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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
na přelomu tohoto měsíce jste se mohli zúčastnit mnoha krásných tradic a mezi ně patří mimo jiné i rozsvícení vánočních
stromů v Jirnech i v Nových Jirnech.
Tímto bychom chtěli poděkovat za zorganizování obou akcí
spolkům, které si vzaly přípravy na starost a zvláštní poděkování
patří těm, bez kterých by se žádná z těchto akcí nemohla konat,
protože by nebylo co zdobit a co rozsvítit.
Děkujeme panu Skočnému z Nových Jiren za darování vánočního stromu, který nás bude těšit celé sváteční období u kostela
v Jirnech.

s jejich umístěním.
Doufáme, že jste si akce užili a přejeme vám všem krásný předvánoční čas.

Děkujeme Veteran Car Clubu Nové Jirny za darování a postavení
stromu na návsi v Nových Jirnech.
Děkujeme spolku Občané Obci Jirny a Nové Jirny a novojirenským hasičům za uspořádání akce k rozsvícení vánočního
stromu a všem účinkujícím za krásná vystoupení.
Partnerem obou akcí byla Obec Jirny, která musela v letošním
roce zakoupit nová vánoční světla na oba stromy a pomoci

A pro vás všechny ještě jedna pozvánka na tradiční Zpívání
u kapličky Panny Marie v Nových Jirnech a to přesně na Štědrý
den 24. 12. 2019 ve 14.00 hodin. Vy všichni, kteří si chcete na
malou chvilku ulevit od předvánočního shonu, určitě přijďte.
Závěrem dovolte, abychom vám jménem našeho Zpravodaje
popřáli krásné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví
a spokojenosti do nového roku. A sobě přejeme jen to, ať nám
zůstanete věrni i v letech příštích.

KRÁSNÉ VÁNOCE VŠEM

Vaše redakce

Pozvánka na vánoční akci Zpívání u kapličky
Chtěl bych využít této příležitosti a pozvat občany
Jiren, Nových Jiren i sousedních obcí na tradiční štědrovečerní hraní koled a písní s vánoční tematikou.

každoroční sponzoři, bez jejichž pomoci bychom si
nedovedli naše štědrovečerní hraní už ani představit.

Našemu hudebnímu sdružení Sousedé je velkou ctí,
že na tomto sousedském setkání může již podesáté
vystupovat.

Kdo bude chtít si s námi zazpívat, nechť dorazí
24. prosince 2019 ve 14 hodin před lesní kapličku
Panny Marie v Nových Jirnech.
Robert Holaj,
kapelník

Pevně doufám, že nám svoji přízeň zachovají naši
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané,
zveme vás na poslední letošní zasedání zastupitelstva Obce Jirny, které se bude konat dne 11. 12. 2019
v 19.00 hodin v myslivecké chatě v Nových Jirnech.
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2020.
Obec Jirny

Akce dokončené v měsíci listopadu
Opravy ulic v Nových Jirnech

Ulice v Nových Jirnech, o kterých jsme psali v minulých číslech,
jsou dokončeny a září novotou. Věříme, že jejich obyvatelé jsou
spokojení a jejich opravy přispěli ke kvalitě bydlení v naší obci.
Některé zelené pásy, kde byla dříve neudržovaná zeleň, jsou
opraveny, bylo zaseto travní semeno, které bude následně doplněno na jaře následujícího roku a před rodinnými domy jsou
vydlážděné vjezdy a vstupy k jednotlivým nemovitostem.
Prosíme všechny obyvatele, aby na zelené pásy neodkládali kameny a další věci, které mohou bránit průjezdu techniky pro sekání trávy. A současně, prosíme, abyste na těchto místech neparkovali. U každého domu je nový vjezd a vydlážděný vstup ke
vrátkům. Mnozí si nechali před svými nemovitostmi ještě před
započetím stavby zvětšit parkovací místa. Parkování vozidel
u rodinných domů má být prioritně na vlastním pozemku každého majitele nemovitosti a teprve tam, kde to nelze zajistit, má
být použito veřejné prostranství před domem na ploše k tomu
určené. Ale určitě není nutné parkovat na zeleném pásu. Děkujeme všem za pochopení a věříme, že nové čisté ulice budou příjemné pro všechny z nás.
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Místo pro přecházení u ulice Luční

V listopadu byl proveden nový chodník k autobusovým zastávkám u ulice Luční a bude doplněno místo pro přecházení včetně
dopravního značení.
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Nové chodníky v ulici Brigádnická a 5.května

Další akcí ukončenou v listopadovém měsíci je provedení chodníku navazujícího na novou autobusovou zastávku u Kulturního
domu v ulici Brigádnická a současně kompletní oprava chodníku od mateřské školy až po novou světlenou křižovatku a to
včetně přemístění a výměny stávajících lamp, které v minulosti
zasahovaly až do poloviny šířky chodníku.

ZPRÁVY Z OBCE
Prosíme všechny naše občany, aby parkovali primárně na svých
pozemcích a pokud musí použít veřejný prostor, aby parkovali
tak, aby na pozemní komunikaci zůstal volný 3 m široký pruh
pro průjezd, jak stanoví Zákon o provozu na pozemních komunikacích v § 25 odst.3. Obec bude situaci parkování mapovat i za
pomoci Policie ČR a do budoucna počítáme s jasným označením
zákazu parkování či žluté čáry přímo na silnicích.
Věříme, že naši občané zákon znají a parkování na veřejném prostranství, chodnících omezí na minimum a nebude nutné řešit
situaci modrými zónami, jako je tomu ve velkých městech.
Za Obec Jirny Šárka Hanušová

Reakce na článek „Černá stavba“ na katastru Jiren z listopadového čísla

Parkování v některých ulicích –
ulice V Dubinách, V Alejích
V minulých dnech obecní zaměstnanci rozdali na zaparkovaná
auta v některých ulicích lístky s upozorněním na obecně závaznou vyhlášku obce Jirny, kde je na plochách veřejné zeleně
zakázáno stání, zastavení nebo jízda motorovými vozidly. Vzhledem k tomu, že se v poslední době tento nešvar v naší obci rozmáhá, byla požádána Policie ČR o namátkové kontroly a udělení
pokuty za nedodržování OZV obce č.2/2019.

