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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři,
přiblížil se konec roku, a proto bychom Vám i my chtěli popřát krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí
a pohody do nového roku 2017.
Za redakci Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e
SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
zvu Vás na veřejné zasedání obce, které se bude konat dne 14. 12 .2016 od 19.00 hod.
na Myslivecké chatě, ul. Lovecká 333 v Nových Jirnech.
Program bude včas zveřejněn na úřední desce.
Stanislav Skořepa, starosta obce

OSTATNÍ INFORMACE

Obecní úřad žádá občany, aby nevysazovali nekontrolovaně zeleň
na veřejná prostranství a před své domy, protože tím komplikují
nejen úklid obce, ale v mnoha případech i průjezd vozidel zajišťujících svoz odpadu. Pokud chce občan na veřejné prostranství
cokoliv vysadit, může tak učinit pouze po předběžném souhlasu
OÚ.
Vzhledem k tomu, že v obci vzniklo několik nových ulic a s nimi
i nové zelené pásy, které jsou určeny pro zatravnění a někteří občané je okamžitě osázeli bez ohledu na budoucí velikost rostlin
a potřebu místa pro jejich růst a údržbu, musíme přistoupit k tomuto kroku.
Žádáme občany, kteří v poslední době vysadili na veřejné pro-

stranství jakékoliv stromy či keře, aby je odstranili, popř. si zajistili souhlas obce v souladu s vyhláškou a prokázali, že stromy
mají dostatečné odstupové vzdálenosti tak, aby v budoucnu neohrožovaly okolní prostranství a nebránily údržbě zeleně. Současně žádáme občany, kteří v minulosti vysázeli na veřejná
prostranství zeleň, která se již rozrostla, aby zajistili její řádné odstranění! Majitelé provedou odstranění do 31. 1. 2017, pokud nebude dohodnuto jinak.
V případě, že tak občané neučiní, bude zeleň obcí odstraněna
v době vegetačního klidu tj. do 31. 3. 2017 !!! Toto nařízení se
týká i zeleně, která přesahuje ze soukromých pozemků do veřejného prostranství !!!
Děkujeme OÚ Jirny

Nové jízdní řády na rok 2017 platí od 11. 12. 2016.
Jsou přílohou tohoto čísla zpravodaje z důvodu, aby je měl každý občan Jiren a Nových Jiren
kdykoliv k dispozici.

Ve dnech 22. 12. 2016 –
2. 1. 2017 bude Obecní
úřad Jirny uzavřen mezi
vánočními svátky z důvodu čerpání řádné dovolené.
Děkujeme za pochopení.
Za OÚ Jirny
Michaela Vodičková

ODEČET VODOMĚRŮ NOVÉ JIRNY
PROSINEC 2016

Vážení občané Nových Jiren,
v prosinci bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru
můžete nahlásit do 20. 12. 2016 následujícími způsoby:
•
•
•

SMS: 704 471 876 (či volání: pouze mezi 19.00 ̶ 20.00) či
E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz nebo
lístek, který můžete odevzdat v samoobsluze v Nových
Jirnech.

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

str. 3
REALIZACE MOSTNÍHO PROVIZORIA PŘES JIRENSKÝ POTOK NA SILNICI II/101

Vážení občané,
dnešního dne 5. 12. 2016 bylo obci oznámeno, že ve dnech 15. 12.
– 19. 12. 2016 včetně, dojde k uzavírce silnice mezi částmi obce
Jirny a Nové Jirny z důvodu montáže ocelové konstrukce přes jirenský potok.
Objízdná trasa byla stanovena přes obce Horoušánky, Horoušany

a Nehvizdy.
Na toto období bude upraven i jízdní řád pro autobusovou dopravu. Autobusová zastávka v Jirnech v ulici Brandýská (před prádelnou) bude přesunuta do ulice Pražská.
Další informace budou zveřejněny na úřední desce

události a novinky z naší obce

VOLNOČASOVÉ AKTIVITYPOŘÁDANÉ V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY NA ROK 2016 A 2017
2016

3.12.
16.12.

Vánoční večírek DHL
Vánoční koncert

6.1.
21.1.
11.2.
18.2.

Ples Myslivci Zeleneč
Ples Myslivci Nové Jirny
Ples Baráčníci
Divadelní představení

2017

25.2.
18.3.
25.3.

9.4.
24.4.
13.5.

Ples SDH Šestajovice
Ples SDH Nové Jirny
Výroční schůze – Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR
Koncert pro dospělé – Hradišťan
Koncert-cimbálovka – Základní škola Jirny
Májová veselice (průvod + večerní zábava v KD)

Za OÚ Jirny
Michaela Vodičková

SYSTÉM INFORMOVÁNÍ OBČANŮ V JIRNECH

V hostinci u Antošů v době nedávné proběhlo setkání jirenského
projektu „4múzy“ za účasti zájmových spolků v tomto projektu
angažovaných i veřejnosti. Na toto setkání také dorazili za obec
zastupitelé Jan Hrůza a Jan Lehečka.
V diskuzi se objevil velmi zajímavý nápad, zprovoznit v Jirnech
informační systém, který by formou SMS posílal občanům důležité obecní informace. Jednalo by se nejen o zprávy kulturní (což
byla samozřejmě hlavní myšlenka projektu „4múzy“), ale současně i provozní – např. výpadek dodávek vody, elektřiny, zaběhlý
ztracený pes, odečet vodoměrů a další.
Zastupitelstvo se začalo touto myšlenkou zabývat a oslovilo dvě
společnosti zajišťující takový systém. S překvapením jsme zjistili, že dnes, v době neomezených volání a neomezených SMS
z našich mobilů, tento druh služby je založen na paušálních platbách a částky se odvíjejí od množství SMS a četnosti využívání
systému. Došli jsme k závěru, že tato varianta by byla zbytečně
finančně náročná a v dnešní době, kdy většina občanů má již
„chytré“ telefony a pravidelně používají e-maily zvítězila myšlenka posílat informace e-mailem.
Bylo tedy dohodnuto, že obec zjistí zájem z řad občanů a pokud
bude tento dostatečný, zprovozní projekt e-mailové komunikace,
který budou moci používat i ostatní organizace, protože bude zcela

Občané Jiren a Nových Jiren,

zdarma. Navíc tento způsob umožňuje nejen text, ale i plakáty,
fotografie – prostě lze ho využívat různými způsoby.
Obec za tímto účelem zřídila mailovou adresu:
informace@jirny.cz
Na tuto adresu, prosím, napište vy, kdo máte zájem obecní informace pravidelně dostávat a automaticky budete zařazeni do databáze příjemců. Z té je samozřejmě kdykoliv (opět na stejné
adrese) možno nechat se vyřadit.
Věříme, že tento systém pomůže k lepší komunikaci v rámci občanů, obce i zájmových spolků.

Proto prosím, napište na výše uvedený mail a systém může začít
fungovat a věřím, že časem, až se ujme a začne mít velké množství uživatelů, bude výborným zdrojem aktuálních informací…
Jan Lehečka

Za tuto fotograﬁi
děkujeme
Petře Ostrýtové.

tímto vás zveme na každoroční zpívání u kapličky Panny Marie v Nových
Jirnech dne 24.12.2016 od 14.00 hod.
Přijďte v hojném počtu, neboť je to krásná tradice, načerpáte zde vánoční atmosféru a můžete si s sebou odnést i Betlémské světlo, vyměnit si cukroví s přáteli
a popřát si do nového roku 2017.
Těšíme se na vás, vaše redakce.
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VÝSTAVBA NOVÉ ŠKOLY JIRNY

Vážení spoluobčané,
realizace nové školy se úspěšně posouvá kupředu, nicméně po
obci se šíří různé zaručené informace a dezinformace, proto jsme
se rozhodli přiblížit občanům aktuality kolem nové jirenské školy.
Jak víte, pozemek 25.000 m2 byl obcí zakoupen a proběhla změna
územního plánu v dané lokalitě (změna ÚP č.8), která z orné půdy
změnila charakter na stavební parcelu.
Před dvěma lety byly započaty práce na projektové dokumentaci
pro územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu nové školy.
Tato řízení musí být vedena samostatně a musí na sebe navazovat.
V září 2016 bylo vydáno ÚR a následně proběhla lhůta stanovená
pro nabytí právní moci. Ve stejný okamžik projektanti dokončili
projektovou dokumentaci pro stavební řízení a stavební úřad
Úvaly zahájil dne 25. 10. 2016 řízení o povolení stavby.
V souběhu započala první jednání s několika bankovními ústavy
o poskytnutí případného bankovního úvěru na výstavbu školy.
V současné době připadají v úvahu nabídky Komerční banky a.s.
a České spořitelny a.s.
Projektová dokumentace pokračuje dále v závěru fáze prováděcí
dokumentace, proběhla potřebná vyjádření dotčených orgánů
a v současné době se již zpracovává podrobný položkový rozpočet.
Tolik ke stavu k dnešnímu dni.

