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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
vítejte v roce 2020. Svátky utekly jako voda a my jsme se ocitli
v roce novém. Využijme magický rok 2020 k tomu, abychom byli
sami se sebou spokojenější, úspěšnější a hlavně zdraví. Doufáme, že naše stránky budou i nadále přinášet smysluplné
a včasné informace, které budete rádi číst a také doufáme, že
i vaše příspěvky budou četnější, protože vy všichni, naši čtenáři,

děláte náš časopis bohatší a zajímavější.
Blíží se období plesů a hned 18. ledna vás všechny zveme do
kulturního domu na Poslední leč pořádanou místním mysliveckým sdružením. Věříme, že bohatá tombola a živá hudba bude
tím pravým ořechovým pro dlouhé lednové večery.
Vaše redakce

Zpívání u kapličky
Vážení spoluobčané, milí sousedé, kamarádi,
sešli jsme se letos tradičně před lesní kapličkou
Panny Marie v Nových Jirnech, abychom si popřáli
klidné prožití nejkrásnějších svátků v roce s těmi, se
kterými žijeme pospolu na stejném místě, tedy s našimi sousedy.

Našemu hudebnímu tělesu je velkou ctí, že k tomuto setkání může již
po šesté zahrát a zazpívat tradiční
české koledy a přidat pár vánočních
písní ze svého repertoáru. Právě na
počest našeho štědrovečerního hraní před vámi, našimi sousedy, jsme
si pro naši kapelu zvolili název
s tímto setkáním spjatý, tedy Sousedé.
Jsme rádi, že se zde scházíme v čím
dál větším počtu. Na druhou stranu,
již není jednoduché takovýto dav
přehrát a přezpívat. Také proto, aby
naše písničky s vánoční tématikou
byly nad našimi domovy dobře slyšet jako zbraně proti těm, kteří by
nám naše stoleté křesťanské tradice
chtěli vzít, jsme byli opět nuceni
naše vystoupení ozvučit. Aparaturu poskytl pan
Jarda Picek ze Šestajovic a generátor zapůjčil pan
Honza Krchov z Jiren. Naše kapela vám bude hrát z
podia postaveného pod vedením pana Františka
Hausdorfa z Nových Jiren. Díky letošní nepřízni počasí jsme museli tentokrát nad našimi hlavami rozvinout plachtu, kterou přinesl pan Milan Nový

z Jiren.
Na závěr mi dovolte vám popřát šťastné prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška a do nového roku nám všem hlavně hodně zdraví.
Jménem celého hudebního sdružení Sousedé
Robert Holaj z Nových Jiren, kapelník
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Vánoční koncert

V úterý 17. prosince 2019 se v Kulturním domě uskutečnil tradiční vánoční koncert Čelákovického Komorního souboru
Bohumíra Hanžlíka. Soubor si na podium přizval i jirenský dětský pěvecký sbor Činelky. Koledy, při nichž děti doprovázel
orchestr, patřily k těm nejkrásnějším – dětské hlásky a rolničky
prostě k Vánocům patří. Nelze než souhlasit s vedoucím souboru
panem Hanžlíkem, že Činelky udělají každý rok kus práce a málokterá podobně velká obec se může takovým sborem pochlubit. Velký obdiv patří rovněž paní sbormistryni, MgA. Ladislavě
Šťastné, která vystoupila i jako sólistka. Ačkoliv ji trápil zánět
hlasivek, v jejím zpěvu laik nic nepoznal a např. píseň Venite adoremus vyzněla naprosto dokonale. Koncert byl opět sestaven
z tradičních českých koled (se závěrečnou Narodil se Kristus

pán) a koled světových. V orchestrálním aranžmá zazněly například Tichá noc, Kdepak ty ptáčku hnízdo máš, Bílé Vánoce, ale
třeba i Tenkrát na západě. Pan Bohumír Hanžlík téměř každou
píseň uvedl krátkou zmínkou o jejím původu a se sváteční náladou diváky provázel celým večerem.
Je vidět, že plno rodin koncert považuje již za svoji adventní tradici, a za to jsme jako obec velmi rádi. Vstupné na koncert bylo
dobrovolné a jako každý rok poputuje jirenské mateřské a základní škole.
Děkujeme tedy Komornímu souboru Bohumíra Hanžlíka i Činelkám a věříme, že se v Kulturním domě ve zdraví sejdeme
i příští rok!
Za kulturní výbor Jitka Korejzová
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Vítání občánků:
V jarních měsících proběhne akce Vítání občánků pro již přihlášené děti. Přesný termín
bude stanoven v následujícím periodiku Jirenského zpravodaje. Pozvánky s přesným
termínem přijdou přihlášeným osobám na uvedené e-maily a adresy.
Těšíme se na vás!

