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ZPRÁVY Z OBCE

Vážení čtenáři, milí obyvatelé naší obce,
blíží se čas vánoční a k němu patří v naší obci několik tradic. Jednou z nich je otevření Kapličky svaté Rozálie na návsi v Nových
Jirnech. Ani letos tomu nebude jinak a kaplička bude pro všechny otevřena každou adventní neděli a na Štědrý den v čase od 9.00
do 18.00 hodin.
Po celé vánoční období Vás budou těšit rozsvícené vánoční stromky v Jirnech i Nových Jirnech a vánoční světla na veřejném osvětlení v obou obcích.

ZPRÁVY Z OBCE

Dovolte mi, popřát Vám, krásné a klidné Vánoční svátky
a do nového roku jen to nejlepší.
Šárka Hanušová, místostarostka

ZPRÁVY Z OBCE
Investiční akce v průběhu podzimu
Autobusová zastávka u kulturního domu
U kulturního domu Jirny přibyla nová autobusová
zastávka, která bude sloužit k tomu, aby se cestující z tohoto místa mohli schovat před deštěm či
vsedě počkat na nejbližší autobus.
Věříme, že zastávka bude sloužit jak dětem, tak dospělým a díky ní bude okolí kulturního domu zase
o kousek hezčí.

Rekonstrukce ulic Lovecká a V Zátiší
Jak jsme již informovali v minulých číslech zpravodaje, v Nových Jirnech se právě dokončují nové
asfaltové povrchy ulic Lovecká a V Zátiší a probíhají práce na stavbě nového chodníku podél ulice
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ZPRÁVY Z OBCE

Hlavní, který propojí ulici Na Polníku a ulici V Dymáku. Chodník tak usnadní nejen přístup obyvatel
této části k jejich domům, ale pomůže i pěším při
cestě do sběrného dvora.
Kromě zmíněných akcí byla vyasfaltována plocha
na otočce autobusu na konci Nových Jiren a část
plochy sběrného dvora, kde dochází v posledním
roce k postupné údržbě a oddělení prostor pro třídění jednotlivých druhů odpadu. Plocha u sběrného dvora zároveň slouží junákům pro přístup do
garáží budovy skautské klubovny, kterou junáci
využívají k uskladnění potřebných věcí.
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ZPRÁVY Z OBCE
Dětské hřiště u Vaňáku
V Nových Jirnech u Vaňáku byla zahájena výstavba odpočinkové
zóny.
V průběhu listopadu bylo osazeno 5 herních prvků a bude provedena výsadba stromů, která jednoznačně oddělí plochu odpočinkové zóny od pole.
V místě je počítáno s osazením košů na psí exkrementy, v části

k rybníku bude provedeno ochranné dřevěné oplocení, cesta pro
pěší a v průběhu jara počítáme
s finální úpravou terénu, osazením laviček, dalších odpadkových
košů a vybudováním veřejného
osvětlení. V průběhu příštího roku
dále počítáme s osazením dalších
herních prvků pro všechny generace. Protože místo je dlouhodobě
hojně využíváno i chovateli domácích mazlíčků, prosíme i je, aby
na tomto místě nenechávali exkrementy po svých mazlíčcích,
v blízkosti jsou k dispozici dva odpadkové koše. Zároveň chceme
požádat řidiče, aby do odpočinkové zóny nevjížděli auty. Věříme,
že nám nikdo nebude naše herní
prvky ničit a odpočinková zóna se
stane příjemným místem pro
všechny generace.
Za obec Jirny Šárka Hanušová
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ZPRÁVY Z OBCE
Otvírací doba Obecního úřadu:

Upozorňujeme naše obyvatele, že Obecní úřad bude
v době od 21. 12. 2020 do 4. 1. 2021 uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

Uzavření sběrného dvora v průběhu
vánočních svátků

Upozorňujeme naše obyvatele, že Sběrné dvory
budou v průběhu vánočních svátků uzavřeny z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců OÚ.
Své odpady, prosím, doneste do sběrného dvora nejpozději v sobotu 19. 12. 2020.
Sběrný dvůr bude znovuotevřen:
- ve středu 6. 1. 2021 – Nové Jirny
- ve čtvrtek 7. 1. 2021 – Jirny
Děkujeme za pochopení.
Knihovna Jirny v ZŠ Pražská 800 bude v prosinci
otevřena do 17. 12. 2020.
Mezi svátky bude knihovna uzavřena a bude se těšit
na své čtenáře od 7. 1. 2021.

16. 12. 2020 od 19 hodin v myslivecké chatě
v Nových Jirnech se koná Veřejné zasedání
zastupitelstva obce.
Všechny srdečně zveme.