A nyní budoucí vývoj. Než k němu přejdeme, je potřeba si říci
více o tom, jak zastupitelstvo obce postupovalo a jaké alternativy
připadají dnes v úvahu?
Díky neúspěšným jednáním se Sokolem Jirny se dva roky uvažovalo a současně probíhala jednání o výstavbě druhého stupně
ZŠ v bývalé sokolovně, nicméně tato varianta díky zcela nesmyslným požadavkům zástupců Sokola vzala nakonec za své.

Škoda těch dvou let, mohlo být dnes již vše jinak…
V momentě, kdy se zastupitelé rozhodli tuto variantu ukončit,
obec pozemek na novou školu neměla. Zvítězilo velmi odvážné
rozhodnutí nebudovat jen druhý stupeň, ale vybudovat zcela
novou školu. Proto se nehledal pozemek 2000 m2 – ale 25000 m2.
Všichni jsme si ale byli vědomi, že takový projekt je v současné
době bez pomoci státu, mimo možnosti rozpočtu obce. Proto byl
projekt navržen tak, aby bylo možné stavbu rozdělit do 6-ti etap,
které lze realizovat postupně dle finančních možností obce a dle
aktuálních vypsaných dotačních titulů, které jsou bohužel daleko
omezenější než před pár lety za pravicových vlád. Aby nedošlo
k postupnému lepení částí školy bez rozmyslu a celý areál měl
šanci splnit veškeré požadavky na školství obce v budoucnu –
rozhodli jsme se vypracovat kompletní projekt finálního areálu –
ale stavět jen finančně únosnou etapu, kde bude ale již vše připraveno na etapy další. Nevznikne tak v budoucnu hybrid, ale
logický moderní areál splňující potřeby naší rozvíjející se obce.
Navržené etapy:

1. etapa - oplocení, parkoviště, základová deska pro všechny
etapy
(bloky A-F)
2. etapa - vestibul (vchod do budov – blok A), II. stupeň ZŠ (blok
B1-B3), technické zázemí (kotelna, vzduchotechnika
ad. blok C1)
3. etapa - velkorysá tělocvična o jedné velké tělocvičně a druhé
malé pohybové místnosti (blok C2)
4. etapa - jídelna, v patře pak knihovna obce (blok E)
5. etapa - I. stupeň ZŠ, družina (blok D1-D3)
6. etapa - RD se 4 byty pro školníka a 3 začínající učitele (blok F)
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K těmto etapám je samozřejmě potřeba dobudovat spoustu doprovodných staveb jako přípojky, odvodnění budov (napojení na
ulici Alejka /pod fotbalovým hřištěm + nově celá Alejka – je již
dokončeno/, retenční nádrž, chodníky, osvětlení atd.
Pozemek byl již uhrazen z finančních zdrojů obce (bez úvěru).
Hrubý odhad ceny všech etap (bez položkového rozpočtu, pouze
na základě obestavěné kubatury) byl projektanty stanoven kolem
250.000.000 Kč.
Nyní již spějeme k momentu, kdy bude potřeba
rozhodnout se, v jakém rozsahu bude výstavba započata?
V současné době je možno čerpat peníze na dva
dotační tituly pro účel školských zařízení:
1) Ministerstvo financí – max. výše 100 mil.Kč
(přístavby škol)
2) Ministerstvo školství – max. výše 30 mil.Kč
(nové školy)
Po zpracování položkových rozpočtů pro jednotlivé etapy budou započata jednání o dotacích, přičemž zastupitelstvo upřednostňuje dotaci z MF
(100 mil. Kč), díky které, pokud bychom ji získali, bychom mohli připravit a vypsat výběrové
řízení na etapu 1-3 (bloky A, B1-B3, C1, C2).
V takovém případě by obec získala II. stupeň ZŠ
a novou tělocvičnu (kterých se jí kriticky nedostává) a v budoucnu by se rozšířila stavba o I. stupeň (ten by se přesunul ze stávajících budov ZŠ)
a jídelnu – žáci ZŠ by přestali chodit do MŠ, kde
by nově vzniklá kapacita jídelny mohla sloužit
např. pro potřeby občanů Jiren v důchodovém
věku či jinak.
Variantou je samozřejmě také v 1. etapě tělocvičnu nestavět (nižší dotace).
Byty pro učitele jsou samozřejmě až poslední etapa a též plochy
pro venkovní hřiště, venkovní prostory pro volný čas, přestávky
atd.
V současné době tedy probíhá stavební řízení, bude následovat
žádost o dotační titul a výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Pokud by vše šlo dle plánů, zahájení stavby je plánováno na polovinu roku 2017 a 1. září 2018 by měly do školy nastoupit první
dvě třídy – 6. a 7. třída (6. třída bude příští rok v nouzových prostorách stávající ZŠ).

V daleké budoucnosti je též uvažováno v projektu s tím, že oba
nové stupně ZŠ lze oddělit (menší počet žáků) a I. stupeň (každý
ročník bude mít dnes dvě třídy A a B) by měl celých 9 ročníků po
jedné třídě a z druhého stupně by vznikla např. střední škola, gymnázium, učiliště a podobně. Ale to je zatím dle demografických
studií v nedohlednu.
Samozřejmě tělocvična a venkovní areál bude zpřístupněn také
v odpoledních hodinách veřejnosti, předpokládá se především vy-

užití tělocvičny pro občany Jiren. Parkoviště zase budou sloužit
k bezpečnému stání vozidel pro potřeby kulturního domu, tenisové, fotbalové zápasy a jiné akce. Dojde též k úpravě trasy MHD,
pravděpodobně by měla vzniknout nová zastávka poblíž školy
(např. před KD), aby žáci z autobusu nepřecházeli rušnou hlavní
ulici a ocitli se rovnou ve „školní klidové zóně“.
Přejme si tedy získání štědrého dotačního titulu a hladký průběh
dalších jednání, která nás čekají…
Držte nám palce!
Za zastupitelstvo obce
Ing. Jan Lehečka, předseda stavební komise.

napsali jste nám

MALÉ PODĚKOVÁNÍ

Nejsem ten typ, který často píše příspěvky do časopisů nebo
novin. Musím přiznat, že je to vlastně poprvé. Chtěla bych se vrátit k události, o které se již psalo v minulém čísle zpravodaje.
V sobotu 22. října 2016 se uskutečnil v našem Kulturním domě
koncert Ondřeje Havelky a jeho orchestru Melody Makers.
O koncert byl velký zájem. Vstupenky byly brzy vyprodány a sál
nabit lidmi různého věku do posledního místečka. To se v Jirnech
tak často nestává. Byl to velmi příjemný večer naplněný hudbou,
zpěvem, vynikajícími sólovými výstupy muzikantů a vtipným komentářem Ondřeje Havelky.

Ale já bych své poděkování dnes nasměrovala také jinam, a to
k organizátorům tohoto večera, ke Sdružení otevřených srdcí.
Jeho členové nám připravili již několik krásných koncertů a myslím, že si zaslouží dík. Viděla jsem je více než týden před koncertem přicházet večer co večer po své práci a bez nároků na
honorář do Kulturního domu. Zdobili sál, zařizovali vše potřebné.
Uklízeli zázemí pro umělce, aby bylo vše v pořádku a na úrovni,
za kterou by se obec nemusela stydět. Bez těchto obětavých lidí
bychom nezažili krásný večer, na který budeme ještě dlouho vzpomínat. Děkujeme
(autorka si nepřála uveřejnit své jméno)
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MILUJEME PŘÍRODU

Fenomén vysazování vegetace je možno dohledat již ve staré životní moudrosti; „zasaď strom, postav dům a zploď syna, pak jsi
mužem“.
Naši předkové vysazovali stromy a keře, aby rozdělili veliké plochy polí, zachytili vláhu a klidnili vítr. Vysazené remízky a háje
poskytovaly útočiště polní zvěři a v poledním žáru daly stín k odpočinku rolníkům. Toto vše zmizelo s postupující industrializací
zemědělství, a to nejen u nás, ale všude na světě. Malebná krajina plná mezí, remízků a hájků se proměnila v lány industriálního zemědělství s důsledky, které některé z nás děsí dodnes.
Naštěstí dnes přibývá lidí, kteří by rádi obnovili původní krásu
přírody a krajiny, a to nejen slovem, ale i činy. V našem okolí se
snaží vysazovat keře a stromy a vracet přírodě co její jest. Neskromně mohu říci, že i zastupitelstvo obce v tomto směru přidalo svůj ne malý díl.
Pravda je stále dost těch, kteří toto dělají vědomě/neuvědoměle,
vlastníci neudržovaných pozemků, z nichž se na naše udržované
zahrady dere všemožný pýr, přidělávají nám jen práci a starosti.
Pod rouškou svobody si hrají svou „Hru bez pravidel“.
Ale jsou mezi námi i snaživí lidé, kteří vědomě a nadšeně vysazují vegetaci tu i onde aniž by se s kýmkoliv poradili nebo se zeptali, také zapomínají na „Pravidla hry“. Za pár let tu pak máme
vzrostlé stromy deroucí se skrze propletené keře k elektrickému
vedení, husté křoví zastiňující výhled na nepřehledných místech
komunikace nebo dokonce bujné větvoví omezující průjezd ná-