Vážení čtenáři,
v minulém čísle našeho zpravodaje jsme otiskli článek podepsaný zastupitelstvem obce, nazvaný „Černá stavba“ na katastru
Jiren. Tento článek popisuje skutečnosti, které se udály od prosince 2017 do listopadu 2019 při pokusu zastupitelstva řešit neoprávněné podnikání a „černou stavbu“. V článku nebyla zmíněna
žádná jména ani žádná čísla pozemků. Všechna v článku použitá
tvrzení jsou pravdivá a je možno do nich nahlédnout jak na obci
Jirny, tak u příslušných úřadů, které psaly své odpovědi.
Důvodem pro napsání článku bylo porušování Obecně závazné
vyhlášky o veřejném pořádku, která zakazuje hluk v nočních hodinách, nedělích a státem uznaných svátcích, probíhající ve
stavbě bez platných stavebních povolení.
Dalším důvodem byla Stížnost na hluk a žádost o informace dle
zákona č.106/1999 Sb s 62 podpisy občanů, kteří žádali obec
o řešení situace s hlukem a prachem na zmíněném pozemku.
Protože Obec situaci neúspěšně řeší, bylo nutné sdělit tato fakta
i našim občanům.
Redakce obdržela reakci na výše uvedený článek, kterou si můžete přečíst níže. Upozorňujeme, že reakce je zcela bez korektury.
Děkujeme za pochopení.
Vaše redakce
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Vyjádření zastupitelstva

Kauza podnikatelské činnosti a nepovolené stavby na pozemku
parc. č. 1032/4 v Nových Jirnech je již několik let častým předmětem diskuze během pracovních zasedání zastupitelstva obce
Jirny. Je to problém, který trápí velkou část obce a podstatnou
část jejich obyvatel, i když nejvíce zřejmě ty, kteří bydlí v blízkosti dotčeného pozemku. Jako zastupitelé jsme všichni více či
méně oslovovaní spoluobčany s dotazy, proč s tím někdo něco
neudělá, kam až to zajde, jak je něco takového vůbec možné, atd.
Z tohoto důvodu se zastupitelstvo již několik let snaží o nápravu
situace. Stavební a podnikatelská činnost na daném pozemku
je záležitostí, v níž je celé zastupitelstvo jednotné. Důrazně se
proto ohrazujeme proti nařčením stavebníka, jenž zmíněný článek popisuje jako individuální počin místostarostky paní Šárky
Hanušové. Článek vyvstal z potřeby reagovat a nějak uceleně
odpovědět na opakované dotazy občanů týkající se aktivity obce
v záležitosti, která dlouhodobě a stále intenzivněji trápí mnoho
lidí. Ze strany místostarostky nejde o žádný osobní zájem, alibismus, zášť či snad snahu o to, aby se „v rámci kolektivní viny
zabránilo identiﬁkaci skutečného pisatele“, jak píše pan Václav
Hausdorf. Jde o následující.

Zastupitelstvo obce je kolektivní orgán, v němž všech jeho třináct členů jedná a rozhoduje dle svého nejlepšího vědomí
a svědomí. Každý zastupitel je přitom povinen ctít slib, který složil při uvedení do funkce a v němž se zavázal vykonávat svoji
funkci svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se přitom
Ústavou a zákony České republiky. To, na čem se zastupitelstvo
usnese většinou hlasů, je pak třeba zrealizovat a uvést do praxe.
Dle zákona o obcích platí, že pakliže konkrétní úkol není svěřen
jinému zastupiteli, zajišťuje jeho plnění primárně starosta
a místostarosta (kterých může být několik). Ti jsou pak dle zákona za výkon své funkce odpovědni zase zastupitelstvu.
Všichni zastupitelé vnímají situaci na pozemku parc. č. 1032/4
jako velký problém, který velmi narušuje život velké většiny občanů naší obce. Zastupitelé jsou zcela jednotní v přesvědčení, že
je nutné podnikat kroky, které přimějí stavebníka k dodržování
stejných zákonů a předpisů, které jsou povinni dodržovat všichni
ostatní. Jestliže tedy zastupitelstvo pověří místostarostku mimo
jiné úkolem sepsat shrnutí situace a informovat tak veřejnost
o tom, jak k celé věci přistupuje vedení obce, a místostarostka
tak učiní, nelze plnění tohoto úkolu považovat za její osobní pro-
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jev, ale o prostý výkon její funkce. Téměř na každém pracovním
zasedání je pak probíráno, co se v záležitosti za uplynulé dva
týdny událo, případně se diskutuje o dalším postupu.
O tom, že zastupitelstvo v této věci jedná v zájmu obce a jejích
občanů svědčí i fakt, že na úřad se obrací několik desítek občanů se stížnostmi na hluk, prach a zjevnou ignoraci stavebních
a jiných předpisů, a to nejen na dotčeném pozemku parc. č.
1032/4, ale i kolem provozovny daného podnikatele v Nových
Jirnech u Hlavní silnice. Občané spontánně sepsali petici, stížnost, žádost o informaci na Krajský úřad, píší své názory emailem, navrhují obci medializaci věci, atd.
Stavebník se odvolává na dva dokumenty vydané OÚ před více
než čtvrt stoletím. Jsou poplatné tehdejší době – tehdejším právním předpisům, tehdejším plánům stavebníka i tehdejšímu rozsahu jeho podnikatelské činnosti, která za uplynulá desetiletí
narostla do zcela jiných rozměrů. Není možné dovolávat se stavebního záměru předloženého v roce 1991, když současné
staveniště nelze s tehdy předloženou situací stavby vůbec porovnávat. V té době byl záměr předběžně odsouhlasen s tím, že
veškerá činnost kamenictví bude z obce vymístěna na tento pozemek, což se však nikdy nestalo.
Závěrem ještě stručné vyjádření k dobročinným aktivitám stavebníka v obci. Jakákoliv činnost, z níž mají mít prospěch i ostatní, je chvályhodná, ať už je jejím primárním motivem zlepšení
podmínek před vlastní nemovitostí či náprava předchozí způsobené škody. Ani sebevětší dobročinnost na straně jedné však nemůže být důvodem ospravedlňujícím nezákonné aktivity na

straně druhé.
Je neuvěřitelné a nepochopitelné, že můžeme být v dnešní době
svědky toho, jak na pozemku přes zákaz stavebního úřadu i nadále pokračují stavební práce, rostou zde další a další nepovolené stavby a na parcele samé i v bezprostředním okolí je velký
hluk, prach a nepořádek. Všichni členové zastupitelstva plně
stojí za občany, kteří si stěžují a nechápou nečinnost a nevymahatelnost práva ze strany státních orgánů a úřadů.
Obec, ani jednotliví členové zastupitelstva, nemají zájem nikomu bránit v podnikatelské činnosti v obci. Ale stejně jako
každý občan bez výjimky, je i podnikatel povinen dodržovat Ústavu a zákony.
Petr Benáčan
Tereza Benáčanová
Milan Červinka
Šárka Hanušová
Martin Horák
Jan Hrůza
Václav Kopecký
Jitka Korejzová
Hana Kudrnová
Jan Lehečka
Jindřich Rytíř
Stanislav Skořepa
Milan Vodička
(zastupitelé jsou uvedeni v abecedním pořadí)