Odečet vodoměrů prosinec 2020
Vážení občané,
v prosinci bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete nahlásit následujícími způsoby do 26. 12. 2020.

JIRNY
• SMS: 735 009 371
(či volání: pouze mezi 18.00 ̶ 20.00)
• E-MAIL: vodajirny@email.cz
Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.

NOVÉ JIRNY
• SMS: 704 471 876
(či volání: pouze mezi 19.00 ̶ 20.00)
• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz
Děkujeme, VaK Zápy, spol. s r.o.

Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Stanislava Janečková
Josef Nejedlý
Milena Bezpalcová
Oldřiška Straková

Helena Kadlečková
Marie Vintrová
Václav Veverka
Marie Bačkovská

... a manželský pár, který oslaví diamantovou svatbu na Štědrý den 24. 12 .2020
Zlata a Jozef Novotný
Datum sňatku: 24.12.1960
Srdečně gratulujeme.
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NAPSALI JSTE NÁM
V tomto měsíci nás navždy opustil:

Václav Hausdorf
Rodinám a pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast.

OÚ Jirny

NAPSALI JSTE NÁM
Zpívání u kapličky Panny Marie se letos
konat nebude
Vážení a milí spoluobčané, sousedé,
v tomto čísle Jirenského zpravodaje vás obvykle zvu jménem
celé kapely Sousedé na štědrovečerní zpívání koled k lesní kapličce Panny Marie. Letos by to bylo po jedenácté, ale události
posledních týdnů a měsíců v naší zemi nás nutí měnit naše původní plány. Koronavirová epidemie nám kromě jiného znemožnila shromažďování osob a obzvláště zpěv se ukázal pro šíření
viru rizikovým. I když dnes ještě není jasné, jestli na Štědrý den
současná omezující opatření vlády nebudou zmírněna, tak v současné době nám znemožňují spolu s kapelou zkoušet.
Rozhodně ale nechci na tomto místě zpochybňovat některá rozhodnutí odpovědných činitelů, jako to dělají jiní zasloužilí občasné našeho státu. Naopak jako lékař bych chtěl vyzvat k jejich
dodržování, jakkoliv nám mohou připadat zmatečná či dokonce
zbytečná. Jiné metody boje proti současné epidemii neznáme či
v současné době ještě k dispozici nemáme. Teprve naši potomci
nás budou moci hodnotit, jak jsme si jako lidstvo v tomto boji
vedli. My na to právo nyní ještě rozhodně nemáme.

Jedno je totiž jisté. Třebaže onemocnění virem COVID-19 probíhá u naprosté většiny nakažených pod těžšími příznaky
chřipky, tak necelých 10% případů musí být kvůli těžké dušnosti
přijímáno do nemocnic s těžkým zápalem plic. Polovina z nich
potom končí na jednotkách intenzivní péče napojených k různým život zachraňujícím přístrojům. I když se i tito nemocní nakonec z více než poloviny případů nakonec uzdraví, téměř
všichni si odnesou domů jako vzpomínku na prodělanou infekci
trvalé poškození srdce a plic. Třebaže se většinou jedná o velmi
nemocné osoby, tak mnohdy se i mezi nimi najdou do té doby
zcela zdraví jedinci.
Nechci svým příspěvkem nikoho strašit. Blížící se adventní čas
by nám měl sloužit k zamyšlení nad tím, co jsme v tomto roce
udělali a čeho jsme dosáhli. Jestli máme právo být na všechny
naše rázná rozhodnutí hrdi, nebo náš neveselý život v posledních měsících přijmout s pokorou a doufat v lepší časy. Byl bych
rád, kdyby i můj příspěvek k tomuto zamyšlení aspoň částečně
přispěl.
Přeji všem klidný adventní čas
doc . MUDr. Robert Holaj, CSc., MBA

Kamínky

Našli jste při některé ze svých procházek po naší krásné obci malované
kamínky? Já jsem ještě takové štěstí bohužel neměla. Jedná se o novou zábavu pro celou rodinu, od dětí až po prarodiče. A taky možnost strávit
v dnešní těžké době společné chvíle v přírodě při hledání oblázků, ale
i doma při jejich malování. Zapojili se už lidé napříč Evropou.
Principem této putovní hry je namalovat cokoliv na kamínek a z druhé
strany ho označit PSČ obce, ve které byl vytvořen. Pak
ho stačí uložit na viditelném místě, kde ho může
každý najít. Na facebooku je skupina s názvem Kamínky, kam můžete vkládat fotografie těch nalezených, doplněné právě o PSČ, které je napsané na
zadní straně, a taky místa, kde jste ho našli. Podle
Poštovního směrovacího čísla může pak každý svůj
kamínek dohledat a zjistit, kam až doputoval. Můžete
si ho taky nechat, ale lepší je, když ho pošlete zase
dál.
A pokud nemáte vlastní účet na facebooku, nevadí.
Můžete i tak vyrábět kamínky a posílat je vesele do
světa. Každému nálezci udělá určitě radost. Při malování obrázků na kamínky se Vaší fantazii nekladou
žádné meze. K samotné tvorbě je vhodné použít
akrylové barvy nebo fixy, poté přelakovat bezbarvým
lakem, aby vydržel za každého počasí.
Sama jsem byla překvapená, kolik v této republice máme umělců, kteří svá neuvěřitelná díla přenášejí na kamínky a ukládají je ve všech koutech země.
Tereza Benáčanová
Přesná pravidla naleznete na:
https://m.facebook.com/groups/kaminky/