VÝLOV RYBNÍKA VAŇÁKU

kladním vozům pro sběr odpadu. Některá takto vzniklá zákoutí
pak přímo lákají k založení divoké skládky, kam ti „Bez pravidel“, bezohlední, vyhazují vše, co se jim zrovna nehodí, v domnění, že to bujná příroda přikryje. A máme dost příkladů kolem
sebe, že?
Bohulibá iniciativa těchto amatérských zahradníků je bohužel ve
většině případů bez uvědomění si nutnosti následné, pravidelné
údržby takové vegetace rostoucí na veřejném prostranství. A to
nechci domýšlet možnost, že takováto neudržovaná vegetace
může být příčinou nehody či zranění. A pak již nastupuje právní
odpovědnost vlastníka pozemku, ale to vše vystoupí do popředí až
po letech, kdy minulé je zapomenuto, plané sliby nedodrženy a
zákon si bezcitně vybere svou nevinnou oběť.
A proto buďme zahradníky, architekty svého okolí, ale buďme
odpovědní a dívejme se do budoucna, příroda je krásná, živá součást našeho života. Nedopustíme, aby se stala předmětem sporů,
které nás budou rozdělovat a stavět proti sobě.
Máme v obci několik příkladů takového odpovědného pěstování
okrasné vegetace na veřejném prostranství a mohu říci, ta místa
jsou radost pohledět. Všichni je dobře znáte, neboť je nejde minout bez povšimnutí. Takže, jde to, ale dá to práci.
Naše platná obecně závazná vyhláška hovoří celkem jasně o Veřejném pořádku, nevytvářejme si zbytečně vlastní pravidla, je to
sobecké, držme se těch platných. Mějme odvahu nést osobní odpovědnost za kousek společné přírody.
Krásný podzim Všem
Milan Červinka
Z tohoto důvodu rybářský spolek Vaňák za pomoci dobrovolných hasičů z Nových Jiren dne
3.prosince uskutečnil výlov nádrže.

Jak takový výlov probíhal?
Ještě před vlastním výlovem musí nejprve proběhnout strojení nádrže. Jeho součástí jsou přípravné práce související s výlovem. Důležitým
krokem je včasné vypouštění vody, aby se ryby
stáhly do nejhlubší části, tzv. loviště. Cílem je zajistit takovou výšku hladiny, která poskytne lovcům co nejsnadnější vylovení, ale rozhodně
nesmí být ohrožena bezpečnost ryb. Při výlovech
se používá celá řada sítí, které si liší velikostí
a způsobem použití. Vylovení Vaňáku provedli
V loňském roce získala obec do vlastnictví rybník Vaňák v Nových Jirnech. Rybník slouží jako požární nádrž a zdroj vody pro
SDH Jirny a Nové Jirny. Také je užívána místním rybářským spolkem Vaňák ke sportovnímu rybolovu.
Vaňák a jeho okolí hojně využívají občané ke svým vycházkám do
přírody. Jednou z atrakcí při těchto procházkách jsou nutrie, které
se na Vaňáku usídlily. Táhnou je tam především dobroty, které jim
lidé nosí. Nutrie podhrabávají břehy, dělají si v nich nory a pustoší stromy u vody, protože jim chutnají jejich kořeny. Také nádrž
Vaňák, díky kolonii nutrií, má zničené hráze, především hráz u
potoka je v havarijním stavu. Proto se obec rozhodla provést rekonstrukci nádrže a úpravu okolí, která by se měla uskutečnit v
příštím roce.
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rybáři ručním keserem.

Jedná se o síť ve tvaru pytle, upevněná na kruhovém oblouku.
Slouží k přenášení a nakládání ryb, podobá se klasickému podběráku, jaký používají sportovní rybáři. Ryby z keserů putovaly
do bedýnek a byly přeneseny na hráz rybníka do připravených
kádí s vodou. Nádrž byla tedy vylovena a převážná většina ryb
byla převezena do vodní nádrže na návsi v Nových Jirnech. Zde
budou ryby po dobu rekonstrukce Vaňáku a poté budou opět vyloveny a navráceny do původní nádrže.

Záměrem do budoucna není jen úloha Vaňáku v požární ochraně
a chovu ryb, ale také péče o tuto vodní nádrž, která je místem častých vycházek a setkávání jak v létě při procházkách, tak v zimě
například při možném bruslení. Je jen na nás, jak svým přístupem
ovlivníme budoucnost Vaňáku.
Za SDH Nové Jirny Jiřina Vlastníková a rybářský spolek Vaňák

PODZIM A ZDRAVÍ

Na podzim se Země odvrací od Slunce a den se zkracuje. Listí ze
stromu opadává, příroda již vydala své plody, sklizně jsou ukončeny, míza se stahuje ke kořenům.
Lidé více přebývají ve vytápěných místnostech, aby se ochránili
před chladem provázeným silným suchým větrem.
Příroda se sice zklidňuje, ale člověk, který by měl vnímat její
rytmy, to již zapomněl. V jeho mysli stále běží úkoly, povinnosti,
starosti, hypotéky, termíny, smlouvy… Vyčerpává tak své síly,
oslabuje imunitu a tím si vytváří podmínky pro vznik onemocnění. Není divu, že se objevují infekce horních cest dýchacích
v podobě ucpaného nosu a posmrkávání či dokonce obávaná
chřipka s celkovými příznaky od horečky, pocení, únavy, bolesti
hlavy a svalů, kašlem, průjmy… Takovéto příznaky nutí člověka
se zastavit, vystoupit ze stresového kolotoče s možností se zamyslet, kde se zbytečně vysiluje neboli, čím je nemoc opravdu způsobena. Jsou to „zlé a nebezpečné“ viry nebo je to nerespektování
svých možností a porušování přírodních a jiných zákonitostí?
Není to právě náš přístup k životu a naše psychika, která oslabuje
imunitu?
Do ambulancí přichází lidé s akutním onemocněním nebo chronicky nemocní, jejichž nemoc se na podzim pravidelně zhoršuje.
Na psychické úrovni jsou přítomny stavy hektičnosti, vybičovanosti, které později přechází do apatie, sklíčenosti, smutku a vyčerpanosti.
Atmosféra podzimu by měla lidi přivést k tomu, aby energii začali shromažďovat a ne vydávat. Ale Vánoce jsou za dveřmi, objevují se první reklamy na výhodné nákupy a roztáčí se kolotoč,
který pro mnohé končí až pod vánočním stromkem.
Paradigma současné medicíny je preventivní podzimní očkování.
Idea je taková, aby se ochránili dlouhodobě chronicky nemocní
nebo, aby člověk neonemocněl a nevypadl z pracovního procesu.
Z druhého pohledu je možné podzimní infekty považovat za
očistný proces vystresovaného organismu. Je dobré si uvědomit,
že očkování neřeší otázku celkového stavu našeho organismu,
neboli terénu, a že jen v určitém procentu zabrání vzniku onemocnění. Domnívám se, že terén je třeba pravidelně pročišťovat
způsobem života, a pokud to člověk nedělá vědomě, tak si jeho
podvědomí pomůže.
Klíčovými, nejcitlivějšími orgány jsou na podzim plíce a tlusté