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum
Huml Zdislav
Koděrová Hana
Kopasová Marie

Márová Veržinia
Vančurová Miloslava
Srdečně gratulujeme.
Za zpravodaj a Obec Jirny – Šárka Hanušová
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Poplatky za svoz odpadu
Ani v letošním roce se nemění cena za svoz komunálního a tříděného odpadu, tj. za každou osobu zůstává částka 800 Kč, za každou trvale neobydlenou nemovitost taktéž, za dítě 1-6 let 400 Kč.
Složenky budou rozesílány do vašich domácností již koncem ledna. V případě nesrovnalostí se prosím obraťte co nejdříve na podatelnu OÚ, nečekejte až na konec splatnosti do konce března.
Děkujeme, zaměstnanci OÚ.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
S novým rokem je potřeba připomenout si i naše odpadové
hospodářství a podmínky a možnosti našich sběrných dvorů

Bioodpad a železo zdarma!
PNEUMATIKY NEBEREME – lze odevzdat v každém pneuservisu!

SBĚRNÝ DVŮR

Je určen POUZE pro občany s trvalým pobytem na území obce
Jirny a Nové Jirny a vlastníky nemovitostí v k.ú. Jirny.
OTEVÍRACÍ DOBA JIRNY:
březen - listopad
Pátek 16.00 – 19.00 hodin

prosinec - únor
15.00 – 18.00 hodin

OTEVÍRACÍ DOBA NOVÉ JIRNY:
březen – listopad
Středa 15.00 – 17.00 hodin
Sobota 9.00 – 12.00 hodin

prosinec - únor
zavřeno
9.00 – 11.00 hodin

PODMÍNKY UKLÁDÁNÍ ODPADU:
 Velkoobjemový kontejner na směsný odpad = vše, co Vám zůstane po svozu komunálního odpadu (šedé popelnice) – bakelit, drátěné sklo, dřevotříska, hobra, staré a poničené oblečení,
ručníky či deky, hrnce, kastroly, pánve, chromované a pochromované předměty, kabely, kamenina, koberce, linoleum, matrace, molitan, nábytek, novodur, novoplast, umakart – veškerý
nábytek či staré dveře musí být zbaven pantů a všech kovových částí!
 Tříděný odpad plast a papír = žluté a modré kontejnery (igelity, papírové krabice, plastové květináče, plastový nábytek)
 Bioodpad – větve o maximální délce 50 cm
 Železo = kovové díly, kovové sloupky, dráty, hliník, nerez, ocel
 Oleje z domácností = tuky z kuchyně (pouze oleje z domácností v dobře uzavřených plastových lahvích)
NAVÍC POUZE VE SBĚRNÉM DVOŘE V JIRNECH:
 Nápojové kartony (tetrapack) = krabice od mléka, džusů apod.
 Nebezpečný odpad - halogenová svítidla, lednice, mrazáky,
lepidla, monitory, počítače (obsluha od Vás tento odpad sama
převezme a umístí na vyhrazené místo)
 Barvy, laky a další tekutiny, které patří do nebezpečného
odpadu – obsluha sběrného dvora umístí do boxů k tomu
určených, odevzdávat pouze uzavřené!!!