Vyjádření starosty obce k dobročinným aktivitám v příspěvku výše:
Provizorní odvodnění části ulice Cyrilovská v úseku cca 80 m ve
spodní části ulice bylo po roce 90 provedeno skutečně stavebníkem. Hlavní důvod byl však ten, že stavebník vypouštěl ze své
záchytné jímky vody z řezání kamene do silničního příkopu (později zde uložil polyethylenovou hadici) a na ulici zůstávala stát
voda. Finální odkanalizování vod z celé ulice Cyrilovská realizovala a ﬁnancovala Obec, včetně zahloubení řadu mezi ulicí Cyrilovská a ulicí K Lesu podél hlavní silnice v roce 2015 a stavebník se na něm nijak nepodílel.
V textu popisovaná rekonstrukce chodníků na ulici Hlavní v Nových Jirnech se týkala především části úseku před samotnou
provozovnou a naproti ní, kde stavebník též rekonstruuje jeden
z přilehlých domů. V části před provozovnou se nejedná o chodník, ale zpevněnou plochu, která je využívána výhradně pro kamenictví a je jím zcela využita. Tuto plochu si stavebník zřídil

z důvodu vykládky a nakládky kamionů, které před provozovnou
vždy stály a působily překážku pro chodce. Ti museli díky parkujícím kamionům vstupovat do prostoru vozovky. Původní nezpevněná plocha v tomto úseku se stala kritikou občanů tudy
procházejících z důvodu neexistence chodníku. Stavebník plochu zpevnil pod vlivem této kritiky, nicméně plocha je využívána výhradně jeho vozidly a slouží k parkování zaměstnanců či
návštěvníků samotného stavebníka.
Položení dlažby v bývalém zdravotním středisku v době MNV,
tedy před rokem 1989 bylo jistě chvályhodné, nicméně výstavba
bývalého zdravotního střediska probíhala v akci „Z“, jak bylo
v tehdejší době zvykem. Na této stavbě se podíleli i další občané či organizace a jistě to nedělali pro čestné uznání či ocenění, ale protože chtěli, aby stavba sloužila všem!
Za obec Jirny Stanislav Skořepa, starosta

Odečet vodoměrů prosinec 2019
Vážení občané,
v prosinci bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete nahlásit následujícími způsoby do 26. 12. 2019.

JIRNY

• SMS: 735 009 371
(či volání: pouze mezi 18.00 ̶ 20.00)
• E-MAIL: vodajirny@email.cz

NOVÉ JIRNY

• SMS: 704 471 876
(či volání: pouze mezi 19.00 ̶ 20.00)
• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz

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

ŠKOLSTVÍ

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum
Stanislava Janečková
Josef Nejedlý
Milena Bezpalcová
Helena Kadlečková
Danuše Malinová

Marie Vintrová
Zdeňka Skořepová
Václav Veverka
Marie Bačkovská

Srdečně gratulujeme.
Za zpravodaj a Obec Jirny – Šárka Hanušová a Lucie Proroková

ŠKOLSTVÍ

Základní škola

Oslavy 17. listopadu

Listopadové dny v jirenské základní škole patřily vzpomínkovým
akcím k výročí Sametové revoluce. Začaly 13. 11. Dnem otevřených dveří na všech budovách s podtématem Klíčové okamžiky.
Další dny patřily projektu Sametová revoluce: žáci z osmých ročníků připravili prezentace o životě před rokem 1989, jiné prezentace poučily o listopadové revoluci. Následující dny se proměňovaly přes návrat do minulosti, Den svobodného Československa až ke zlatým devadesátým létům. Celá škola byla vyzdobena v duchu doby, děti i učitelé se oblékli do dobových
kostýmů. Svobodu jsme vybojovali stávkou, uvítali jsme ji oble-

čeni v barvách trikolóry a školní budovou zazněla česká hymna.
Dětem i návštěvníkům jsme chtěli přiblížit atmosféru významného výročí co nejvěrohodněji, a to se nám podařilo výstavou
Kroky do minulosti. Dobové exponáty nás přenesly o 30 let zpět
a připomněly, jak vypadala škola, tělocvična, kuchyně s jídelnou,
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obývák nebo dětský pokoj. Jak se lidé oblékali, co četli, s čím si
děti hrály… Celé prostory hlídaly uniformy příslušníků bezpečnosti, ke kterým tiše promlouvaly listopadové noviny a časopisy.
Akce byla velmi povedená a pro každého návštěvníka školy byla

vzpomínkou na celé období roku 1989 i samotný 17. listopad.

Exkurze Liberec 2019

první kroky vedly do informačního centra, kde na nás čekala velice zajímavá přednáška na téma Jaderná technologie a nové
zdroje. Přednášky se prvně účastnila sedmá a osmá třída. Šesté
ročníky měly vlastivědnou procházku po okolním parku a měly
možnost si zatím prohlédnout interaktivní výstavu. Následně
poté jsme se vyměnili a díky interaktivním prvkům jsme si mohli
vyzkoušet třeba přehřátí jaderného reaktoru či vyplnit řadu
kvízů a společně soutěžit. Cesta zpět byla velice zajímavá a zábavná.

Dne 21. 10. 2019 v 8 hodin jsme odjeli do Liberce. Cesta trvala
hodinu a půl. Poté jsme vyjeli do 2/3 Ještědu a zaparkovali na
parkovišti, odkud jsme šli na horu Ještěd. Ještěd má 1012 m.n.m.
Když jsme přišli na vrchol, asi 20 minut jsme odpočívali a pak
jsme sešli na parkoviště, kde čekal autobus. Po cestě z Liberce
jsme hledali McDonald’s, kde by se dalo zaparkovat, abychom
se mohli naobědvat, ale hledali jsme marně, tak jsme zastavili
na benzínové pumpě. Potom jsme jeli do větrných elektráren ve
městě Jindřichovice pod Smrkem. Tady jsme měli přednášku
a možnost nahlédnout do strojovny. Odtamtud jsme se vydali
do Nového Města pod Smrkem, kde jsme byli ubytováni. My, jako
sedmá třída, jsme měli jednu chatku a osmá třída měla druhou
chatku. Po příjezdu jsme měli asi 20 minut na přichystání se do
renesančních lázní. V lázních jsme byli hodinu a potom jsme se
vydali na večeři do jídelny. Měli jsme čínu, která nikomu moc
nechutnala. Učitelé nám povolili si objednat pizzu. Obvolali
jsme asi 8 pizzérií z Liberce a nikdo nám jí nechtěl dovézt.
Tak jsme nakonec od osmáků zjistili telefonní číslo na pizzérii
z Frýdlantu. Netrpělivě jsme čekali půl hodiny. Pak všichni byli
spokojeni a najedeni. Večer jsme si povídali. Ráno byl budíček
v 6:45 a v osm hodin byla snídaně, ale před snídaní jsme si museli zabalit a uklidit na cestu do Liberce. K snídani byl švédský
stůl. Pak jsme vyrazili do iQLANDIE - moderního centra zážitkového učení. iQLANDIE se nám opravdu líbila. Mohli jsme si vyzkoušet různé pokusy.
Pak jsme vyrazili zpět do Jiren ke škole.
Děkujeme všem učitelům za super výlet.
Nikola Štiková, 7. ročník