střevo. Jsou navzájem funkčně propojené, a to znamená, že onemocnění jednoho ovlivňuje stav druhého a naopak.
Dech umožňuje přijímat kyslík a vydávat kysličník uhličitý.
Správné dýchání umožňuje tvorbu a rozvádění energie po těle.
Lidé dech zadržují ve stresu, při tom se choulí, mají shrbená ramena, tiše mluví, zkrátka šetří energii. Nedostatečná činnost bránice zhoršuje tak i stav trávení, vstřebávání a využití potravy.
V tlustém střevě se shromažďují nestravitelné části potravy
a vstřebává se do oběhu zpět voda. Pokud zde převládá suchost,
objevuje se např. zácpa.
Z pohledu čínské medicíny patří plíce a tlusté střevo k elementu
KOV, pro který je typické svírání a stahování se do sebe. Plíce
jsou spojené se smutkem a žalem, tlusté střevo řídí oběh tekutin.
Jaká preventivní opatření můžeme na podzim zvolit k udržení našeho zdraví?
Pití teplých nápojů a jezení polévek ohřívá a zvlhčuje střeva. Na
výběr je řada bylinných čajů, do polévek přidáváme kořenovou
zeleninu. Využíváme všechny druhy bílé zeleniny - celer, květák,
bílá ředkev, cibule, pórek, křen, nezapomínáme na mrkev, i když
její barva odpovídá elementu OHEŇ. Na pročištění střev je výborné kozí mléko. Mírně pálivá koření jako zázvor, paprika, kari,
černý pepř smíchaný s kurkumou zahřívají a zlepšují funkci plic,
které rozvádí energii v těle. Velmi vhodné je chia semínko nebo
lněné, dýňové a slunečnicové. Z ořechů jsou z našeho klimatického pásma vhodné ty vlašské, lískové.
Syrové ovoce a zelenina ochlazují, proto je podáváme sušené, vařené nebo restované. To ale neznamená, že nejíme jablka /pektin/,
hrušky /účinek na plíce a tlusté střevo/, švestky. Neopomíjíme kysané zelí, jako jedinečný zdroj vitaminu C. Mimochodem tento
vitamin je obsažen i v bramborách.
Mléko a mléčné výrobky, převážně jogurty, zahleňují, nahrazujeme je zakysanou smetanou.
Podzim je období zabíjaček a je moudré se přihlásit k odkazu
předků a dopřát si jitrnici, jelito, tlačenku či „prdelačku“ a zapít
to dvanáctistupňovou Plzní nebo slivovicí, i když to nezapadá do
žádného dietetického směru. Ale hlavně to zapadá do tradice, kterou jsme, ať chceme či nechceme, ovlivněni.
Zde pouze uvádím některá doporučení. Je nutné je použít s ohledem na potřeby a možnosti konkrétního jednotlivce.
A pokud by se na podzim již nějaké onemocnění objevilo, je
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rozumné a prospěšné je přijmout, vždyť příroda je silnější než člověk, a využít je k odpočinku. V ordinaci říkávám: „Nemoc je pro
Vás pomoc, příležitost k inventuře v sobě“.
Stručně řečeno, při nemoci si lehnout pod peřinu, vypotit se,
horký čaj s medem nebo česnečku, cibulačku /tekutiny/ vyvětrat

místnost, vypnout počítač a televizi. Zapomenout na problémy
a být se sebou, jednoduše, obyčejně. A při rekonvalescenci procházky v přírodě nejlépe u tekoucí vody.
MUDr. Libor Novák,
CZP Jirny

m at e ř sk á ško l a
ZPRÁVIČKY Z MŠ

základní škola

Listopad jsme zahájili oslavou svátku Halloween. Děti
dlabaly dýně, malovaly obrázky a tvořil masky. Ve
žluté a modré třídě proběhl rej v maskách a děti si
užily nejen soutěže, ale i diskotéku.
V tomto měsíci se konal logopedický screening, který
vzhledem k velkému zájmu dětí a rodičů probíhal ve
třech termínech. Vypracované zprávy budou odesílány
rodičům na jejich adresy.
V rámci dne otevřených dveří ZŠ Jirny se naši předškoláci byli podívat, kde se škola nachází, jak to tam
vpadá a seznámit se s tím, co je po prázdninách čeká.
Moc se jim tam líbilo.
15. listopadu 2016 nás navštívilo Liduščino divadlo s
pohádkou „Kudy cesta do pohádky“.
Koncem měsíce se v prostorách MŠ uskutečnilo vánoční focení.
Poslední víkend v měsíci se naši nejmenší zúčastnili
rozsvícení vánočního stromu v Jirnech společně se
svými učitelkami.
Ředitelka MŠ Jirny Stanislava Děrešová
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spolky a organizace

HASIČI NOVÉ JIRNY

V měsíci listopadu na schůzkách mladých hasičů byla opravdu úžasná atmosféra. Vzhledem k počasí se připravujeme v hasičárně
a stále opakujeme to, co se děti během uplynulých měsíců naučily. Ti starší jednu schůzku
vyrazili i do bazénu do Letňan, kde si to pěkně
užili.
Ve čtvrtek 17. listopadu jsme jeli s dětmi do
kina Cinestar Černý most na vybrané filmy –
Lichožrouti a Fantastická zvířata a kde je najít.
Do sálu všichni vstupovali s popcornem a velkou coca-colou v ruce, aby náhodou při sledování nedostali hlad nebo žízeň . Filmy se
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dětem moc líbily a všichni odcházeli spokojení.
S blížícím se koncem roku bych Vám jménem našeho sboru dobrovolných
hasičů Nové Jirny chtěla popřát krásné a pohodové vánoční svátky, hodně
zdraví a štěstí v Novém roce 2017.
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Sbor dobrovolných hasičů Nové Jirny
Vás zve na

Výroční valnou hromadu
která se koná v sobotu 14. ledna 2017
od 17,00 hod. v Nových Jirnech
na myslivecké chatě
těšíme se na Vaši účast
výbor SDH

HASIČI JIRNY

Příjemné prožití svátků
vánočních, hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce
Vám přeje
Sbor dobrovolných hasičů Jirny.

Za SDH Jirny Milan Slabý
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Veteran car club Nové Jirny

V létě 2016 byl v Nových Jirnech založen nový spolek - Veteran car club Nové Jirny, z.s.
jako samostatné suverénní a
dobrovolné sdružení příznivců
historických vozidel. Předsedou byl zvolen Sváťa Páv.
Protože v sobotu 26.11.2016
měl spolek svoji první výroční
členskou schůzi, rozhodli jsme
se, seznámit čtenáře Jirenského zpravodaje s naší činností a aktivitami, protože i my chceme být součástí aktivních spolků v naší
obci.
Co je tedy vlastně Veteran club Nové Jirny ?
Jde o klub přátel a vlastníků amerických vojenských historických
vozidel, který si za své sídlo zvolil Nové Jirny, podle bydliště většiny členů. Vlastní 7 vojenských historických vozidel vyrobených
ve 40. a 50. letech minulého století. Členy klubu spojuje nejen
společný koníček, obdiv k armádním vozidlům, ale i touha po kamarádství, které znají z časů svých dřívějších či současných vandrů. Nejde jim o prostoduché hraní si na vojáčky, ale o to, co
nejvíce poznat reálné podmínky služby ve 2. světové válce, aby
sobě i ostatním připomínali utrpení a nasazení vojáků, které se již
nesmí opakovat.

SKAUTI JIRNY

Junák, středisko Br. Fandy Antoše
V sobotu 5. listopadu 2016 naše skautské středisko uspořádalo již
tradiční Drakiádu. Při této akci si vždy zahrajeme hry, popovídáme si a hlavně, jak již název napovídá, pouštíme draky. Ani
letos tomu nebylo jinak. Začali jsme několika hrami s dračí tématikou, dali jsme si krátkou pauzičku na uspokojení chuťových
buněk a hned jsme vyrazili směrem na pole. Ale ne jen tak.
Dětem se podařilo týmovou prací chytit velkého draka, který žil
schovaný ve střediskové klubovně a tak si jeho trofej nesli
s sebou. (Lépe řečeno na sobě...) I přes nepříznivou předpověď
počasí nám povětrnostní podmínky vcelku vyšly a draci létali.

Spolek se chce aktivně podílet na společenském životě v naší
obci. Svoji úlohu vidí hlavně v práci s dětmi a mládeží. Jde nejen
o ukázku vozidel, ale hlavně o pravdivý náhled a zhodnocení naší
minulosti, ze které je třeba se důkladně poučit; nemohou se již
neopakovat její hrůzy. Letos v létě v Nových Jirnech již jedna taková akce, pro děti a naše spoluobčany, proběhla.

Přejeme Veteran car clubu hodně úspěchů, v jejich činnosti; k potěšení a radosti jeho členů, ku prospěchu naší obce.
Jiří Pacovský a Svatoslav Páv, předseda klubu
Někteří více, někteří méně, ale na každého se dostalo.
Další naše akce následovala za 14 dní. V sobotu 19. listopadu
jsme uspořádali Orientační závod po Jirnech a blízkém i vzdálenějším okolí. Tématem jsme navázali na operaci Anthropoid, při
které byl spáchán úspěšný atentát na Reinharda Heydricha, zastupujícího protektora Protektorátu Čechy a Morava. Děti se staly
vyslanými zvědy z Londýna v roce 1943 do Protektorátu, aby zjistili, zda jsou Češi i po kruté odplatě za atentát nadále ochotní spolupracovat v odboji. Jejich cesta byla nelehká. Museli podstoupit
tvrdý trénink například ve střelbě na simulovaného stojícího, klečícího i ležícího nepřítele. To byl ovšem jenom začátek. Pokračovali dál, kde na ně čekala spojka, která pro ně střežila zprávu
s konkrétními úkoly. Z bezpečnostních důvodů byly ale
zašifrované a schované na vícero místech. Po vyluštění se
nebojácně, ale s rozumem
vrhli do plnění. V okamžiku,
kdy zjistili odpovědi na
všechny zadané otázky, se
museli rychle přesunout do rádiového střediska, kde všechny informace odvysílali na
velitelství do Londýna. Na
místě byl však zraněn jeden
člen výpravy a k záchraně ostatním museli stačit pouze
věci, které měli po kapsách.
K radosti všech zraněný přežil.
Úkoly byly splněny, ale mise
stále neskončila. Čekala je
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A co nás čeká dále – v prosinci se vypravíme do Prahy pro Betlémské světlo, které potom budeme rozdávat zájemcům na Jarmarku před školou a v naší skautské klubovně a také nás čeká
naše tradiční Vánoční besídka.
Nakonec bych rád popřál všem členům střediska, jejich rodičům a všem občanům Jiren a Nových Jiren klidné Vánoce,
mnoho radosti pod vánočním stromkem v rodinném kruhu
a šťastný Nový rok 2017.
Za středisko Br. Fandy Antoše
Martin Bláha – Pabouk