ÚKLID VÁNOČNÍCH STROMKŮ:

Po novém roce vám nabízíme možnost odložit vaše
vánoční stromky do sběrného dvora v Jirnech
Pátek 15.00 – 18.00 hodin
V Nových Jirnech z důvodu skladování stromky nebereme.
Děkujeme za pochopení.
VÁNOČNÍ STROMKY PROSÍME ZBAVIT VEŠKERÝCH
OZDOB, CUKROVINEK A NEBEZPEČNÝCH HÁČKŮ
CENÍK ZA ULOŽENÍ ODPADU:
Ceny jsou dány dle množství:
 množství cca 1 kolečko
10 Kč
 množství malý vozík za auto
50 Kč
100 Kč
 množství větší vozík do 0,5 m3
Maximální jednorázové množství odevzdaného odpadu je stanovena do velikosti většího vozíku 0,5 m3 !!
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Nádoby na tříděný odpad - papír, plast, sklo (modrá, žlutá a zelená popelnice) -tyto nádoby každá nemovitost obdržela zdarma
od OÚ (1 x nádoba na každé číslo popisné). Pro některé lokality,
kde jednotlivé nádoby nemohou být umístěny, byla zřízena
kontejnerová místa (Nové Jirny – chatová oblast, Jirny – bytové
domy).
Nově kolaudované nemovitosti si budou moci nádoby vyzvednout po předchozím objednání na OÚ Jirny. Vydány budou po
předložení dokladu (OP, výpis z KN) a jsou určeny v počtu 1 nádoba na 1 nemovitost.
Nádobu na směsný odpad (šedá popelnice) si vlastník nemovitosti pořizuje na vlastní náklady (zakoupí Hornbach, Globus, domácí potřeby atd.).
Nádobu na bioodpad a její vývoz od nemovitosti si občané nasmlouvají sami přímo s ﬁrmou AVE - www.ave.cz – Benátky nad
Jizerou.

BIOODPAD – ceník pro rok 2020

Cena za vývoz za uvedené období a dle velikosti nádoby
(18 svozů):
Cena bez DPH
Cena včetně DPH
Nádoba o objemu 120 l
520,-Kč
598,-Kč
Nádoba o objemu 240 l
895,-Kč
1029,-Kč
Cena za nádobu:
Nádoba o objemu 120 l
Nádoba o objemu 240 l

Cena bez DPH
871,-Kč
1076,-Kč

Kontaktní osoba – prodej nádob:
Magda Chvilíčková
magda.chvilickova@ave.cz
Tel: +420 326 902 626
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Strojírenská 2345
250 01 Brandýs nad Labem
Otevírací doba
PO
6.30 – 11.00
ÚT
6.30 – 11.00
ST
6.30 – 11.00
ČT
ZAVŘENO

Cena včetně DPH
1054,-Kč
1302,-Kč
-

13.00 – 17.00
13.00 – 15.00
13.00 – 17.00

Volat předem z důvodu naskladnění nádob!
Kontaktní osoba – zajištění svozu:
Jana Laštůvková – jana.lastuvkova@ave.cz
Tel: +420 734 284 753
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
Za Obec Jirny Šárka Hanušová
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ŠKOLSTVÍ
Základní škola
Vážení zastupitelé, rodiče, přátelé školy,
přejeme všem do nového roku 2020
hodně zdraví, spokojenosti, štěstí, porozumění, radosti a úspěchů. Ať nový rok je
naplněn silou nést vše, co nás čeká.
Děkujeme vám za opakovanou pomoc,
podporu a uznání.
Pro jirenské školství se stane rok 2020
významným mezníkem - bude otevřena
úplná nová škola.
Děkujeme za ni.
Žáci a zaměstnanci ZŠ