Temelín:
Začátkem listopadu 2019 jsme se společně se třídou vydali na
výlet na jih České republiky, a to přesně do Temelína. Vyjeli jsme
z Jiren v ranních hodinách a na místo, po krátké zastávce v Benešově u Prahy, jsme se dostali v dopoledních hodinách. Naše
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Učitelům i žákům nelze než poděkovat za tento krásný zážitek.
Šárka Hanušová, místostarostka obce
Hana Kudrnová, ředitelka školy

Liberec:
Koncem října 2019, přesně řečeno 21.–22. 10. 2019 jsme se společně se třídou sedmáků a s třídními učiteli Martinem Jandou
a Květoslavou Kočalkovou a samozřejmě ještě s panem učitelem
Mlynářem, rozhodli, že pojedeme na vzdělávací akci do Liberce
a Nového Města pod Smrkem. Pan učitel Janda sehnal projekt,
který byl dotovaný z Evropských fondů, čímž jsme zaplatili za
akci jen minimum.
V pondělí ráno jsme vyrazili na cestu, cestou po zdravotních přestávkách, jsme dojeli až do Nového Města pod Smrkem, kde
jsme se ubytovali a navštívili po malé turistické cestě větrné
elektrárny, kde nám bylo sděleno, jak elektrárny fungují, jak jsou
drahé a měli jsme také možnost jednu z elektráren fyzicky navštívit. Dříve jsme si mysleli, že v elektrárnách je nějaký výtah,
ale tak tomu není. V současné době je vše řízeno elektronicky.
Následně poté jsme měli vlastivědnou procházku a po návratu
do Nového Města pod Smrkem jsme navštívili místní lázně
a pak nás čekala večeře a společné povídání v místě ubytování.
Druhý den jsme chtěli navštívit pramen Kyselky, ale čekal nás
ještě dosti náročný den, a tak jsme se rozhodli to nechat na jindy.
Po vydatné snídani jsme vyrazili do Liberce, kde jsme navštívili
IQ Landii, jsme se dozvěděli spoustu věcí, jak funguje anebo
i jaké jsou různé podmínky pro život. Byla zde také zajímavá výstava zaměřená na dospívání. Vše bylo v interaktivním směru,
a tak jsme si ve své podstatě přijeli hrát.
Žáci osmého ročníku

ŠKOLSTVÍ
Drakiáda

V sobotu 17. října základní škola uspořádala tradiční akci Jirenskou drakiádu. Letos se organizování soutěží a aktivit ujali
žáci z osmého ročníku. A jak se akce povedla?
Bylo teplo, sluníčko svítilo, děti si hrály, všichni jsme si pochutnali na slaných a sladkých dobrotách, jen vítr nás minul. Nám to
však nevadilo, společně jsem se sešli a prožili pěkné odpoledne.
Mgr. Hana Kudrnová

Mateřská škola
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ŠKOLSTVÍ
Na magické datum 1. listopadu jsme u nás v mateřské školce
měli jako již každoročně halloweenské dopoledne. V tento den
se naše barevná školka změnila k nepoznání. Na děti čekaly nejrůznější soutěže, překážková dráha, strašidelná discoshow a netradiční hostina. Pravou halloweenskou atmosféru jsme si užili
hlavně díky skvělým kostýmům, ve kterých děti přišly do školky.
Nechybělo tradiční dlabání dýní a výroba strašidel, o kterou se
postaraly děti z oranžové třídy. Celý den jsme si všichni náramně
užili. Snažili jsme se, aby děti pochopily i podstatu celého svátku,
proč se slaví a co znamená. Nezapomněli jsme také zmínit naše
české dušičky, které symbolizují památku na všechny zesnulé.

Další akcí, která nás v listopadu čekala, byla návštěva Základní
školy v Jirnech.
Měli jsme možnost zhlédnout výstavu s názvem Kroky do minulosti, kde jsme mohli vidět nejrůznější staré hračky, uniformy,
nádobí, elektroniku a mnoho dalšího, co mělo spojitost s rokem
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1989. Poté následovala prohlídka celé školy.
Podívali jsme se do tříd, tělocvičny a v neposlední řadě do herny,
která děti zaujala nejvíc. Mohli se tam proběhnout, vyzkoušet
všechno, co nabízí, od velkých barevných polštářů až po skákacího panáka. Všechny děti byly z prostor velmi nadšené. Tímto
bychom chtěli škole poděkovat, že nám to umožnila.

Co dalšího bezesporu k listopadu patří je svátek svatého Martina. Na tuto událost jsme se pečlivě připravovali celý týden.
Kreslili jsme nejrůznější obrázky s touto tématikou, vystřihovali
vločky, vyráběli koníky a seznámili jsme děti s legendou a tradicemi. Nemohli jsme se dočkat, jestli svatý Martin přijede.
Za MŠ JIRNY Čejková Lenka

KULTURA

Vzpomínkový večer na pana Františka Antoše
Dne 21. 11. se konal Vzpomínkový večer na pana Františka Antoše. Večer byl uspořádán proto, abychom při společném setkání
lidí uctili památku tohoto váženého jirenského občana bratra
Františka Antoše, činného v mnoha místních spolcích – junáka,
hasiče, zahrádkáře a příznivce ostatních spolků a veškerého dění

v naší obci.
Akce se konala v sále Kvapík u Antošů – v domě, který Františkovi patřil, ve kterém žil a pracoval po celý svůj život.
Akci pořádala Obec Jirny a s nápadem přišel jeden z přátel pana
Antoše, člověk, který zná historii naší obce nejlépe z nás, pan
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Václav Jelínek. Díky jeho nápadu, aktivitě a pomoci Sdružení
Otevřených Srdcí se mohla akce konat. Na vzpomínkovém večeru promluvili a zavzpomínali ti, kteří pana Antoše znali.
V úvodu zavzpomínal starosta obce pan Stanislav Skořepa, který
při vzpomínkách zabrousil do svého dětství i dospělosti, zmínil
akci, při které bylo panu Františku Antošovi uděleno ocenění
Čestný občan Jiren a vzpomněl i na další společná setkání. Po
něm promluvili zástupci spolků, v nichž pan Antoš působil a to
Martin Bláha za Junáky, Martin Jakeš za jirenské dobrovolné hasiče, vzpomínku pronesla i paní Jirásková. Poté zavzpomínala
rodina Balcarových – nejbližší žijící rodina pana Antoše (synovci
a jejich rodiny). Díky tomu, že v rodině stále panují hezké vztahy
a vzpomínky, zůstal dům pořád v jejich majetku a může zde fungovat sál Kvapík, hospoda U Antošů a duch pana Antoše může
v domě žít dál a za to nelze jinak, než poděkovat.
Ve vzpomínání pokračoval jeho největší přítel a kamarád pan
Václav Jelínek, fotograf, malíř a živá historie naší obce. Ten zavzpomínal na společné zážitky s panem Antošem i dalšími společnými přáteli. Jedním z nich byl např. pan Josef Koloc, fotograf,
se kterým společně organizovali spoustu akcí a výstav. Pan Antoš