Kamínky nalezené
v Nových Jirnech
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NAPSALI JSTE NÁM
JIRENSKÉ BORDELOBRÁNÍ VOL. III.
I přes nouzový stav, i přes různá krizová opatření se nám podařilo v neděli 8. 11. 2020 zorganizovat Jirenské bordelobraní
vol. III.
Bylo až neuvěřitelné, že i přes organizačně-covidové opatření
se nás k úklidu sešlo 30 „brigádníků“, přesně řečeno 17 dospělých a 13 dětí či mládežníků! Letošní složitá situace nám nedopřála uspořádat akci v klasickém scénáři, jako předchozí akce.
Každý kdo se zapojil do akce, si vybral své místo, které uklidil
a následně poslal fotografie, kde se nachází pytle s odpadky
a které místo bylo uklizené. Bylo nádherné po celou neděli dostávat fotografie od vás všech a bylo nádherné sledovat, jak se
počet nadšených „brigádníků“ navyšoval a navyšoval.

Vzhledem k jednotlivým zpětným reakcím lze danou akci krásně
shrnout.
Absolutně největší nepořádek dělají kuřáci, protože tolik vajglů
a naprosto všude to jsme všichni koukali. A to po většinou v místech, kde jsou koše či popelnice. Přitom cigaretové nedopalky
jsou bezkonkurenčně to, čím lidé okolní prostředí znečišťují nejčastěji. Odhodit jen tak obal od sušenky či plastovou láhev je
tabu, které ale pro cigaretové nedopalky vůbec neplatí. Řada lidí
je totiž vůbec za odpad vůbec nepovažuje, a pokud ano, tak roz-
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hodně ne za nebezpečný. Odhaduje se, že z 5,6 trilionů cigaret,
které lidé na celém světě každý rok vykouří, skončí ve volném
prostředí nedopalky z celých dvou třetin z nich. To je neuvěřitelných 4,5 trilionu nedopalků za rok. Není vůbec divu, že právě
ty tvoří 30 – 40 % odpadu sesbíraného na ulicích měst či plážích1.
Obrovské "zklamání" jsme opět zažili u hřbitova, neboť jenom
podél dvou zdí (!!) se naplnil celý (!) žlutý pytel plastových obalů
od svíček, umělých květin, skleněných váz a hliníkových obalů
od svíček.
Tentokrát místo plastových lahví vedou plechovky všeho druhu,
paradoxně nejvíce letos „frčí“ energetické nápoje.
Největší „bizár“ všeho odpadu a dané akce jsou psí exkrementy
zabalené v igelitových sáčcích a zahozené do přírody. To už tam
ten exkrement je daleko lepší ponechat v přírodě, pokud ho do-

tyční nedonesou pár metrů ke koši. Neboť veškeré nálezy byly
v docházkové vzdálenosti vždy tak ccá 100 metrů od košů (!).
A co dodat závěrem? Pojďme na akci nahlídnout z pohledu samotných účastníků. Tyto reakce, které chodili pořadateli po dané
akci, vlily pořadateli do žil pořádnou dávku pozitivní energie.
l
l

„Máme radost a je nám dobře na duši. Taková autoterapie
toto“.
„Mám z toho zase plnou hlavu, jaký jsou ty lidi prasata a nejvíc kuřáci. Ani se nám ty vajgly všechny nepodařilo posbírat.

NAPSALI JSTE NÁM

l
l
l

l

Fakt síla“.
„Ty jo tolik odpadu, co metr, to rozdělávání pytle“.
„Je skvělé, že se zapojuje tolik lidí. Děláme to rádi“.
„Myslím, že ta hodina a půl, co jsem tomu věnoval, nikoho nezabije, ale samozřejmě každého rozhodnutí. Ale je docela zábavné, jak si u toho uvědomíš, jaký jsme „prasata“, že tohle
všechno tady prostě je“.
„Díky za organizaci, děti koukaly, co všechno lidi vyhodí“.