Mateřská škola
Advent v mateřské škole

Advent je odjakživa doba radostného očekávání, příprav na Vánoce a hlavně těšení se na Ježíška. Vánočně byla vyzdobena
školka i jednotlivé třídy. Letos poprvé jsme zahájili advent slavnostním rozsvícením vánočního stromu před naší mateřskou
školou. K tomuto slavnostnímu okamžiku si každá třída připravila krátké vystoupení, které se dětem povedlo a rodiče je odměnili potleskem.
Následoval jarmark ve školní jídelně, kde si rodiče mohli za dobrovolný příspěvek koupit vánoční výrobky a dekorace, které děti
samy pro tuto příležitost vyrobily. Snad ze všeho nejvíce se děti
těšily na příchod Mikuláše. Toto očekávání dětem zpříjemnilo
divadelní představení „Jak se v pekle kujou pikle.“ Představení
bylo veselé a dětem se moc líbilo a přišly na to, že se čertíků
bát nemusí, že jsou hodní a veselí. Najednou tu byl den, kdy se
u nás objevil opravdový čertík Ferda bavil děti celou hodinu,
nejprve kouzlil a pak s dětmi tancoval a zapojil děti do zpívání
koled. Vše probíhalo v radostném duchu a veselí, které ukončil
svým příchodem Mikuláš a nesl sebou červenou Knihu hříchů.
Hříšníkům začal promlouvat do duše. Všichni svorně slibovali,
že už nikdy nebudou zlobit doma ani ve školce a budou jen a jen
hodní a tento slavnostní slib zpečetili podáním ruky Mikulášovi,
Mikuláš byl spokojen a začal rozdávat dětem bohatou nadílku.
Vánoční nálada pokračovala dalším divadelním představením
s názvem „I zvířátka slaví Vánoce.“
V pondělí 16. prosince nastal dětmi velmi očekávaný den příchod Ježíška s vánoční nadílkou do tříd. Děti se po špičkách
a ze zatajeným dechem blížily ke stromečku a radovaly se, když
uviděly spoustu dárků pod stromečkem. Nové hračky a stavebnice si hned rozebraly a šly je vyzkoušet, jestli fungují, tak jak
mají. Tímto radostným dopolednem vyvrcholilo čekání na
Vánoce.
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Za celou mateřskou školu vám přejeme vše nejlepší v novém roce
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Dagmar Schützová

KULTURA

KULTURA

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY
Rok 2020
18. 1.
15. 2.
22. 2.
24. 2.
7. 3.
14. 3.
21. 3.
27. 3.
29. 3.
4. 4.
29. 11.
5. 12.

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
Výroční schůze Baráčníci
Koncert SOS
Mikulášská taneční zábava

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Pravidelné akce

Neděle a pondělí – Taneční pro dospělé, taneční kurzy pro mírně
pokročilé i pokročilé. Už od 2. 2. 2020 pokračujeme oblíbeným
cyklem tanečních pro dospělé, na které se můžete hlásit na
www.artimo.cz
Pondělí, 18:00, Latina pro ženy, od 3. 2. 2020 začínáme oblíbeným kurzem vhodným pro všechny tanečnice, které mají chuť si
příjemně zatančit sólo a poznat krásu latinských rytmů a pohybů. Na své si přijdou jak začátečnice, tak pokročilé. Možnost
přihlásit se a více informací na www.artimo.cz
Úterý, 19:00, Hathajóga, lekce probíhají každé úterý, jsou kombinací hathajógy, jógové terapie, muzikoterapie a aromaterapie.
Více informací a rezervace: Eva Šimánková,
e-mail: E.Simankova@seznam.cz, mob.: 608 109 743,
FB Sakurajóga
Středa a čtvrtek – Taneční přípravka, od února TJ Sokol Jirny opět
otevírá kurzy tanečně-pohybové průpravy pro děti od 8 do 14
let! Vhodné jak pro první taneční krůčky, tak pro již mírně zkušené tanečníky. Více informací a přihlášení na e-mailu:
sokoljirny@gmail.com
Neděle, 14:00-15:00, Česká Beseda, od 26. 1. 2020 jednou za
čtrnáct dní pravidelné kurzy výuky tradičního českého salonního
tance Česká Beseda, který je součástí a ozdobou nejen Májových
slavností. Všichni zájemci jsou vítání. Více informací: Zuzana
Nováková, mob.: 606 748 262,
e-mail: zuzana.novakova.cz@seznam.cz

Leden

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.
21. 1. 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 korejzova@email.cz.
Těší se na Vás, JUDr. Jitka Korejzová, advokátka.
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
v Jirny.
Chcete-li se dozvědět, kdy antibiotika mají význam a kdy je lepší
zvolit jiný typ léčby, pak přijďte diskutovat s oběma lékařkami,
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kde se dozvíte mj. i jak je možné antibiotika i dnes nahradit.
Vstupné dobrovolné. Více informací na www.otevrenasrdce.cz

Únor

16. 2. 2020 neděle, 15:00, Vílí poklad, pohádka v podání divadelního ochotnického souboru Dipona z Louňovic. Vstupné 80,Kč. Organizuje Divadelní ochotnický spolek Jirny.