i pan Koloc dostali v minulosti největší vyznamenání též u hasičů. Václav Jelínek nabídl k zakoupení ﬁlmy na DVD, které sám
vytvořil - Jirny a Nové Jirny, Jirny v bílém a Josef Navrátil, Jirny.
Tyto ﬁlmy sám natočil a ﬁlmové záběry namluvil herec Jan Kanyza. Na obci Jirny byla k prodeji též kniha Jirny a Nové Jirny,
kterou napsali společně RNDr. Aleš Střecha, František Antoš
a Václav Jelínek pod záštitou Obecního úřadu Jirny.
Vzpomínkové akce se zúčastnilo mnoho lidí z mladší i starší generace, pamětníků i těch, kteří pana Antoše vůbec neznali.
Večerem prováděla členka kulturní komise a zastupitelka
JUDr. Jitka Korejzová. Pro nás všechny to byla krásná vzpomínková akce na nezapomenutelného člověka a Jireňáka srdcem i
duší.
Všem přítomným děkujeme, že si v předvánočním čase udělali
chvilku a přišli. Všem účinkujícím a spolkům děkujeme za jejich
čas, vzpomínky a pomoc. Bez vás všech by se akce nikdy nemohla
konat.
Ještě jednou děkujeme a přejeme krásné vánoční svátky.
Šárka Hanušová a Václav Jelínek
Za fotograﬁe děkujeme Sdružení Otevřených Srdcí

Vzpomínka občana
Dobrý den,
ve čtvrtek 21. 11. 2019 proběhl v sále Kvapík U Antošů vzpomínkový večer na pana Františka Antoše. Ráda bych touto cestou poděkovala všem pořadatelům za myšlenku a realizaci celé akce, protože pan Antoš byl a bude nezapomenutelnou duší Jiren. Dále
bych ráda poděkovala zástupcům jednotlivých spolků za připomenutí činnosti pana Antoše v těchto spolcích od jeho útlého věku
až do konce jeho života. Všem těm, kteří zpestřili celý večer nějakou veselou příhodou děkuji za to, že se o ni s námi podělili.
Ráda bych ale doplnila jednu věc, která během večera nezazněla. Pan Antoš byl nejen dobrosrdečný, ale i velice skromný člověk.
Alespoň tak jsem ho od dětství vnímala já.
Vždy na něj budu ráda vzpomínat.
Čest jeho památce.
Lucka Kůsová

Jirenské bordelobraní - podzim
Možná, že jste už letos na jaře zaregistrovali článek ve zpravodaji či nějakou jinou zmínku o dobrovolném úklidu v Jirnech
a blízkém okolí… Akce s názvem Jirenské bordelobraní byla
velmi úspěšná (rozhodně co se týče množství nasbíraného odpadu) a tak jsme od začátku byly rozhodnuté, že určitě nebude
poslední. Příjemně nás potěšilo, že v mezidobí, než bylo zorganizováno druhé Jirenské bordelobraní, se na pokračování úklidu
ptali samotní účastníci. Bylo tedy jasné, že bordelobraní č.2 musíme uskutečnit ještě letos-ideálně během podzimu.
Opět jsme oslovily zastupitelstvo obce s prosbou podporu a oﬁ-
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ciální záštitu nad akcí. Díky velmi vstřícnému postoji zastupitelů
jsme nakonec ze strany obce získaly nejen technickou podporu
a materiální zajištění akce, ale také ﬁnanční příspěvek, díky kterému mohl každý aktivní účastník dostat po skončení akce výborný guláš v hostinci U Antošů. Po zkušenostech z minulého
Bordelobraní, kdy bylo opravdu velmi chladno a deštivo a všichni jsme se vrátili patřičně vymrzlí, jsme věřily, že možnost ohřátí
u dobrého společného oběda bude milým poděkováním všem,
kteří se rozhodli věnovat velkou část své neděle pro dobrou věc.
Vše se nakonec podařilo naplánovat na 10. listopad letošního
roku. V 9 hodin ráno jsme se tedy opět sešli na parkovišti nad
hřbitovem a to v naprosto úžasném počtu téměř 50 dobrovol-

KULTURA

fotograﬁe p. Kůs

níků z řad dospělých i dětí, což je více než dvojnásobný nárůst
od jara.
V úvodu byly probrány instrukce a rozděleny lokality a uklízecí
čety se vrhly do práce. Díky usilovné snaze všech dobrovolníků
se podařilo uklidit náves v Jirnech i Nových Jirnech, park u potravin, okolí Jirenského rybníku, Vaňáku, hřbitova i celé hlavní
silnice a další lokality v obou obcích. Před 13 hodinou jsme se
postupně s většinou účastníků sešli v hostinci U Antošů a zde
u oběda probrali poznatky z terénu - objevenou novou černou
skládku v mysliveckém remízku a podněty na zlepšení do dalších „ročníků“.
Bylo sesbíráno přibližně 30 plných pytlů odpadu (cca 100 litrových) a k tomu občas přibyly věci jako pneumatiky a jiný objemný odpad. Během tohoto úklidu převažovalo sklo a plechovky,
na rozdíl od jarního úklidu, kdy bylo plno plastového odpadu.
Nejméně odpadu bylo kolem hřbitova a to díky tomu, že zde
úklid provedli pár týdnů před námi Baráčníci.
Během úklidu jsme se rozhodli také zajistit pro dobrovolníky
horký čaj, kávu, pro děti malé občerstvení. Velké překvapení bylo,
když ráno dorazila rodina uklízet a zároveň s sebou pro ostatní
přinesla domácí bábovku.
Závěrem bychom zde rády poděkovaly všem, bez jejichž podpory
a pomoci by se 2. Jirenské bordelobraní jen těžko podařilo uskutečnit: obci Jirny za technickou a ﬁnanční podporu, hostinci
U Antošů za vstřícnost při domlouvání, úžasný gulášek a skvělé
zázemí po akci, a všem dobrovolníkům za jejich čas, nadšení
a energii, které věnovali tomu, aby uklidili nepořádek po někom
jiném, aby se přírodě kolem nás aspoň chvíli zas lépe dýchalo.
Moc si vážíme toho, že se této akce účastní z velké části celé rodiny, protože věříme, že je důležité učit děti od co nejútlejšího
věku ty správné vzorce chování. Chceme, aby naše děti věděli, že
odpadky v přírodě nemají co dělat a že občas je potřeba udělat
něco navíc a hlavně po někom jiném.
Barbora Havelková
Kamila Šrolerová
www.srdceproprirodu.cz
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Poděkování za Mozartovo
Requiem
Vážení přátelé,
dovoluji si tímto poděkovat za uspořádání dokonalého
koncertu v neděli 10. listopadu v jirenském kostele. Miluji Mozarta a toto provedení bylo nejkrásnější, jaké jsem
slyšela. Samozřejmě k tomu přispěla i nádherná atmosféra v kostele a účinkující, kteří hráli a zpívali s láskou.
Děkuji
Danuše Svobodová
ředitelka soukromé česko-anglické Mateřské školy
Soﬁa School v Jirnech
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AKCE V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY
17. 12. Vánoční koncert
18.–19. 12. Prodejní trhy – Hasík
31. 12. Soukromá akce

Rok 2020
18. 1.
15. 2.
22. 2.
24. 2.
7. 3.
14. 3.
21. 3.
27. 3.
29. 3.
4. 4.
29. 11.