ještě cesta zpět do Londýna přes střeženou celnici. Okolí bylo nebezpečné a zvýšené hlídky gestapa je mohli kdekoliv a kdykoliv
chytit a zavřít. Naštěstí u sebe měli falešné protektorátské občanské průkazy, které při případných potížích mohli předložit. Bezvýchodná situace nastala, když někdo své doklady ztratil.
V celnici, která byla umístěna v šestajovické sokolovně, čekaly
děti poslední úkoly. Nejdříve museli vyřídit všechny nutné přípravy před odjezdem, které symbolizovaly šifry. Díky nim se nakonec dostali k protektorátským penězům, kterými mohli uplatit
celníka i vyslýchajícího. Opičí dráha v tělocvičně s velkými trampolínami, za jejichž půjčení děkujeme šestajovickým sokolům,
symbolizovala následující cestu a dokázala nám, že přejít přes
hranice není vůbec jednoduché, ale i přes všechny strasti se všem
hlídkám podařilo jimi projít a dorazit nazpět do Londýna, který
byl operativně přesunut do skautské klubovny v Jirnech.
Patnáctikilometrový závod byl vskutku náročný ale, jak říká jeden
ze skautských vedoucích Matyáš Durčan: „Akce byla skvělá a
dětem se moc líbila. Dokonce i počasí jsme měli na 100% zajištěné. Když už si někteří členové jednotky mysleli, že konečně
uschli, opět se rozpršelo.“
Děkujeme všem zúčastněným a zvláště pak panu správci šestajovické sportovní haly a TJ Sokol Šestajovice za vstřícné a ochotné
jednání.

SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ
Dar k nezaplacení!

Souhlasíte určitě s tím, že bychom všichni chtěli žít lépe a kvalitněji. Je jisté, že si každý pod těmito slovy představuje něco jiného. Někdo touží po vyšší životní úrovni, úspěchu v kariéře,
návratu svého zdraví a někdo jiný zase po návratu míru a pokoje
do své rozhádané rodiny.
Pro mne tou kvalitou je jednoduchá, obyčejná a fungující maličkost, kterou máme kupodivu stále u sebe, ať jsme mládenci či
starci, chudí nebo bohatí a dokonce nezáleží ani na tom, zda jsme
zdraví či nemocní. Vždycky je tu a všichni ji moc dobře známe.
Je nám totiž od narození vlastní a dostali jsme ji darem. A bohužel i přesto, že nám patří, na ni velmi často zapomínáme. Tou kvalitou a tím darem, o kterém hovořím, je obyčejná lidská
všímavost, cit, cítění nebo také, chcete-li, vnímání srdcem.
Na člověku se totiž od dob co je svět světem nejvíce cení, zda má
srdce na správném místě, nikoliv účet ve správné bance, nebo

snad vzdělání ze správné školy. Jsme často přehlušení lidským pitvořením a honbou za tím, čemu se dnes věří a říká úspěch či prosperita. Co bylo dříve absurdní, je dnes normou. Chceme víc
a víc a za cenu po nás potopa.
Jako člen spolku, který působí i v Jirnech a který si dal výše uvedenou maličkost, srdce, na svůj štít, jsem potěšen, že poznávám
stejně smýšlející lidi a firmy. V tomto případě mám na mysli pana
Petra Tatara ze společnosti VECOM s.r.o. - Šestajovice, který našemu spolku daroval mobilní teleskopickou nájezdovou rampu na
schody. Veřejně mu tímto děkuji. Rampa je určená pro vozíčkáře
nebo třeba maminky s kočárky. Tím darem k nezaplacení není
však jen samotná rampa, ta samotná věc. Tím darem je především
způsob uvažování VECOMu a inspirativní jednání, jak firma
i jednotlivec mohou ovlivnit prostředí, kde působí a jakým způsobem pomáhají vytvářet lepší společný prostor ku prospěchu nás
všech.
My tuto rampu velmi rádi směřujeme do kulturního domu, kde je
potřeba a kde bude sloužit nejlépe. Přenecháváme ji darem obci

str. 13

Jirny tak, aby ji mohli užívat všichni.
Vše, co činíme, můžeme činit i pro sebe. Nikoliv jako zdroj svých
příjmů, ale pro potěšení svého srdce. Jako naplnění ideálů, které
dříve náležely lidem a dnes jsou odsunuty jen do světa legend,
bájí a pohádek. Zdá se vám to naivní a neskutečné takto uvažovat?

4 MÚZY

Jirenský dialog

Zástupci některých jirenských spolků, institucí a občané dobré
vůle se sešli na avizovaném již několikátém setkání projektu
4 múzy v hostinci U Antošů 24. 11. 2016. Jak možná víte, projekt
4 múzy má jako jeden z cílů usnadnění komunikace v obci, podporu rozvoje kulturní a společenské spolupráce v Jirnech a okolí.
Účastníci schůzky se rozhodovali o tom, zda její závěry sdílet

V každém případě je to ale historií dokázaný a kupodivu jediný
rozumem potvrzený způsob, jak žít a také přežít!
A je jedno, zda tady v Jirnech či jinde na planetě Zemi.

Martin Zuran

pouze se zastupitelstvem obce či je veřejně publikovat ve Zpravodaji. Jednomyslně se dohodli na tom, že závěry schůzky budou
sdílet takto veřejně v Jirenském Zpravodaji, protože se uvedené
záležitosti týkají nejenom administrativy obce, ale především
všech občanů, tj. obyvatel Jiren.
Jsme si vědomi ne zcela ideálního sdílení informací a komunikace v obci. Toto bereme jako stěžejní záležitost při formování
občanského života v Jirnech, při organizaci spolkových aktivit
a také při řešení sporů či odlišných názorů na fungování obce.

Komunikace by měla lidi sjednocovat, tříbit názory a poskytovat dostatečný prostor všem stranám. Jejím cílem je
v důsledku zkvalitnění života v obci.

Předkládáme tedy k veřejnému dialogu, občanům Jiren a zároveň vedení obce tyto návrhy či náměty k zamyšlení
a projednání.
•
Žádný z níže uvedených návrhů či námětů není výtkou obci nýbrž námětem, který vzešel v rámci dialogu. Pro
občany Jiren je to výzva k participaci na společných záležitostech.
•
Podporujeme, aby se v Jirenském Zpravodaji publikovaly vyvážené informace. V klíčových otázkách, které mohou
rozdělovat obec, podporujeme dodržování principu plurality názorů a umožnění prostoru k vyjádření druhé
straně. Zpravodaj musí pomáhat ke sbližování (komunikaci). Bez ohledu na to, kde je pravda, musí být v zásadních
tématech dán prostor protistraně a v ideálním případě ve stejném čísle. Bylo by prospěšné s tím vždy počítat již
při přípravě vydání (typicky téma Sokol vs. Obec).
Jakákoliv protistrana je oprávněna se k danému problému bez cenzury vyjádřit. V rámci dialogu a informovanosti
je to pro občany prospěšné.
•
Podporujeme zavedení SMS nebo podobného informačního systému (již fungující v Horoušanech). Navrhujeme
zvážit zavedení tohoto systému i v Jirnech. Cílem je informovat o praktických provozních a bezpečnostních záležitostech v obci a dále o kulturních akcích.
•
Informace o haváriích, krizových situacích a běžně o kulturních akcích
•
Uvedením svého telefonního čísla do tohoto systému občan získá důležité informace o fungování obce.
(dle informace p. Jana Hrůzy se obec již touto otázkou zabývá (p. Lehečka) a zjišťuje možnosti včetně ﬁnančních,
provozních nároků a technických požadavků)
•
Podporujeme vybudování a zkvalitnění informačních ploch v obci (např. nástěnky), kde by bylo možné uveřejňovat informace o veřejném životě v obci. Informovanost vede k propojení života v Jirnech a Nových Jirnech, resp.
okolních obcí.
•
Podporujeme a jsme pro vytvoření a správu kulturního kalendáře na stránkách obce s dostatečnou aktualizací.
Dnes jsou v kalendáři na stránkách obce pouze informace z let 2013-2014 bez další údržby.
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•