7. 2. 2020 pátek, 19:00, Tančírna Kvapík.

KULTURNÍ DŮM JIRNY

14. 2. 2020 pátek, 19:00, Kvapík má narozeniny! Zveme vás na
podvečerní setkání u příležitosti výročí dalšího úspěšného roku
sálu. Večer bude mimo jiné spojený s promítáním dalšího úspěšného titulu v rámci Biografu Kvapík. Více informací na
www.otevrenasrdce.cz

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

SPOLKY A ORGANIZACE
Veteran Car Club Nové jirny
Mikulášská taneční zábava

23. listopadu 2019 se konala v Kulturním domě Mikulášská taneční zábava, kterou pořádali Veteran car club Nové Jirny společně s novojirenskými hasiči.
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Zábava byla v mikulášském stylu, takže kromě veteránů se objevily i kostýmy čertů a andělů. Jako již tradičně ke každé taneční zábavě patří i bohatá tombola, za kterou musíme poděkovat i sponzorům z řad občanů, podnikatelů a ﬁrem.
Zábava se povedla a děkujeme tímto všem, kteří přišli a bavili
se společně s námi.
Příští rok na Mikulášské na viděnou!
Za VCC Nové Jirny Šárka Hanušová

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.
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SDH Nové Jirny
Úvodem krátkého příspěvku vám přejeme krásný Nový rok,
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Chtěla bych vás tímto pozvat na výroční valnou hromadu našeho sboru, která se bude konat v sobotu 25. ledna 2020 od
17 hod. na myslivecké chatě v Nových Jirnech.
V sobotu 21. března 2020 roztančíme celý sál v KD Jirny na ha-
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sičském plese – viz pozvánka, tentokrát ve stylu Divokého
západu. Kostýmy jsou samozřejmě vítány a moc se na vás těšíme. Nebude chybět bohatá tombola a taneční vystoupení našich členek a členů.
Termín pořádání dětského dne upřesníme v dalším vydání Jirenského Zpravodaje.
Za SDH Nové Jirny Hrubantová Marcela

SPOLKY A ORGANIZACE
Sdružení Otevřených Srdcí

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
PRO SENIORY A OBČANY V NOUZI
!!! POZOR - lednová poradna plánovaná na 21. 1. 2020 je zrušena !!!
Termín poradny pro příští rok 2020 je opět 17:00 - 18:00 hod.,
každé třetí úterý v měsíci, tj:
18. února, 17. března, 21. dubna, 19. května, 16. června,
21. července, 18. srpna, 15. září, 20. října, 17. listopadu a 15. prosince
Prosím o předchozí objednání na emailu korejzova@email.cz.
Pokud je pro Vás psaní emailů složité, přijďte i bez objednání.

Do nového roku 2020 přeji všem lidem dobré vůle
pevné zdraví, hodně energie a spoustu životní radosti.
JUDr. Jitka Korejzová
ve spolupráci se Sdružením Otevřených Srdcí, z.s.
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Divadelní spolek
Pavel Bidlo - medailonek ochotníka

dělám rád.

Krátce se nám představ, věk, zaměstnání, zájmy apod.

Proč se věnuješ divadlu? Co Tě k němu přivedlo? Tvoje motivace?

Jmenuji se Pavel Bidlo a momentálně pracuji v knihovně.
A moje zájmy? Mým zájmem je vlastně vše, co mě baví a vše

To je jednoduché. Šel jsem na jednu zkoušku omluvit Martina, že
nepřijde a jak mě pan režisér uviděl, tak mě hned přidělil roli
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černokněžníka. Takže konkurzem jsem neprošel, asi rozhodla moje vizáž.
Co bys vzkázal čtenářům?
Jako knihovník mám jedno motto: Ať
a do hloubky, aby nepotřebovali již tolik číst.