Myslivecký ples
Obecní ples Jirny
Tenisový klub – ples
ZŠ - divadelní představení
Baráčníci - ples
SDH Šestajovice – ples
SDH Nové Jirny – ples
Výroční schůze SPCCH, 15-17 hod.
Koncert Ewa Farna – SOS
Výroční schůze - Baráčníci
Koncert SOS
Těšíme se na setkání s Vámi.

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Pravidelné akce

Leden

Úterý, 19:00, Hathajóga, od 3. 9. 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

3. 1. 2020 pátek, 19:00, Tančírna Kvapík.

Středa a čtvrtek – Taneční přípravka, od 18. 9. 2019 otevírá TJ
Sokol Jirny kurzy tanečně-pohybové průpravy pro děti od 8 do
14 let! Vhodné jak pro první taneční krůčky, tak pro již mírně
zkušené tanečníky. Přihlášení na e-mailu: sokoljirny@gmail.com

Prosinec
17. 12. 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.
20. 12. 2019 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Hodinářův učeň.
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří
duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě
a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Z Urbana se
brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do sebe s hodinářovou dcerou Laurou a svatba je na spadnutí. Mistr proto
pošle svého učně do světa s úkolem hledat bájné hodinky, které
umí varovat před smrtí. Nikdo neví, jestli hodinky vůbec existují,
ale pokud je Urban nepřinese, Laura se jeho ženou nikdy nestane. Hodinářův učeň se tedy vydává na dalekou cestu plnou
překážek a úkolů, které musí překonávat statečností, hodinářským umem a dobrým srdcem. Láska k milované Lauře ho žene
vpřed, zatímco v patách má své tři sudičky, dvě pomáhají a jedna
škodí. V hlavních rolích Jana Plodková, Jaroslav Plesl, Václav
Neužil ml., Viktor Preiss, Dana Droppová, Michal Balcar a Miroslav Krobot, Vstupné dobrovolné.

17. 1. 2020 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Nabarvené ptáče. Ve
snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů,
rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní
Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá, a tak je dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se úplně samo divokým
a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla,
předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale
po válce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom, boj sama
se sebou, boj o svou duši, o svoji budoucnost... Nabarvené ptáče
je hluboce dramatický příběh zaobírajíce se bezprostředním
vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností
a láskou na straně druhé. Je to první a nejslavnější román autora
knih „Byl jsem při tom“ a „Pinball“ -jednoho z nejvýznamnějších
a nejvýraznějších a světových spisovatelů minulého století Jerzyho Kosińského. Režie: Václav Marhoul. Vstupné dobrovolné.
19. 1. 2020 neděle, 15:00, Tučňáci na arše. One-man-show
o třech tučňácích, kteří se s prvními kapkami potopy světa snaží
nalodit na Noemovu archu. Pohádka podle úspěšné knihy Ulricha Huba „Na arše v šest“ je vhodná pro dospělé i děti od 5 let,
nejlépe společně. Vstupné 80 Kč. Organizuje Divadelní ochotnický spolek Jirny.
23. 1. 2020 čtvrtek, 19:00, Sousedské besedování s hosty –
MUDr. Václava Adámková, primářka, mikrobiologie a ATB centrum VFN v Praze a MUDr. Jitka Nová, rentgenologické pracoviště CZP Jirny na téma „Antibiotika všelék?“.
MUDr. Adámková je celosvětově respektovaný expert v oboru
mikrobiologie, který na vlastní pěst pátrá po způsobu, jak je možné změnit neutěšený zdravotní stav naší populace. Věnuje se tématu nadužívání antibiotik v naší společnosti, což má za následek oslabení imunity, a to zvláště u dětí. Můžete se rovněž dozvědět vše i o očkování a zda je prospěšná jeho celoplošná aplikace. Partnerkou v diskuzi jí bude MUDr. Jitka Nová z CZP Jirny.
Chcete-li se dozvědět, kdy antibiotika mají význam a kdy je lepší
zvolit jiný typ léčby, pak přijďte diskutovat s oběma lékařkami,
kde se dozvíte mj. i jak je možné antibiotika i dnes nahradit.
Vstupné dobrovolné. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
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KULTURA
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V JIRNECH KULTURNÍ DŮM JIRNY
21. 12. 2019 sobota, 19:30, Česká mše vánoční „Hej Mistře…“.
Vstupné 200 Kč. Více informací na www.otevrenasrdce.cz.
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29. 3. 2019 neděle, 19:00, Ewa Farna – Málo se známe tour
2020. Polsko-českou zpěvačku není třeba dlouze představovat.
S radostí vám můžeme oznámit, že v rámci své tour na konci
března zavítá i k nám do Jiren. Více informací na www.otevrenasrdce.cz.
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Zahrádkáři Jirny
Vážení sousedé a obyvatelé Jiren a Nových Jiren,
základní organizace zahrádkářů Jirny v letošním roce ukončila
svoji činnost. Důvodem bylo, že všichni naši členové jsou vyššího věku a díky tomu jsme nemohli pokračovat v akcích jako
dříve – výstavy, plesy a zájezdy. Protože do naší organizace nevstoupili žádní noví mladí členové, kteří by byli ochotni v naší
činnosti pokračovat, museli jsme, byť nechtíc, svoji činnost ukončit. Z naší činnosti je dochováno mnoho alb z našich výstav
a zájezdů a též ﬁlmů, zdokumentovaných našim členem,

Václavem Jelínkem.
Všem našim příznivcům děkujeme za přízeň a společné zážitky,
děkujeme Obecnímu úřadu za spolupráci i podporu a všem vám
přejeme krásné vánoční svátky a hodně úspěchů ve vaší další
činnosti.
Pokud někdo bude chtít zavzpomínat na krásné období naší činnosti (výstavy), je možno i tyto dokumenty zhlédnout.
Za organizaci Zahrádkářů Jirny
předsedkyně Magdalena Bukáčková a Václav Jelínek

Baráčníci Jirny
Zdravím všechny občany naší obce a chci vás informovat o naší
činnosti.
Náš spolek je jeden z nejstarších, a proto se snažíme obci alespoň trochu pomoci. V sobotu 19. 10. jsme se sešli v počtu 16 lidí
na hřbitově při úklidu listí. Bylo ho opravdu hodně, ale za dva
dny byl hřbitov opět zapadaný. Další brigáda proběhla hned za
měsíc 23. 11.
Další, příjemnější, akcí bylo pozvání Baráčníků z Toušeně na
volby nového konšelstva. Měli moc pěkný zábavný program s

hudbou, vtipné byly vstupy členů k činnosti jejich spolku. Ale
nejpěknější bylo vystoupení dětí z místní školy. Zatančily nám v
lidovém rytmu a krásných lidových krojích. Sklidily velký potlesk.
Všichni jsme si to moc užili.
Nyní se těšíme na mikulášské sedění 7. 12. v našem oblíbeném
občerstvení Sport na hřišti.
Všem občanům, organizacím, OÚ a redakci Zpravodaje přejeme
krásné Vánoce a šťastný a úspěšný rok 2020.
Za Baráčníky Irena Vilímková