•
•

Podporujeme předložení koncepce rozvoje kultury a kulturního domu nejlépe ze strany obce. Ptáme se, zda
občané Jiren stojí o podporu kultury v obci, regionu? Jakým způsobem se tak má činit a v jakých krocích? Jakým
způsobem se občané mohou podílet? Dobrých lidí je stále dost a mnoho dobrého se dá učinit i svépomocí. Jak
postupovat? Podle jaké koncepce? Jak můžeme pomoci obci a obec nám? Navrhujeme zpracování ideové koncepce rozvoje KD.
Je jisté, že v souvislosti s výstavbou základní školy jsou ﬁnanční možnosti obce omezené. Přesto či právě proto, že
koncepce nemůže vzniknout hned a ze dne na den, předkládáme i občanům i obci toto téma k zamyšlení. Nároky
na případnou rekonstrukci a investice do KD se mohou výrazně lišit a odvíjí se právě od celkové koncepce, resp.
různých možností a variant, které by se měly vytříbit a vyjít z dialogu v obci.
Podporujeme propojení facebookových stránek obce a spolků, rozšiřování vzájemné mediální spolupráce a vzájemnou podporu akcí.
Podporujeme účast občanů na veřejných zasedáních zastupitelstva, která je doposud mizivá. Neznamená to ale,
že není co řešit a co zlepšovat a jak obci pomoci. Tento počin má podnítit zájem o obecní a občanské záležitosti
(viz např. důležité téma nového územního plánu obce)

Zajímají nás vaše názory. Pokud je chcete sdílet nebo pokud se
chcete dozvědět o projektu 4 múzy více, přijďte na další schůzku.
Bude 9. 2. 2017 od 20 hodin v hostinci U Antošů (pozvánka vyjde
ještě ve Zpravodaji). Pokud máte nápad nebo již nyní můžete pomoci, pište na 4muzy@email.cz

(schůzky se tentokrát zúčastnili: Helena Zelenková, Bohumír Holler, Jan Hrůza, Martin Bláha, Miloš Šrůtek, Martin Zuran, Helena
Křížová, Jana Opatřilová, Libor Novák, Stanislav Lehký, Pavel
Bidlo, Zuzana Nováková, Alena Košťálová)
Martin Zuran za sdružení 4 múzy

Děkujeme sdružení 4 múzy za podnětné návrhy a náměty k zamyšlení a projednání. Redakce Jirenského zpravodaje je ráda za
každý příspěvek, který přijde od občanů či spolků v obci. Jak jsme
již několikrát v našem zpravodaji avizovali – všechny své články
a příspěvky můžete posílat na e-mail: zpravodaj.jirny@seznam.cz, kde články přijímáme a vždy zasilateli odpovídáme na
jejich přijetí. Přístup k e-mailu zpravodaje nemá pouze jedna
osoba, jako tomu bylo v minulých letech, není proto možné, aby
byl Váš e-mail zapomenut nebo zůstal bez odpovědi.
Všechny příspěvky, které byly odeslány na adresu zpravodaje
byly do měsíčníku zařazeny, a to od okamžiku založení této emailové adresy – tedy od ledna 2016.
Vždy dáváme prostor protistraně, neboť každý má právo se vyjádřit. Nikdy neprobíhá cenzura Vašich příspěvků. Opravujeme
pouze gramatické chyby, a to z důvodu, aby čtenář neměl pocit,
že autor příspěvku neumí správně česky. Není bohužel možné slíbit reakce na články ve stejném čísle zpravodaje, protože do poslední chvíle nevíme, které články budeme zařazovat – příspěvky
mnohdy chodí až v den uzávěrky nebo i po ní. Jirenský zpravodaj
je tiskovina, nikoliv internetové medium – facebook či podobná
diskuzní fóra. Každý, kdo nesouhlasí s článkem uveřejněným ve
zpravodaji nebo má pocit, že v něm byla napsána nepravda, má
právo se vyjádřit do dalšího čísla. Pokud tak ovšem neučinil,
zřejmě uznal, že článek je pravdivý (reagujeme na téma Sokol vs.
Obec). Nikdy nepíšeme lži. Všechna naše tvrzení jsou pravdivá
a velmi jednoduše prokazatelná. Bohužel v případě Sokola za
dobu více než 10 měsíců nepřišel na e-mail zpravodaje ani obce
žádný příspěvek, domníváme se tedy, že Sokol nemá zájem reagovat a je tedy vše v pořádku.
K ostatním bodům v jirenském dialogu se vyjadřuje obec Jirny
následovně:
- Informační systém SMS obec řeší a blíže o něm píšeme na
stránkách tohoto čísla
- Kulturní kalendář na stránkách obce byl aktualizován, zjistilo
se, že webmaster dával příspěvky na hlavní stranu do kolonky

aktuality, a ne do kulturního kalendáře. Děkujeme tedy za upozornění, uvedené jsme opravili
- Koncepce rozvoje kultury v Jirnech je rozhodně zajímavá záležitost a budeme rádi, pokud se o ni někdo pokusí. Všechny
informace o využití kulturního domu jsou pravidelně aktualizovány i na stránkách našeho zpravodaje z nichž je patrno, kdy
a na jakou akci je již kulturní dům pronajat.
- Propojení facebookové stránky obce a spolků je otázkou pro
zdatného internetového odborníka a rozhodně se jí obec Jirny
nebrání. Každému, kdo požádal o zařazení příspěvku na tyto
stránky, bylo a vždy bude vyhověno.
- Zastupitelé obce Jirny taktéž podporují a velmi vítají účast občanů na veřejných zasedáních zastupitelstva obce, bohužel mu
síme konstatovat, že je nenavštěvuje nikdo ze spolku 4 múzy
a ani nikdo z jiných spolků. Je skutečně jen hrstka občanů,
které zajímá, co se děje v obci a těm děkujeme za všechny jejich otázky i přínosy do diskuse, neboť vše, o čem se diskutuje, je dobré, ať v kladném či záporném slova smyslu.

VYJÁDŘENÍ REDAKCE K ČLÁNKU JIRENSKÝ DIALOG:

Doufáme tedy, že po tomto článku se účast na veřejném zasedání
zásadně zlepší a současně se zlepší i kvalita informovanosti občanů ve zpravodaji a dalších médiích, a to díky zájmu Vás všech.
Ještě jednou děkujeme spolku 4 múzy za všechny názory a náměty k zamyšlení a přejeme si – jen tak dál. Je vidět, že naše obec
Vám není lhostejná a chcete v ní být platnými. A Vás, milé
spolky, znovu a již po několikáté, prosíme – chcete být vidět?
Chcete, aby všichni věděli, že existujete? Napište, ozvěte se,
vždyť média jsou to, co Vám může pomoci ve Vaší činnosti.
Stejně, jako to dělají Hasiči Nové Jirny, Sdružení otevřených
srdcí, 4 múzy a další spolky, kteří chtějí, aby se o nich vědělo.
A oni sami Vám mohou potvrdit, že každý článek, který do redakce zpravodaje kdy zaslali, byl otištěn v plném znění a bez cenzury. Takže se nemusíte bát, že ten Váš by nebyl!
Hezký zbytek roku přeje
Redakce zpravodaje
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kultura v obci
Děkujeme rodině Strejcových za darování vánočního stromu. A Vám, všem, přejeme krásné vánoční svátky a pohodový vánoční čas.
Redakce Zpravodaje

str. 16
Myslivecké sdružení a honební společenstvo Podlesí Jirny
pořádá

Poslední

leč

V Kulturním domě Jirny
V sobotu 21.1.2017 ve 20.00 hod.
Vstupné 150 Kč
Soutěž o ceny – srna, divočák, bažant, zajíc,
kachna divoká a jiné
Ke společenskému večeru hraje orchestr HITOS.
Prodej vstupenek v sobotu 7. 1. a 14. 1. 2017
od 9 -12 hod. v myslivecké chatě,
Lovecká 333, Nové Jirny.

kdy a kam
Divadlo Horní Počernice - program na prosinec a leden
Kulturní centrum Horní Poičernice, Voltužská 379/11,
193 00 Praha 20 - Horní Počernice, tel. 281 920 326,
www.divadlopocernice.cz.

