijí, tvoří a mají zájem pozitivně ovlivňovat společný prostor.
Za SOS Michal Novák
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JUNÁK JIRNY
26. ledna se naše středisko zúčastnilo tradičního pochodu „Přechod
Brd“, který se tento rok konal již po
padesáté.
Na túru jsme vyrazili z Mníšku pod
Brdy a okolo poledne jsme došli na
Kytínskou louku, kde se každoročně
scházíme.
Nestaršímu bratru skautovi Edovi
Markovi zvaném Hroznýš, kterého
jsme tam potkali, bylo už 102 let a ten se zúčastnil už
prvního ročníku tohoto setkání.
Chvíli jsme čekali i na zbylé družiny a pak byl slavnostní
nástup nás všech, co jsme dorazili.
A nebylo nás málo.
Během celého průběhu setkání jsme si tam předávali
„brděnky“, které jsi většina z nás už předem vyrobila.
Brděnky jsou památeční předměty, které si skauti vyměňují, aby si připomněli, že na tomto výletě byli.
K jedněm z nejzajímavějších „brděnek“ patřily psí
známky, tenisák a postavička vojáčka, která byla předělaná
na skauta.
O zábavu bylo postaráno, protože bylo možné hrát různé
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hry, měnit brděnky, povídat si se skauty z celé
republiky, kupovat občerstvení a opékat
„sladké“ hady.
Na tomto setkání skautů jsme si připomněli i
80. výročí vydání Rychlých šípů.
Myslím si, že nám počasí přálo a že napadl sníh,
nám vůbec nevadilo.
Pořád to bylo lepší, než kdybychom šli v neděli,
kdy bylo tepleji, ale víc mokro.
Všichni jsme dorazili domů unavení, ale s hlavou plnou zážitků.
Na příští přechod Brd se už těším.

PS : O tomto setkání vysílala i Česká televize
a reportérka ukázala brděnku, kterou vyrobil
„Méďa“ z našeho oddílu.
(Vít Šimůnek)
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Obecní úřad Jirny
a

FCC Česká republika s.r.o.
pořádají mobilní

sběr nebezpečných odpadů
pro obec Jirny

dne 23. března 2019 (sobota)

Mobilní sběrna bude přistavena:
od

do

11:20 12:15
12:20 12:40

místo

Jirny - Pražská ul. před kulturním domem
Nové Jirny - Dělnická ul. před hasičárnou

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné
odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a nepo-¨¨
nechávejte odpad volně u sběrného místa !!! V takovém případě nemá obsluha mobilní
sběrny povinnost odpad odvézt !!!

Co bude předmětem sběru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry
použité olejové a palivové filtry
použité fritovací oleje v těsnících obalech
barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
neupotřebená léčiva
fotochemikálie
elektrozařízení ( televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie ;
pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru, lepenky
a odpady s obsahem azbestu - eternit apod. !!!!!

FCC Česká republika s.r.o.
Ďáblická 791 / 89
182 00 Praha 8
Tel.: 283 061 301
Fax: 283 911 110
www.fcc-group.cz
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kdy a kam
Divadlo Horní Počernice – program na únor 2019
Úterý 20. února v 19:30
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
KINO
Krimithriller /USA, Malta
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle
Pfeiffer, PenélopeCruz a další
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna,
se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších
detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. V okamžiku, kdy ve
vlaku dojde k záhadné vraždě , každý cestující se stává podezřelým. Ve vlaku naštěstí nechybí Hercule Poirot.
Délka představení 114 minut, vstupné 80 Kč
Pátek 23. února v 19.30
ROMEO A JULIE
William Shakespeare
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer, Václav Procházka, Petr
Beneš, Anna Herianová, Jan Hohenberger, Kamil Blažek a další.
Dva rody, oba stejně proslulé, zde, v krásné Veroně, zas dávná
zášť popouzí k hněvu, nové rozbroje vodí je cestou úkladů
a vražd …
Nesmrtelná klasika Williama Shakespeara o velké lásce, divoké
nenávisti a kruté hře osudu.
Délka představení 120 minut, vstupné 120, 100, 80 Kč

inzerce
ostraha objektu pro OZP
Přijmeme pracovníky z řad invalidních důchodců
(I. - III.st.), pro ostrahu objektu v Jirnech.
-

mzda od 90,-Kč/hod + příplatky
kontrolní činnosti na vrátnici nového objektu
hlavní pracovní poměr, dlouhodobá spolupráce
firemní benefity, certifikát zdarma, náborový příspěvek
praxe nerozhoduje-zaškolíme
vhodné pro muže i ženy, příležitost pro zdravotně
znevýhodněné osoby
- žádné vynucené polohy a dlouhé stání - běžná vrátnice
- odměna za přivedení spolupracovníka
ZÁJEMCI VOLEJTE: 777 218 003, nebo pište na e-mail:
trvaj@scsgroup.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Sobota 24. února v 15.00
MAXIPES FÍK
Divadlo Krapet
V domečku za lesem žila holčička Ája s rodiči a psem Fíkem,
který umí mluvit, počítat a zažívá spoustu dobrodružství. Maxipes Fík tentokrát na divadelních prknech.
Délka představení: 60 minut, vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 26. února v 19.30
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
RayCooney a John Chapman
DS Háta
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Mahulena Bočanová, Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Adéla
Gondíková a další
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může
být náhle těsná… Přesně takové převýšení poptávky nad kapacitou nastane v téhle bláznivé komedii.
Délka představení: 135 minut, vstupné: 370, 350, 330 Kč
Změna programu vyhrazena