Děkuji vám všem, bez vás by žádné Jirenské bordelobraní ne-

existovalo. Děkuji naší obci, a to především Šárce Hanušové, se
kterou danou akci dojednávám. Díky obci v pondělí ráno byly
všechny pytle s odpadky odvezené a to i „skládky“, které jsme
během úklidu objevili a identifikovali.
Těším se, že se na další akci sejdeme ještě ve větším počtu
a hlavně, po dané akci v naší milované hospůdce U Antošů. Vždyť
si to pak zasloužíme!
Kamila Šrolerová
srdceproprirodu.cz

Úklid č.2

Dobrý den, zasílám příspěvek s krátkým textem.
V neděli jsem na jirenský úklid bohužel nemohla, tak mi to nedalo a vypravila jsem se o pár dní později do okolí zastávek
v Nových Jirnech a u čerpací stanice, nepořádku bylo dost - zejména v blízkosti odpadkového koše (viz. fotografie). Lidé si pletou víka odpadkových košů s popelníkem! Denně je vidět

nedopalky na koši a všude okolo poházené, o psích exkrementech v igelitovém pytlíku nemluvě ... je mi z toho opravdu
smutno a navíc je mi jasné, že adresáti tohoto nepořádku nikdy
uklízet nepůjdou.
Děkuji tímto všem všímavým lidem, kterým není hezké prostředí
lhostejné a panu Klvaňovi za pomoc!

Bílová Martina
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ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ
Základní škola
Škola s dětmi

Vážení rodiče, milé děti,
konečně jsme se dočkali návratu dětí do školy. Od 18. 11. 2020 nastoupily děti z přípravného ročníku, prvních a druhých tříd, od 30. 11. se
vrátí ostatní ročníky 1.stupně, žáci devátého ročníku, ostatní
6.- 8. ročníky se budou ještě střídat při prezenční a distanční výuce. Postupně jirenská škola nabere pravidelný školní život, a to je dobře.
Připravily jsme pro děti překvapení, ve škole se mnohá místa změnila.
Nabízíme malou ochutnávku jako náhradu za to, že jste se ještě do nových prostor nemohli podívat.

Výzdoba chodeb

Velká naděje

Učebna hudební výchovy - to je teprve začátek práce.
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Vážení přátelé školy,
pojďme se vrátit k moudrosti učitele národů Jana Amose Komenského, jehož 350. výročí úmrtí si
letos připomínáme. Jako pedagogický reformátor nám předal odkaz, který je stále platný.
Komenského život byl zasažen
velkými ztrátami, jednou z nich
byl odchod z vlasti. Takto se s ní
rozloučil: „Na tebe, národe Český
a Moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již
dokonalém s tebou loučení… Věřímť i já Bohu, že po přejití vichřic,
hněvu, vláda věcí tvých k tobě se
zase vrátí!“
I naše vichřice, hněv, strach, nejistota jednou skončí a my se s urputnou nadějí dočkáme klidu,
radosti a pevného zdraví.
Vážení přátelé školy, vážení rodiče, milé děti, přejme si i v této
době, abychom krásné tradiční
svátky - Vánoce prožili slavnostně,
krásně, radostně a se svými blízkými.
Radostné a klidné Vánoce všem.
Hana Kudrnová

SPOLKY A ORGANIZACE

Mateřská škola
Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ v době Vánočních prázdnin
Na základě § 3 odst.2 vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ředitelka mateřské školy po dohodě se
zřizovatelem rozhoduje takto:
Provoz Mateřské školy Jirny bude v době Vánočních prázdnin přerušen od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.
Stanislava Děrešová, ředitelka pověřena řízením MŠ

KULTURA
SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Prosinec

15. 12. 2020 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 . Těší se na Vás, JUDr.
Jitka Korejzová, advokátka.

doporučili mimořádný film do vašeho kina v obýváku: "Moje
učitelka chobotnice". Jsme na pochybách, zda se jedná o
mimořádný dokument nebo zpověď mimořádného člověka.
A kde film sehnat? Malá nápověda. Kdo hledá na internetu určitě
najde...

KULTURNÍ DŮM JIRNY

Nový termín, Drobnosti Milana Drobného. Komorní recitál známého českého zpěváka. Připravujeme nový termín na jaro 2021,
o kterém vás budeme informovat. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Více informací na www.otevrenasrdce.cz

Nový termín, Ewa Farna – Málo se známe tour. A je to tady. Velice
nás mrzí, že už poněkolikáté musíme koncert zrušit, ale
nemůžeme s tím nic dělat. V současnosti jednáme s manažerem
o novém termínu na jaře 2021. Již zakoupené vstupenky
zůstávají i nadále v platnosti, ale zároveň je můžete i vrátit.
Budeme ovšem rádi, pokud s námi dále vydržíte. Více informací
na www.otecrenasrdce.cz

Zrušeno, Vánoční setkání s Jiřinou Bohdalovou. Plánovaná talk
show se známou českou herečkou se nekoná!