Sdružení Otevřených Srdcí

19

SPOLKY A ORGANIZACE

20

SPOLKY A ORGANIZACE

Divadelní spolek
Medailonek ochotníka
Krátce se nám představ, věk, zaměstnání, zájmy apod.
Jmenuji se Miloš Dufek, bydlím v Šestajovicích a rozhodl jsem se postavit kulturní
jirenský život na nohy. Když jsem viděl tento sál, tak jsem si říkal, že se tu jednou
musí určitě konat taneční a amatérské divadlo! Jsem soukromý podnikatel na volné
noze. Zájmy: zahrada, tanec, zpěv, divadlo.
Proč se věnuješ divadlu? Co Tě k němu přivedlo? Tvoje motivace?
Přivedl jsem ostatní k divadlu, zorganizoval jsem to s Milošem Šrůtkem a se Standou Lehkým. Motivací je mi to, aby se tady něco dělo a jistě bude i legrace. Jsem
trošku exhibicionista.
Co bys vzkázal čtenářům?
Ať přijdou mezi nás rozšířit naše řady - pokud se cítí nenaplněni. Rozhodně se
s námi nudit nebudou.

Pozvánka na divadlo
Fotograﬁe z jevištní zkoušky na pohádku
„Sůl nad zlato“, která má plánovanou premiéru na jaře 2020.
Těšíme se!
Za spolek Ochotníků Martina Bilová

Svaz postižených civilizačními chorobami
Blíží se Vánoce a konec roku. Píši poslední příspěvek v letošním
roce, ve kterém se chci ohlédnout se nad děním v naší organizaci. Užili jsme si slunečný ozdravný týden v termálních lázních
v Maďarsku, kde jsme prohřáli náš organizmus.
Na týdenním pobytu v Třeboni jsme zlepšili chůzi, utužili zdraví,
navštívili dva zámky a město Jindřichův Hradec. Absolvovali dva

jednodenní výlety. Poslední dvoudenní výlet proběhl na Moravě,
kde jsme navštívili zámek v Mikulově, večer poseděli při muzice
a zpěvu, proběhl i tanec. Ráno jsme odjeli za hranice do Rakouska do termálních lázní Laa an der Thaya, kde jsme si užili
teplé vody.
Teď už se můžeme těšit na příští rok.
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Chtěla bych poděkovat panu starostovi Skořepovi a zastupitelstvu Jiren i redakci Jirenského zpravodaje za přízeň naší organizaci a popřát hodně úspěchů v příštím roce.
Všem, kdo bude číst tento článek, přeji příjemné a hezké prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, spokojenosti a osobního štěstí
v roce 2020.
Eva Pilátová
jednatelka ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč

Junák Jirny
Děkujeme za minulých 30 let!

V listopadu jsme si společně připomněli 30 let od Sametové revoluce, události, která změnila život v naší republice. Tato událost odstartovala nejen vznik nových věcí, ale i obnovu toho, co
bylo násilně přerušeno na začátku 70. let minulého století.
Již 2. prosince 1989 se v pražské Městské knihovně scházejí činovníci Junáka, aby znovu obnovili činnost skautského hnutí.
Jako houby po dešti se po celé republice obnovují zaniklá skautská střediska, na mnoha místech vznikají nová a nábor dětí je
v plném proudu. V roce 1990 je svolán IV. řádný sněm a skauti
a skautky se stávají členy mezinárodních skautských organizací.
V naší obci se úvahy o obnově Junáka objevily ihned po započetí
činnosti Českého Junáka, ale skutečná obnova proběhla až na
podzim roku 1990. Dne 5. 10. 1990 se v bývalé skautské klubovně za Kulturním domem sešli činovníci, aby poprvé v historii naší obce ustavili skautské středisko. Nedlouho poté se ve
vývěsce u autobusové zastávky objevil leták, který zval zájemce
na první schůzku.
Ta se uskutečnila na začátku listopadu a zúčastnilo se jí cca 60
chlapců a děvčat, které srdečně přivítal br. Josef Bařinka – Akela
a zájemcům představil význam skautingu. Hlavním bodem však
bylo rozdělení zájemců do družin. Chlapecké družiny Ostříži, Jestřábi a Káňata obnovily oddíl Šíp, který zde pracoval již v letech 1968 – 1970. Dívčí družiny Lišky, Vydry a Volavky vytvořily
nový dívčí oddíl, který si později zvolil název Střelka. Oddíl oldskautů 27.OSJ navázal na činnost z konce 60. let a jeho členy se
stali tehdejší vlčata a skauti. Oddíly ihned zahájily činnost, na-
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plněnou hrami, vzděláváním a výpravami a již na počátku roku
1991 složili vedoucí oddílů a rádci družin svůj skautský slib. Na
prvním skautském táboře v Zapomenutém údolí je pak následovalo mnoho mladších členů obou oddílů.
V následujících letech naši členové v oddílech a družinách rozvíjeli své znalosti, účastnili se schůzek, výprav, soutěží, táborů,
plnili jednotlivé body nováčkovských zkoušek, skautských stezek, skládali sliby, plnili odborky, Tři orlí pera, Tři kapky rosy
a ještě spoustu dalších věcí. Také postupně stárli, odcházeli
z oddílů do svých vlastních životů nebo tu s námi nějaký čas
zůstali a pomáhali s výchovou mladších členů a vedením střediska. A postupně tak uplynulo 29 let, let naplněných hrami,
výchovou, vzděláváním a spoustou zážitků s kamarády.
Od obnovy skautingu v ČR tedy uplynulo již 30 let a já bych rád
poděkoval všem, kteří se zasloužili nejen o jeho obnovu, ale
hlavně o jeho následný rozvoj po celých 30 let až do dnešních
dnů od nejnižších článků (družin) až po nejvyšší vedení organizace. Díky nim má dnes každý člen naší organizace skoro 65 000
bratrů a sester, se kterými může prožívat nejen ty velké, ale
hlavně spoustu malých zážitků, ze kterých se skládá život a na
které bude snad jednou v dobrém vzpomínat. Není možné je vyjmenovat všechny, ale rád bych uvedl alespoň několik jmen,
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která jsou spjata se skautingem v naší obci. Je to br. Fanda Antoš,
člověk, který skauting do obce přivedl, br. Jaroslav Neumann –
Šebor, který pomáhal obnovit skauting v obci v období 1968 –
1970, br. Jan Švarc, který vedl chlapecký oddíl Šíp v období 1968
– 1970 a br. Josef Bařinka – Akela, který se věnoval obnově
skautingu po roce 1989 a byl prvním vůdcem střediska v jeho
novodobé historii. Dále bych chtěl velmi poděkovat všem mi-