čtou

lidé

natolik

moudře

Pozvánka na divadlo

16. února 2020 v 15.00 hodin se můžete těšit na pohádku „Vílí poklad“ od divadelního ochotnického souboru Dipona z Louňovic.
Vstupné 80,-Kč. Sál Kvapík v Jirnech.
Za spolek Ochotníků Martina Bilová
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Tenisový klub Jirny
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Sokol Jirny

Modrý kontejner pomáhá dětem
TJ Sokol Jirny navázal spolupráci s projektem KlokTex.cz, zaměřeným na podporu
zařízení Fondu ohrožených dětí - Klokánek.
Nově umístěný kontejner je označen logem Klokánka, z každého kilogramu oděvů,
spárované obuvi a hraček, které se do nich umístí, míří 1,-Kč za kilogram přímo na transparentní účet FOD.
KLOK.TEX přispěl na provoz Klokánků za dobu spolupráce kromě materiální podpory
také ﬁnanční částkou více než 1 067 848,-Kč, která díky pomoci občanů obce Jirny může
dosáhnout letos ještě výše.

Stanoviště kontejneru s logem Klokánka:

ulice Brigádnická před Obecní knihovnou – modrý kontejner se symbolem klokánka.

SK Viktorie Jirny -fotbal žáci
Jirenský fotbal
Skončila nám podzimní část a po polovině soutěže se družstvo
mladších žáků pohybuje ve spodních patrech tabulky. Zdálo by
se, že z jedenácti utkání pouze tři výhry a jedna remíza je málo,
ale zdání klame. Někdy nám to pokazila marodka, jindy vyrovnaný zápas rozhodlo štěstí na straně soupeře a občas jsme tahali za kratší konec, ale i tak buďme pyšní na to, co děti dokázaly,
že i přes občasné nezdary drží při sobě.
Jarní část nám i v minulém ročníku vyšla lépe a tak se máme na
co těšit. Dva naši hráči se zúčastnili nominačního tréninku do
výběru reprezentace kraje, kde se rozhodně neztratili.
Podzimní část roku jsme si zpestřili hojnou účastí na akci Jirenské Bordelobraní a také ukázkovým tréninkem v tělocvičně
zdejší školy pod vedením krajského reprezentačního trenéra p.
Michala Šmída.
Za tým mladších žáků přeji všem do nového roku 2020, který
bude pro jirenský fotbal zlomový, ať se Vám daří.
Jan Konrád
Připojuji rovněž pár řádků za kategorii starší přípravky (v našem
případě ročníky 2009-2013), která celý rok 2019 trénovala pod
vedením Martina Děkanovského.
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Na začátku října kluci odehráli svůj první zápas vůbec. Na našem
hřišti jsme přivítali tým ze Šestajovic, který byl již perfektně
sehraný a naplno toho využil. Konečným výsledkem se zde tedy
chlubit nebudeme.
Druhý zápas proběhl na konci října v Nehvizdské sportovní hale.
Jelikož byl předtím zápas již třikrát odložen, tak jsme měli podezření, že se nás Nehvizdští prostě bojí. A měli proč! Vyhráli
jsme 9:3 a byli jsme prostě lepší. Tým měl ohromnou radost, trenér byl překvapen a tatínci pyšní.
V obou případech se jednalo o přátelské zápasy a kluci – jak
brankáři, tak obránci i útočníci, byli skvělí a drželi při sobě.
Na konci ledna plánujeme zúčastnit se velkého turnaje v Jesenici, což bude pro hráče opět nová, cenná zkušenost. Jsme zvědaví, jak takovou velkou akci zvládnou.
Ráda bych tímto poděkovala trenérům mládeže, tedy Honzovi
Konrádovi a Martinu Děkanovskému, za to, že i přes ne úplně
vyhovující organizační zázemí dětem věnují svůj volný čas, chodí
dřív z práce nebo se po tréninku ještě do práce vrací a děti dvakrát týdně trénují.
Stejně tak děkuji ostatním tatínkům, kteří jsou ochotni v případě
potřeby kdykoliv za trenéra zaskočit nebo mu při tréninku asistovat. Děkujeme!
I v roce 2020 tedy přejeme sportu zdar a jirenskému fotbalu
zvláště!
Jitka Korejzová
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Občané obci Jirny a Nové Jirny
Na první neděli adventní 1. prosince v podvečer
jsme se sešli na farním kopci u základní školy, abychom rozsvítili vánoční strom. Přivítal a celým večerem nás provázel herec městských divadel
pražských Stanislav Lehký. Po poděkování všem
sponzorům a příznivcům spolku, spolupořadateli
obecnímu úřadu, mateřské a základní škole k nám
promluvil o adventu a historii rozsvěcení vánočního stromu místní farář Dr. Vojtěch Eliáš. Všechny
přítomné potěšilo pásmo básniček a písniček dětí
ze zelené třídy mateřské školy, které si připravily
společně se svými učitelkami Mgr. Irenou Kolafovou a Adélou Müllerovou. Sbor Činelky z jirenské
pobočky ZUŠ Jana Zacha pod vedením Ladislavy
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Šťastné navodil adventní atmosféru písněmi a koledou. Po té za odpočítávání všech přítomných pan
starosta Stanislav Skořepa rozsvítil vánoční strom.
Jak je již zvykem i letos jsme si pochutnali na voňavém svařáku a teplém čaji. Díky přívětivému počasí
jsme si užili přítomnost svých sousedů a pohovořili o něco déle než jiné roky.
Ve středu 5. prosince se otevřel jirenský kostel sv.
Petra a Pavla, aby přivítal návštěvu přímo „z nebe“.
Členové skupiny Musica Bohemica pod vedením
pana Krčka zaujali nejen malé diváky, ale také jejich rodiče. Zpěvem koledy „Pásli ovce valaši“ pak
děti přivolaly sv. Mikuláše, který si s každým z nich
chvilku pohovořil a obdaroval je sladkostmi.
Do celého roku 2020 přejeme všem občanům Jiren,
Nových Jiren a širokého okolí vše jen to nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti.