Sobota 10. 12 15.00
MRAZÍK
Docela velké divadlo Litvínov. Pohádka na motivy slavného
ﬁlmu. Délka představení 60 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 11. prosince v 19.30
MESIÁŠ
Divadlo Verze. Hrají: David Prachař, Igor Chmela, Mariana Prachařová. Absolutní vánoční klasika plná montypythonovského
humoru. Délka představení 120 minut.
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Pondělí 12. prosince v 18.00
KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Vystoupení pěveckých sborů ZUŠ Ratibořická. Délka představení 60 minut. Vstup volný, je nutné vyzvednout si předem
vstupenku v pokladně divadla
Úterý 13. prosince v 19.30
PAVEL DOBEŠ
Koncert folkového písničkáře.
Vstupné: 200 Kč, studentská
sleva 20%
Středa 14. prosince v 16.00
a v 18.00
VÁNOČNÍ SHOW 2016
Agentura Amfora. Oblíbené vánoční představení, kde si děti
zazpívají i zasoutěží. Délka představení 80 minut
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 15. prosince v 18.00
FIT STUDIO D
Vánoční akademie. Délka představení 90 minut.
Vstupné: jednotná cena 100 Kč

Pátek 16. prosince v 19.30
VÁNOČNÍ KONCERT NADI VÁLOVÉ
Délka představení 90 minut (představení bez přestávky)
Vstupné: jednotné vstupné 200 Kč
Neděle 18. prosince v 17.00
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Vánoční atmosféra provoněná svařeným vínem. Přijďte si pro
Betlémské světlo do Divadla v přírodě. Vstup volný
Pondělí 19. prosince v 19.30
ROŠÁDA
Divadelní spolek Frída. Hrají: Martin Trnavský, Barbora Munzarová, Radim Novák, Marika Procházková . Situační komedie o
tom co dělat, když se manžel začne chovat bláznivě. Hlavně si
nenechávat pomáhat od příbuzných….
Délka představení 160 minut. Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Pátek 6. ledna v 19.30
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
DS Právě začínáme. Hrají: Jana Sůvová, Jiří Špaček, Zdena
Víznerová, Michal Král, Michal Klich, Eva Bartoňová, Stanislav
Tomek, Renata Sýkorová, Ondřej Krásný . Brilantně napsaná
komedie. Starý mládenec Manuel pravidelně chodí ke hrobu
své maminky, povídá si s ní a každý týden jí vypráví, co nového
se mu přihodilo. Skutečnost si lehce přibarvuje, některé věci
raději zamlčí, jenom aby se matce jevil v lepším světle. Když jí
jednoho dne oznámí, že se konečně chystá oženit, očekává ho
po návratu domů neuvěřitelné překvapení. Jeho matka Fanny
po deseti letch „odpočinku v pokoji“ vstane z hrobu, aby na situaci osobně dohlédla a nevěstu si proklepla. Energická žena
se tak znovu začne plést do života svého dospělého syna. Protože maminky jsou tu od toho, aby svým dětem pomáhaly uka-
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zovat správnou cestu.
Převzaté představení z Vinohradského divadla.
Délka představení: 135 minut. Vstupné: 120, 100, 80Kč
Sobota 7. ledna v 15.00
LEONTÝNKA A DRAK
Liduščino divadlo. Činoherní komedie s živým drakem, mnoha
kostýmovými převleky, velkou loutkou a písničkami.
Princezna Leontýnka v den svých 18. narozenin uteče do lesa.
Najde tu ohromné opuštěné vejce. Začne o něj pečovat
a přímo před očima na ni z vajíčka vykoukne drak. Leontýnka si
s ním užije spoustu legrace. Z dračího mláděte nakonec vyroste pořádný drak. K zámku se začnou sjíždět nápadníci. Drak
na Leontýnku nedá dopustit a dává dobrý pozor, aby Leontýnku získal ten nejlepší z nich….Délka představení: 65 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 10. ledna v 19.30
BARBORA HRZÁNOVÁ A CONDURANGO
Kapelu založila Bára Hrzánová a její přátelé na pražské DAMU.
Inspiroval je hlavně moderní český folk a také latinskoamerické
rytmy. Vznikla tak žánrově těžko zařaditelná skupina, v jejíž
hudbě se mísí šanson s latinskými a – jak uvádí sama kapela „budějovickými“ a „proseckými“ rytmy. Condurango nese
název po hořkém bylinném vínu k podpoření chuti. A přesně taková je i hudba Conduranga – jako bylinný likér pro zimní večer.
Vstupné: 220 Kč, studentská sleva 20%
Středa 11. ledna v 19.30

JENOM ŽIVOT

Činoherní studio Bouře. Hrají: Antonie Talacková, Igor Bareš,
Jaromír Janeček/ Michal Hnátek. Bystrá komedie se špičkovými dialogy dává vyniknout dvěma hereckým osobnostem.
Manželé Igor Bareš a Antonie Talacková se potkávají na jednom jevišti, kde rozehrají napínavý příběh o jednom setkání „po
letech.“ Sam a Marion totiž bývali manželé.
Je večer a do Marionina bytu nečekaně vpadne promoklý a zraněný Sam, víc jak deset let se neviděli. Počáteční starost o Samovo zdraví i fascinující setkání po takové době rychle vystřídá
hašteření, které kdysi bylo zřejmě důvodem k jejich rozchodu.
Proč tedy přišel Sam tak nečekaně za svou bývalou ženou?
A co takové setkání po letech vyvolá?
Délka představení: 130 minut. Vstupné: 320, 300, 280Kč
Sobota 14. ledna v 19.30
DVANÁCT
DS Výtečníci. Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Kristýna Márová, Tomáš Procházka, Michaela Hadáčková, Pavel Sůva, Klára Cvrčková, Ondřej Hrubeš, Jan Šimice,
Daniela Dongresová, Eliška Králová, Jan Procházka, Lenka Kožíšková, Antonín Matyska. Do angažmá v oblastním divadle
spolu jdou nejlepší kamarádi z DAMU. Jejich víra v komunis-