nulým i současným rádcům družin a vedoucím oddílů za jejich
práci s dětmi, bez nichž bychom nebyli tam, kde jsme dnes.
A nakonec chci poděkovat všem rodičům za pomoc a důvěru,
kterou mají v nás, když nám svěří alespoň na několik chvil své
děti.
Ještě jednou – děkujeme všem za minulých 30let!
článek zaslala Jaroslava Pivoňková
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SDH Jirny
Konec roku se nezadržitelně blíží, a proto Vám přinášíme krátký
přehled o činnosti výjezdové jednotky i celého Sboru dobrovolných hasičů v Jirnech.
V roce 2019 jsme prozatím vyjížděli k 35 mimořádným událostem na katastrálním území obce i v jeho širokém okolí. Konkrétně se jednalo o 17 požárů, 9 technických pomocí, 4 plané
poplachy, dva úniky nebezpečných látek, dvě prověřovací cvičení a jednu záchranu zvířete z hloubky.
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Naše výjezdová jednotka byla nejvíce vytěžována v měsíci
červnu, ve kterém zasahovala u šesti mimořádných událostí.
Dále následovaly měsíce březen a září s pěti zásahy. Mezi fyzicky
i časově nejnáročnější výjezdy letošního roku patří požár rodinného domu v Jirnech, požár rodinného domu a přístavku s restaurací ve Vykáni, požár bývalého mlýna v Zápech a požár bioodpadu v Horoušanech.
Činnost výjezdové jednotky patří bezpochyby k té nejzáslužnější
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a nejzajímavější, ale nejedná se o jedinou aktivitu našeho sboru.
Dne 25. 1. 2019 proběhla v klubovně naší zbrojnice valná hromada sboru, na které jsme přivítali zástupce okolních sborů,
obce i místních společenských organizací. Dále jsme pořádali
tradiční pálení čarodějnic, zúčastnili se soutěže v požárním
útoku v Šestajovicích a v polovině měsíce června v naší zbrojnici
přivítali děti z mateřské školy, kterým jsme předvedli naší disponibilní techniku, výzbroj i výstroj a předali jim mnoho důležitých informací. Jako pozornost a poděkování za návštěvu si děti
odnesly hasičské vystřihovánky a slepovačky hasičských automobilů.

V neposlední řadě se snažíme vystavovat naší techniku na různých oslavách a jiných společenských akcí. Jako příklad můžeme
uvést oslavy 130 let založení Sboru dobrovolných hasičů ve
Škvorci, kterých jsme se zúčastnili s vozem Mercedes-Benz
Atego. Naše historická Tatra 111 byla vystavena v rámci akce Pohádkového putování Zelenčí a ŠestájkyFEST.
Závěrem našeho příspěvku bychom Vám chtěli popřát příjemné
prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví, pohody, osobních i pracovních úspěchu v novém roce. Pro více aktuálních informací navštivte naše webové stránky www.hasicijirny.cz.
za SDH Jirny Milan Slabý

SDH Nové Jirny
Jménem Sboru dobrovolných hasičů vám přejeme
krásné vánoční svátky plné pohody, spokojenosti
a klidu, hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím roce
2020.
Děkujeme našim sponzorům a Obecnímu úřadu za
celoroční podporu, na kterou se těšíme i v dalším
roce při pořádání vámi oblíbených akcí.
za SDH Nové Jirny

Hrubantová Marcela
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Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení
a honební společenstvo Podlesí Jirny
pořádá

Poslední

leč

V Kulturním domě Jirny
v sobotu 18.1.2020 ve 20.00 hod.
Vstupné 150 Kč.

Bohatá tombola – srna, divočák, bažant, zajíc,
kachna divoká a mnohé jiné.

Pohoštění a výborný catering zajištěn.
Ke společenskému večeru hraje skupina HITOS.

Prodej vstupenek a rezervace stolů proběhne v sobotu 4. 1. a 10. 1. 2020 vždy od 9-12 hod. v myslivecké
chatě, ul. Lovecká 333, Nové Jirny. Případně na tel.
720 235 835 (p. Sadílek).
Těšíme se na setkání s Vámi.

Pro chvíle odechu

Sokol Jirny
V sobotu 2. listopadu 2019 uspořádal Sokol Jirny dětskou halloweenskou párty. V průběhu celé akce byly pro
děti připraveny dílničky, ve kterých se zdobily halloweenské perníčky, z vlny motala strašidla, nebo vyráběly
halloweenské náramky. Celé odpoledne děti provázeli
hudbou nejen k tanci, ale i k soutěžím Bratři v tricku.
V závěru si děti vyzvedly rozmanitou tombolu. Mezi
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I N Z E RC E

INTERIÉRY VOHÁNKA
kompletní vybavení interiérů

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
interiérové dveře, stoly, plovoucí a vinylové
podlahy, ložnice, dětské pokoje, schodiště

Tel.: 604 355 701, 736 254 311, 603 560 535
Webová adresa: interiery-vohanka.cz
Adresa: Rostoklaty 173, 281 71 Rostoklaty

dětmi byly vidět nejrůznější strašidelné masky, které se mohly
zvěčnit v připraveném fotokoutku. Doufáme, že si děti zábavu
užily a těšíme se na ně opět příští rok.
Za Sokol Jirny Lucka Kůsová

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Studio na
ploše 400m2
NOVĚ OTEVŘENO
PO-PÁ 9-17h.
SO
9-12h.
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cena 37.000,-Kč/měsíc + poplatky
PRONÁJEM – dvě novostavby
luxusních RD včetně kuchyňské linky,
6+kk, podlahová plocha 160 m2,
pozemky 700 a 704 m2,
Blatouchová ul., Šestajovice

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz

cena 750.000,-Kč

cena 3.990.000,-Kč

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
PRODEJ - orná půda, 2 pozemky
o velikosti 3.335 a 1.804 m2, Jirny
cena 4.990.000,-Kč
www.viladomydoubravcice.cz

PRODEJ - poslední polovina dvojdomku 4+kk
s podl. plochou 110 m2, pozemek 260 m2,
ul. Na Močidlech, Doubravčice, okr. Kolín
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www.zdiradpekarek.cz

cena 13.900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

PRONÁJEM – tenisový areál 4 kurty
+ klubovna, pozemek 5.122 m2,
ul. K Radhošti, P10 – Nedvězí u Říčan

PRODEJ – zemědělská usedlost
(RD 118 m2 + stáje 200 m2), pozemek
2.415 m2, Vitice-Chotýš, okr. Kolín
REZER

VA C E

PRODEJ – orná půda 148.545 m2,
Horoušany, Úvaly, Jirny, Nehvizdy,
Kozovazy