Myslivecké sdružení Podlesí Jirny oznamuje občanům, že plánovaný myslivecký ples dne 23. 1. 2021 se nekoná.

Biograf Kvapík tentokrát v obýváku – Moje učitelka chobotnice.
Vážení návštěvníci Biografu Kvapík, nemůžeme se v současné
době scházet na promítání filmu, přesto bychom vám rádi

25. 4. 2021 neděle, 19.00, Ivan Mládek a Banjo Band. Koncert je
přesunut do nového termínu na jaro. Již zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti. Více informací na www.otevrenasrdce.cz

SPOLKY A ORGANIZACE
Sdružení postižených civilizačními chorobami
Ohlédnutí za letošním rokem v naší organizaci ZO SPCCH Jirny,
Šestajovice, Zeleneč.
Dovolte mi, abych v předvánoční čas zavzpomínala na akce,
které jsme připravili pro naše členy. Některé z nich se nám pro
covid 19 nepodařilo uskutečnit.
Raději si připomeňte co, jsme stihli. Jednodenní zájezd na Kunětickou Horu, Perníkovou chaloupku, Pardubice. Kdo peče perníčky, určitě si připomene ty krásně nazdobené v Perníkové
chaloupce. Ráda bych se vrátila i na Kunětickou horu a krásný
rozhled do kraje. Vzpomenu si také na sál na hradě, kde na zemi
jsou znázorněny rybníky a říčky a řeka Labe v Pardubickém kraji.
Rybníky zde byly založeny Perštejny. Jejich výstavbou byl převážně pověřen rybníkář Kunát z Dobřenic, který zde vybudoval
i umělý kanál na Labi v délce 32,6 km, šířce 3 až 8 m a hloubce
1 a 2 m. Vznikl zde i jeden z největších rybníků v Čechách Čeper-

průvodkyně jsme se dozvěděli o tom, že generál byl postřelen
jeho vojákem do hýždě a bitvu proti Stavům řídil v leže z kočáru. Ještě chci dodat, že prý vojáka nepotrestal asi si byl vědom,
že potřebuje každého. Prošli jsme se Terčiným údolím, které dotvořila majitelka hradu. Navštívili jsme malé Lurdy- Kostel panny
Marie Těšitelky. Při zpáteční cestě k našim domovům jsme navštívili Čapí hnízdo.
Poslední náš výlet jsme absolvovali již v rouškách do Jablonného v Podještědí na hrad Lemberk, kde jsme se seznámili s posláním sv. Zdislavy a jejím příběhem, plným lásky a odhodláním
pomáhat lidem. Snad se nám splní mé přání, které jsem si přála
v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy.
Chtěla bych se s Vámi opět podívat do Maďarska a užít si teplo
v termálních lázních. Těšit se na ozdravný pobyt ve Spáleném
Poříčí které je opět spojené s generálem Buquoyem.

11

SPOLKY A ORGANIZACE

ka, svou rozlohou v 15. století byl větší než Rožmberk v Jižních
Čechách. Se stavbou rybníků a stok v Již. Čechách pomáhal Štěpánku Netolickému právě Kunát.
Tím se přeneseme na náš týdenní pobyt v Třeboni a k našim stopám po historii, která se váže k rodu Rožmberků a k jejich rybníkářství. Navštívili jsme i tamní zámek s tématickým zaměřením na Petra z Rožmberka. Odjeli jsme i na jednodenní výlet
do městečka Nové Hrady, návštěvou hradu Nové Hrady, dozvěděli jsme se o historii rodu Buquoyů, hrad dostal darem generál Buquoy od Habsburků za vítězství na Bílé Hoře 1620. Od