mus - touha vytvořit komunu - však směřuje naopak k rozpadu
jejich semknuté party. Přátelé poprvé stojí na vlastních nohou
a poznávají sami sebe, poznávají, jak se zachovají v tíživých situacích. Teprve pak se mohou doopravdy poznávat i navzájem
a nakonec zjistí, že kamarádství funguje a sny o dokonalé společnosti a společných výdělcích jsou jen utopií. Tuto hru o vztazích napsal Pavel Kohout mistrně v 60. letech minulého století
pro své kamarády, absolventy DAMU - Ivu Janžurovou, Ladislava Křiváčka, Miroslava Nohýnka, Marii Drahokoupilovou, Václava Mareše a další. Stáli jsme před rozhodnutím, zda hru
ponechat zcela pů- vodní, poplatnou komunistickému režimu,
plnou „soudruhů“ a „kolektivu“, nebo ji přizpůsobit dnešní
době. Mezilidské vztahy a vývoj člověka za jakéhokoliv režimu,
včetně toho současného, jsou však natolik identické, že jsme
spolu s protagonisty rozhodli původní dobu hry se vším zachovat. Právě ideje komunismu navíc stojí za mnohými rozhodnutími našich postav.
Příběh absolventů DAMU, kteří se po ukončení studia rozhodli
jít společně do jednoho angažmá. Tuto hru napsal Pavel Kohout jako absolventské představení pro 4. ročník DAMU, ve
kterém měl své kamarády jako například Ivu Janžurovou, Ladislava Křiváčka, Marii Drahokoupilovou a další.
Délka představení: 120 minut. Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Neděle 15. ledna v 15.00
JEN POČKEJ ZAJÍCI
Divadlo Applause. Výpravná divadelní pohádka na motivy legendárního stejnojmenného animovaného seriálu. Velké plánování Vlka, chuligána ve zvonových kalhotách, jak nejlépe ulovit
chytrého a vynalézavého Zajíce. Snažit se chytit a sníst zajíce
opravdu není jen tak, proto Vlk vymýšlí pořád nové a „neokoukané“ fígle! Kouzelné situace, omyly, honičky, zábavné nedorozumění pobaví a rozesměje všechny diváky.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 100, 80, 60Kč
Úterý 17. ledna v 19.30
TENKRÁT V RÁJI
KINO
Hudba: Radůza. Hrají: Vavřinec Hradílek, Vica Kerekes, Jan
Budař, Miroslav Etzler, Simona Stašová
Film o svobodě ve zlých časech a o naději, která neumírá…
Film na motivy stejnojmenného románu spisovatele a scenáristy Josefa Urbana vypráví o osudové lásce, nezlomném přátelství a vztazích českých a německých horolezců, do kterých
osudově zasáhla těžká válečná doba Protektorátu. Legendární,
mýty opředený a ve své době nejlepší český horolezec Josef
Smítka odmítl nastoupit k totálnímu nasazení v Říši a několik
let se před německými úřady a gestapem skrýval ve skalním
městě Hruboskalska, podporován kamarády z řad českých
a německých horolezců. Joska na své cestě za svobodou překročil hranice možností nejen ve skalách, ale i v životě. Stal se
legendou pro svůj nezlomný postoj k partě kamarádů, k vysněné ženě. Nikdy se nesklonil před okupační mocí.
Délka představení: 99 minut. Vstupné: 80Kč
Čtvrtek 19. ledna v 19.30
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
Hrají: Mahulena Bočanová/ Kamila Špráchalová, Lukáš Vaculík,Pavel Nečas/ Martin Zounar, Adéla Gondíková/ Kateřina
Lojdová, Jana Birgusová/ Sandra Černodrinská, Filip Tomsa,
Zbyšek Pantůček/ Martin Sobotka, Ivana Andrlová/ Olga Želenská, Jana Zenáhlíková/ Vlasta Žehrová
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může
být náhle těsná… Přesně takové „převýšení poptávky nad kapa-
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citou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických dramatiků. Šéfredaktor a spolumajitel nepříliš prosperujícího nakladatelství dětské literatury Philip Markham se svou ženou Joanou
původně plánovali strávit večer mimo domov. Byt proto hodlá
k jednomu ze svých četných mimomanželských záletů využít
Philipův obchodní společník Henry Lodge… Netuší ale, že za
stejným cílem k Markhamovým směřuje jeho žena a Joanina
kamarádka Linda, která se rozhodla nevěru Henrymu oplatit.
Tatáž ložnice má také posloužit k milostným hrátkám mladému
bytovému architektovi Spenlowovi, který v současné době
sídlo Markhamových zvelebuje… Velkolepému zmatku však nasadí korunu populární autorka knížek pro děti, která se v bytě
objeví nečekaně a chce svěřit vydání svého díla právě nakladatelství, které patří Henrymu a Philipovi. Pro jejich skomírající
podnik by to znamenalo záchranu. Dotyčná paní je však nesmlouvavě mravopočestná. Kdyby zjistila, co se tu doopravdy
odehrává, jejich naděje by se zhroutily. Je tedy třeba vyvinout
horečné úsilí, aby se vzájemné vztahy přítomných zdály normální a nevinné. Zákonitě se tím zamotají ještě víc. Kolotoč
zoufalých zastíracích manévrů, nedorozumění a lží, nechtěných
záměn osob se rozjíždí naplno. Jiskřivé humorné slovní i situační šarvátky nabírají na intenzitě. V momentu, kdy veškeré zádrhele a konﬂikty dospějí k urovnání a ke zklidnění, zaskočí diváky
ještě náhlá brilantní pointa. Hra, která náleží k vrcholům společné tvorby obou autorů, se dočkala mnoha nastudování na
anglických scénách, stejně jako v divadlech newyorské Broadwaye. Nyní ji můžete poprvé zhlédnout v českém překladu.
Délka představení: 125 minut. Vstupné: 350, 320, 280Kč
Sobota 21. ledna v 15.00
JAGABABA A TŘI LOUPEŽNÍCI
Divadlo D5. Pohádkový muzikál pro děti nás zavede ke zlé čarodějnici Jagababé, zakleté princezně Kasněnce, kocourovi
Černoočkovi a ke třem veselým loupežnickým bratrům Bonifácovi, Grumpálovi a Hrombajsovi. Pohádka je především o nesobeckosti, přátelství a lásce, díky nimž se jednomu z loupežníků
nakonec podaří zlé kouzlo zlomit. Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 22. ledna v 19.30
Z DENÍKU HRABĚNKY M.
Vršovické divadlo Mana. Hrají: Zora Jandová. Příběh japonské
dívky Micuko Aojamy (1874-1941), která se po sňatku s rakouským diplomatem Heinrichem Coudenhove-Kalergim stala
hraběnkou na českém panství. Na základě osobních vzpomínek, které Micuko diktovala své dceři Olze, zpracovala japonská autorka Jasuko Omači životní osudy této pozoruhodné
ženy do divadelní podoby. V příběhu plném životních zvratů líčí
lásku Micuko k milovanému manželovi, žal z jeho předčasné
ztráty, komplikovaný vztah k dětem, rozporuplný vztah k evropské společnosti po 1. světové válce a věčnou touhu po rodné
zemi, do níž se Micuko, na rozdíl od řady svých krajanek, již
nikdy nevrátila. V roli Micuko se českým divákům představuje
Zora Jandová, pro niž se po postavě Fridy Khalo a Edith Piaf
stala Micuko Aojama téměř životní rolí. V jejím příběhu uplatňuje svůj vztah k asijské kultuře a také pochopení pro osud
ženy, která se vypracovala z „exotické loutky“ v naprosto samostatnou a emancipovanou bytost. S hereckou bravurností
se Z. Jandová dokáže měnit z naivní sedmnáctileté dívky ve
zralou, částečně ochrnutou ženu na prahu šedesátky, a navíc
v obou polohách střídá s naprostou přirozeností dva tak vzájemně odlišné světy. Délka představení:

Vstupné: 200, 180, 160Kč (sleva pro seniory 50%)
Úterý 24. ledna v 19.30
REGULACE INTIMITY
NEBUĎ KONZERVA
Divadlo 11.55. Hrají: Michal Bednář,
Jan Čtvrtník, Martin Dědoch, Patrik Holubář, Bořek Joura, Petra
Majerčíková, Joha-na Matoušková, Vladimír Polívka, David
Ryska, Pavlína Skružná, Daniela Šišková, Tereza Volánková.
Inscenace ohmatávající hranice vnitřního a vnějšího světa, privátního a veřejného, prav-dy, klamu a sebeklamu. Dvanáct hereckých autorských individualit ve střetu s divákem. „Intimita
není jen příjemná.
K intimitě patří i velmi nehezké věci. Třeba krutost.“
Délka představení 90 minut. Vstupné: 160, 140, 120Kč
Středa 25. ledna v 19.30
RADŮZA
KONCERT
Koncert výrazné české šansoniérky a písničkářky. Přeložené
představení z měsíce září. Vstupné: 300, 280, 260Kč
Čtvrtek 26. 1. 19.30
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA,
TATÍNKU. Agentura Harlekýn. Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá/
Týna Průchová, Jarmila Švehlová, Simona Postlerová/ Miroslava Pleštilová, Barbora Šťastná Petrová/ Malvína Pachlová,
František Skopal/ Martin Sochor, Jan Šťastný/ Jan Čenský
Výběrčí daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho
dne rozhodne, že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži.
Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera již
nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice ve
světě velké politiky a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on.
V tomto spletitém prostředí se tatínek rychle zorientuje, a když
okouzlí manželku svého nejvyššího šéfa, zcela to změní život,
budoucnost dcery a dokonce i složení vlády. Rozjede se uragán záměn a komických situací, které neberou konce.
Délka představení: 140 minut. Vstupné: 400, 370, 350Kč
Sobota 28. ledna v 19.30
KRÁLOVNY
DS Právě začínáme. Hrají: Iva Ptáčková, Zdena Víznerová, Barbora Jelínková. Královny jsou tragikomedií plnou upřímného humoru, ze kterého občas mrazí v zádech. Lázeňský pokoj možná
nevypadá jako vhodné místo pro komedii, ale opak je pravdou.
Tři ženy, které se v něm sejdou, byly v nedávné době vystaveny
zlomovým životním okamžikům a teď stojí před nelehkým úkolem – naučit se žít své nové životy. Kromě tohoto faktu však
nemají společného vůbec nic. Každá z nich patří k jiné generaci, každá má svůj příběh a každá se musí vyrovnat s odlišnou
životní situací. A je to právě humor, který drží člověka nad vodou
v těch nejtěžších chvílích a pomáhá mu zdolávat i ty nejhorší
překážky. Délka představení: 120 minut. Vstup: 120, 100, 80 Kč
Neděle 29. ledna v 15.00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Docela velké divadlo Litvínov. Pohádka na motivy známé klasiky
Hanse Christiana Andersena. Potkáte se Sněhovou královnou,
Kájem, Gerdou, ale překvapivě také soba, tučňáka nebo medvěda Pandu. Ten do ledového království sice na první pohled
nepatří a tak z toho plyne mnoho vtipných situací.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 100, 80, 60Kč
Středa 21. prosince v 18.00
HARFA JANY BOUŠKOVÉ A JEJÍ HOSTÉ
Jako hosta uvede Jana Boušková nejlepšího hráče na lesní roh
Radka Baboráka. Délka představení 120 minut
Vstupné: 260, 230 200 Kč,-
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sport
ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA 2016/2017 – MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Viktorie Jirny
FC Olympia Hradec Králové a.s.
FK Králův Dvůr
SK ZÁPY
FC Slavoj Vyšehrad, a.s.
FK Loko Vltavín, z.s.
MFS Chrudim, z.s.
TJ Jiskra Domažlice, z.s.
FK Tachov
TJ Štěchovice, z.s.
SK Převýšov
FK Dobrovice
FK Litoměřicko, z.s.
FC Písek fotbal z. s.
SK Benešov z.s.
SK Benátky nad Jizerou
FC MAS Táborsko a.s. B
FK Hořovicko

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

11
10
9
10
9
9
9
8
8
6
7
7
6
5
4
1
3
2

4
3
4
2
3
1
1
3
3
6
5
3
4
4
3
5
2
2

2
4
4
5
5
7
7
6
6
5
5
7
7
8
10
11
12
13

42:15
36:17
28:18
41:25
32:26
36:28
30:21
34:27
30:27
27:24
27:22
32:31
20:26
21:29
19:43
14:28
17:50
6:35

Zdroj: http://www.viktoriejirny.cz/2_100046_17-ceska-fotbalova-liga-2016-2017, dne 24.11.2016
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34
33
32
30
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28
28
28
28
27
26
24
20
18
12
11
10

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Koupím pole, louky, zahrady do 50 Kč/m2,
tel. 603 442 474