Divadlo Horní Počernice
ÚNOR 2020
neděle 2. únor v 15.00
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Divadlo Aha
režie: Miroslav Pokorný
Pohádka o potulném medvědáři, jeho malém medvídkovi
a přátelském strašidlu.
Vstupné: 120, 100, 80, Kč
úterý 4. únor v 19.30 hod.
KINO
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
komedie/ ČR,SR/ 15
hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Dyková, Petra Hřebíčková, Luboš
Kostelný a další
Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a
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nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru
nohama.
vstupné:
středa 5. únor v 19.30 hod. PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
Dale Wasserman
Divadlo Radka Brzobohatého
režie: Lukáš Burian
hrají: Miroslav Hrabě, Romana Goščíková / Anna Kulovaná, Lukáš
Malínek, Milan Enčev, Jindřich Žampa / Martin Šnajdr, Petr Klimeš a další
Ceněná dramatizace stejnojmenného bestselleru. Strhující příběh o souboji mezi manipulativní zdravotní sestrou a jejím nedobrovolným pacientem. Aby se vyhnul vězení, zvolil
psychiatrickou léčebnu. Ale možná udělal tu největší chybu
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svého života... Do 14let nevhodné
vstupné: 420, 400, 380 Kč
čtvrtek 6. únor v 19.30 hod.
KINO
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
komedie/ ČR,SR/ 15
hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Dyková, Petra Hřebíčková, Luboš
Kostelný a další
Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a
nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru
nohama.
vstupné:
pátek 7. únor v 19.30
*SAMETOVÁ MLÁDEŽ
režie: Martin Čáslavský a Matěj Čumpelík
Studenti Hudebně dramatického oddělení školního klubu
Gymnázia Chodovická pod vedením prof. Olgy Francové Velické přichází po předešlém, Studentskou Thálií oceněném,
muzikálu Rebelové nové generace s autorským muzikálem
Sametová mládež.
Připomíná výročí 30 let od revoluce v roce 1989.
vstupné: 100 Kč
sobota 8. února v 17.00 hod.
KINO
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
rodinný animovaný/ USA/ P
režie: Chris Buck, Jennifer Lee
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně
volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně
s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává
na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu.
Vstupné: 100 Kč
neděle 9. únor v 15.00 hod.
LOTRANDO A ZUBEJDA
Zdeněk Svěrák, Karel Smyczek
Metropolitní divadlo
hrají: Eliška Jansová, Eva Přívozníková, Michal Pazderka, Matěj
Pour, Rostislav Trtík, Libor Jeník a další.
Víte, jak uzdravit princeznu?
Přijďte do divadla na legendární pohádkový muzikál a připomeňte si, jak na to.
vstupné: 120, 100, 80 Kč
pondělí 10. únor v 19.30 hod.
BALET
*GISELLE
Adolphe Charles Adam
tančí: Šárka Holečková, Jevgenij Lisovik a další
Romantický balet, který vychází z pověsti o dívkách, které zemřou neprovdány a po smrti se stanou vílami a utancovávají pocestné k smrti.
vstupné: 250, 230, 200 Kč
úterý 11. únor v 19.30 hod.
NEBUĎ KONZERVA
PÁTEK VEČER
Andrew Bovell
Pantheon production
režie: Kateřina Iváková
hrají: Anna Fialová, Anna Kameníková, Karolína Vágnerová, Jan
Hofman a Jiří Roskot
Kultovní komedie, která má pod slupkou nezávazného veselí
ryzí srdce – trochu rozbolavělé a pohmožděné.
vstupné: 300, 280, 260 Kč (20% studentská sleva)