Veteran Car Club Nové Jirny
Přejeme vám všem ...
Vánoční svátky i Nový rok jsou hlavně časem klidu,
míru, ale také setkávání se s přáteli, rodinou i známými. V letošním roce je všechno jinak a možnost
setkání s našimi nejbližšími nám chybí nejvíce.
Právě toto období nám připomíná, jaké máme štěstí,
že máme kolem sebe báječné lidi. Můžeme mít
spoustu přání, tužeb, snů, ale jen zdraví, štěstí, láska
a přátelství dávají smysl našim dnům.
Z celého srdce vám všem přejeme pokoj, mír, radost,
spokojenost v čase vánočním, příjemné poslední
chvíle roku 2020 a co nejšťastnější vstup do nového
roku 2021.
V novém roce se nenechme ovládat nepokojem,
strachem či úzkostí. Na všechno zlé zapomeňte a do
nového roku si odneste jen to nejkrásnější!
Veteran car club Nové JIrny
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Snad se nám podaří i jednodenní zájezdy na zámek Radim
a skanzen v Kouřimi či Kostnici v Sedlci a Kutnou Horu nebo
zámek ve Slatiňanech s návštěvou hřebčína. Polsko nebo dvoudenní Moravu.
Buďte na sebe všichni opatrní, přeji všem, kdo čtou tyto řádky:
hezké a klidné svátky vánoční do Nového roku hlavně zdraví
a osobní spokojenosti. Vedení naší obce v čele se starostou p.
Skořepou bych chtěla poděkovat za přízeň naší organizaci
a všem ostatním spolkům hodně úspěchů.
přeje Eva Pilátová a Ladislav Csik

SPOLKY A ORGANIZACE
Baráčníci
V této podzimní a sychravé době jsem se sešli pouze jednou,
a to na úklidu hřbitova. Sešlo se nás pouze 8, z toho dva členové
SOS, kterým moc děkujeme. Hrabání listí je nekonečná podzimní
práce. Druhý den to bylo stejné. Panu Kůrkovi, který se stará o hřbitov s velkou péčí, patří velký dík.
Všem občanům Jiren a Nových Jiren, OÚ, všem spolkům a re-

dakci oblíbeného Zpravodaje, přejeme klidné a spokojené Vánoce.
V době adventu je čas k zamyšlení nad celým rokem 2020, co
bylo dobře a co méně, aby ten následující byl lepší a zdravější.
To všem moc přejeme za Baráčníky Jirny.
Irena Vilímková

SDH Nové Jirny
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V sobotu 14. listopadu proběhlo kácení
a příprava vánočního stromu, který darovala paní Míša Císařová a putoval ke kostelu sv. Petra a Pavla do Jiren.
Novojirenští mladí hasiči si ozdobili připravený vánoční strom na návsi v Nových Jirnech. Bohužel, setkání na první
advent a rozsvícení stromečku, která se
v předchozích letech těšila velké návštěvnosti jirenských a především novojirenských občanů, se letos vzhledem k
situaci ohledně koronavirové epidemie
nekonala.

Sdružení Otevřených Srdcí
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Před nástupem prvních a druhých ročníků
do školních lavic proběhla dne 17. listopadu v dopoledních hodinách dezinfekce
tříd a prostor v základní škole. Následovala
dezinfekce autobusových zastávek v obci.

spokojenosti a ohleduplnosti.
Děkujeme za spolupráci a podporu především Obecnímu úřadu Jirny, našim stálým sponzorům a také našim členům,
kteří se aktivně i ve vyhlášených nouzových stavech podíleli na chodu sboru.
Odpoledne pak patřilo údržbě techniky
Poděkování patří také vedoucím mládeže
a přípravě vozidla Tatra 815 na STK.
za jejich podporu a celoroční práci s dětTen letošní rok, který se pomalu blíží ke mi.
konci, byl pro nás, pro všechny, opravdu
Těšíme se na setkání s vámi se všemi
náročný. Přejeme vám všem příjemné prov novém roce 2021.
žití vánočních svátků a do toho roku následujícího hodně moc zdraví, štěstí, pohody, Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

SPOLKY A ORGANIZACE

KVAPÍK S JIRENSKÝM ZPRAVODAJEM
A JIRENSKOU KAVÁRNOU
POD ZÁŠTITOU OBCE JIRNY
POŘÁDAJÍ

VELKOU
FOTOGRAFICKOU
LOUPEŽ

SOUTĚŽ

pro dospělé i děti,
pro sousedy i sousedky

FOTÍM, FOTÍŠ, FOTÍME...
JIRNY
FOTOGRAFIE MŮŽETE POSÍLAT NA ADRESU
VYSTAVA@UANTOSU.CZ

Malý námět
na velký prožitek Vánoc
Vážení přátelé,
zkuste letos o Vánocích
vnést RADOST do svých
domovů bez hmotných
darů. Pak teprve správně
pochopíte
symboliku
Vánoc.
Krásné svátky vám přeje
Helena Zelenková
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Divadelní spolek
Krátce se nám představ (věk, zaměstnání, zájmy apod.)
Mé jméno je Standa Lehký a jsem 62 let mlád. Jsem hercem Městských
Divadel Pražských. Mám několik koníčků (cestování, kutilství), ale největším ze
všech je stavění modelů dřevěných historických plachetnic.
Kde pramení Tvé rozhodnutí stát se hercem a věnovat se divadlu profesionálně?
Prapůvod, jak jsem se dostal k divadlu, je někde na základní škole. Paní učitelka češtiny věděla, že umím hrát na kytaru a že i zpívám, a tak mě obsadila
do školního představení. A od té doby se to se mnou nějak táhne. I když jsem
původně chtěl být technikem, maturoval jsem na SPŠ jaderné techniky, tak nakonec zvítězila múza divadelní a vystudoval jsem DAMU.
Co bylo Tvou motivací založit spolek ochotníků v Jirnech a co bys vzkázal
čtenářům?
K založení ochotnického spolku mě přivedla náhoda, když jsem se potkal
s lidmi z … otevřených srdcí … a společně jsme se shodli na potřebě zlepšit kulturní dění v Jirnech. Sice tady máme kulturní dům, ale ten naprosto nevyhovuje
po technické stránce, protože není vybaven jevištní technikou. Bylo by krásné
sem pozvat skvělá představení z Prahy, na která se těžko shánějí vstupenky, ale
zatím to bohužel nejde.
Aktivní spolková činnost je v každé obci zlatým grálem a zaslouží si maximální podporu ze strany zastupitelů. Není možné setrvávat v mentální mělčině typu: „... a koho to divadlo vlastně zajímá, každej si doma pustí televizi...“ Ano, nositelé takovéhoto
uvažování jsou také mezi námi. Jirenští ochotníci mají na co navazovat. Tradice ochotnického divadla je v obci velmi silná. Ještě
žijí pamětníci a existuje i bohatý archiv. Ne každá obec se může tímto chlubit, ale tam, kde ochotníci jsou a aktivně pracují, tam
se i lépe žije. Já jako profesionál obdivuji členy divadelního spolku za jejich trpělivost i odvahu. A přeji, abychom nazkoušeli ještě
hodně hezkých představení a občanům i jejich dětem připravili hezkou zábavu.
Standa Lehký
Zdroj obrázku: https://mestskadivadlaprazska.cz/herec/387/stanislav-lehky/

Milí čtenáři,
posledním příspěvkem v tomto roce uzavíráme v Jirenském
zpravodaji řadu medailonků, ve kterých se vám postupně
představilo všech 17 oficiálních členů Divadelní ochotnického
spolku. Řadu uzavírá jeden z našich zakládajících členů, kterého
můžete znát z televize, divadla, dabingu nebo třeba z rockového
rádia – náš pan režisér.
A ještě, než se začtete do jeho medailonku, dovolte pár slov
k této době:
Na našem webu a facebooku opět najdete něco málo pro potěchu ducha i k zamyšlení pro dospělé a pro zábavu i soutěživost
těch menších. Ve spolupráci se známou autorkou knížek pro děti
I. Březinovou vznikají postupně 4 pohádky, na jejichž základě
mohou děti soutěžit. Stačí, když se na ně podívají, uhodnou
závěrečnou otázku a za pomoci Vás dospělých zašlou odpověď
na náš facebook nebo e-mail (ochotníci.jirny@gmail.com).
Odměně se už dostalo několika dětem z MŠ Vyšehořovice, které
dokonce k 1. pohádce nakreslili obrázky. Zde alespoň malý výběr:
I letos se DOS Jirny připojuje k Mikulášské nadílce, a protože je
provázena bezpečnostními opatřeními, nad kterými má dohled
samotné nebe v podobě jeho zástupců sv. Mikuláše a anděla, tak
se nechte překvapit, zda uvidíte Mikuláše za oknem, online nebo
si můžete zachatovat s čertem, pokud na to budete mít kuráž.
No a poslední slova patří adventním nedělím. Jistě víte, že v Nových Jirnech byla díky obci krásně obnovena kaplička sv. Rozálie
a 19. dubna loňského roku slavnostně vysvěcena. Neváhejte se
tedy zastavit a nahlédnout dovnitř během adventních nedělí,
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kdy je kaple otevřena. A pokud budete mít štěstí, dovíte se těsně
před večerním zvoněním od Klekánic, co to znamená klekání,
proč se zvoní zrovna v 18 hodin večer a další zajímavosti.
A na závěr dovolte malou výzvu:
Jistě všichni cítíme, že ani letošní Velikonoce, dovolená, nástup
našich dětí do školy ani Vánoce nebudou takové, na jaké jsme
zvyklí. Ale stačí, aby si každý z nás rozsvítil doma na okně svíčku
- když ne každý den, tak aspoň na adventní neděli. Rozsvícená
svíčka jako symbol naděje, která zdaleka neumírá. Jen dodávám,
že tato naše výzva pro adventní čas je ve spolupráci se Spolkem dobrovolných hasičů Jirny, kteří upozorňují na pečlivé umís-

tění na okně čili ne těsně pod záclonkou… (Nebyli bychom to
my ochotníci, kdybych si z každé věci tak trochu neutahovali.)
Nicméně ať už budete doma rozsvěcet svíci nebo půjdete okolo
rozzářených oken svých sousedů, vzpomeňte na ten naděje plný
tajemný příběh Vánoc, který nám říká:
„To světlo ve tmě svítí a tma jej nepohltí.“
Požehnané a radosti plné Vánoce za všechny jirenské ochotníky
přeje Marie Kočová
Web: http://ochotnicijirny.cz
FB: https://bit.ly3dUkqpT
Instagram: https://www.instagram.com/ochotnicijirny/

Fotbalový klub Jirny
Fotbal v době pandemické
Ještě před utlumením soutěží ze známých důvodů naši starší žáci konečně
zvítězili, a to hned dvakrát. Nejprve se
nám podařilo porazit tým Aero Odolena
Voda na jeho hřišti 1 : 0 a následně jsme
v našem azylu na hřišti v Nehvizdech
zdolali TJ Sokol Čestlice 4 : 3 . Fotbalový rok 2020 tak ukončíme
vítězně.
Starší přípravka stihla odehrát čtyři z šesti turnajů a poté co
v součtu kluci odehráli 20 zápasů přišla i první vítězství a celkově byl znát velký pokrok. Škoda jen, že námi pořádaný turnaj

musel být na poslední chvíli zrušen kvůli zavedení omezení. Nejmladší mládežnická kategorie zatím nehraje soutěže, ale pouze
přátelská utkání. Kluci vyhrávají co se dá a tak jim měly být odměnou dva halové turnaje, které byly bohužel taktéž zrušeny.
Držme si tedy palce, ať se vše co nejdříve vrátí k normálu a kluci
naváží tam, kde skončili.
Za celou fotbalovou rodinu FK Jirny přeji krásné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné nervy, zdraví a hodně gólů
na domácím i pracovním hřišti : )
J. Konrád

Vážení občané,
i v letošním roce se k Vám obracím, abych Vám popřál klidné prožití adventu a vánočních
svátků a úspěšný vstup do nového roku 2021. Končící rok byl obdobím mnoha změn – život
naruby obrátila naší zemi neznámá a nevyzpytatelná nemoc a situace, do kterých jsme se
v jeho průběhu dostávali, bychom si ještě před rokem jen stěží představovali. Můžeme ale
snad již v tuto chvíli parafrázovat slova Winstona Churchilla z roku 1942: „Tohle není konec.
To není ani začátek konce. Je to ale snad konec začátku.“
V příštím roce nás všechny čeká hodně práce – návrat k původnímu běhu věcí před zavádě
ním vládních opatření nebude jednoduchý. Jsem proto velmi rád, že v tuto dobu potkala náš
Středočeský kraj významná změna ve vedení a že jej povedou lidé zkušení a dobře znalí
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samospráv. Rád budu kolegům ze STAN a koaliční ODS nápomocen v řešení dlouhodobých problémů, které kraj trápí
například v oblasti dopravy nebo školství.
Mým předsevzetím bylo hned na začátku mého mandátu navštěvovat jednotlivé obce mého obvodu, což byla jedna z věcí,
kterou jsem musel bohužel v letošním roce omezit. Snad tedy v tom nadcházejícím se s vámi budu moci setkat osobně.
Váš senátor Zdeněk Hraba

INZERCE

Nová mobilní pedikúra, profesionální péče u Vás
doma, pedi mokrá/suchá(skalpel, bruska).
722 968 811
Hledám šikovnou, chytrou a zdatnou studentku /studenta na doučování syna v 5. třídě ZŠ, AJ, ČJ, ale
i celkový dohled na jeho práci. Trpělivost podmínkou.
Jirny. Telefon: 776 335 949

KOMINICTVÍ NĚMEC
opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz
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cena 5.990.000,-Kč + možnost odkupu garáže v domě za 250.000,-Kč

PRODEJ – mezonetový byt 4+kk,
podlahová plocha 112 m2 + terasa 7 m2,
Rohožnická ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

Vaši real itní 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 35.000,-Kč/měsíc + poplatky

39.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – nově rekonstruovaný
RD 5+1/2G/T, podlahová plocha 234 m2,
pozemek 959 m2, ul. Ve Vilkách, Šestajovice

cena 23.900,-Kč/měsíc + poplatky

www.zdiradpekarek.cz

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2,
vhodný jako prodejna, showroom, pohybové studio apod., přízemí OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

cena 23.000,-Kč/měsíc + poplatky
REZER

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,
Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2,
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

VA C E

PRONÁJEM – nově rekonstruovaný RD
4+kk/G/T, podlahová plocha 122 m2, pozemek 673 m2, Kopretinová ul., Šestajovice
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