středa 12. únor v 19.30 hod.
KINO
MALÉ ŽENY
romantické drama/ USA/ P
hrají: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Meryl Streep,
Eliza Scanlen a další
V nejnovějším ﬁlmovém zpracování se oblíbený příběh sester
Marchových – čtyř mladých žen, z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého – stává nadčasovým a velice aktuálním.
Výpravný historický ﬁlm.
Vstupné: 120 Kč
čtvrtek 13. únor v 19.30 hod.
KINO
KRÁLÍČEK JOJO
komedie, drama/ ČR, Nový Zéland/ titulky/ P
režie: Taika Waititi
hrají: Roman Grifﬁn Davis, Taika Waititi, Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie a další
Být v nacistické Třetí říši malým blonďatým klukem znamená
poměrně dost přímočarou kariéru. Tedy aspoň na jejím začátku.
Řádným a plnohodnotným nacistou chce v budoucnu být i desetiletý kluk Jojo, kterému v tom pomáhá jeho imaginární přítel,
tak trochu nablblý Adolf Hitler. Zlom nastane v okamžiku, kdy
Jojo zjistí, že jeho maminka ukrývá v podkroví židovskou dívku.
vstupné: 120 Kč
pátek 14. únor v 19.30 hod.
KONCERT
THE CELLO BOYS
Koncert tematicky připravený pro valentýnský večer.
vstupné: 200 Kč
sobota 15. únor v 17.00
KINO
ZAKLETÉ PÍRKO
pohádka/ ČR/ P
režie: Zdeněk Troška
hrají: Anastatsia Chocholatá, Sara Sandeva, Lukáš Pavlásek,
Šárka Vaculíková, Lucie Polišenská, Marek Lambora, Martin
Stránský, Dana Syslová, Jitka Smutná a další.
Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné dívky,
která se vydá do světa vysvobodit zakletého prince.
Vstupné: 130 Kč (dětské vstupné 110 Kč – pouze v pokladně,
není možné koupit on-line)
pondělí 17. února v 19.30 hod.
KINO
MODELÁŘ
komedie, drama/ ČR/ 12
režie: Petr Zelenka
hrají: Jiří Mádl, Kryštof Hádek, Veronika Khek Kubařová, Richard
Stanke, Zuzana Fialová, Miroslav Hanuš, Helena Dvořáková, Jiří
Štrébl, Kristýna Frejová a další
Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu
dronů, které jsou pro bývalé spolužáky propustkou do mnoha
oblastí lidského konání, kam by se jinak nepodívali. Když se však
jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému,
situace ve ﬁrmě se začne komplikovat.
Vstupné: 120 Kč
úterý 18. únor v 19.30 hod.
KINO
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
komedie/ ČR/ 12
režie: Miloslav Šmídmajer
hrají: David N ovotný, Hana Vagnerová, Martin Pechlát, Lukáš
Příkazký, Miroslav Táborský, Milan Šteindler, Eva Holubová, Anna
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INZERCE
Polívková, Lenka Krobotová a další
Parodie na tuzemské i zahraniční kriminálky.
Vstupné: 100 Kč
středa 19. únor v 19.30 hod.
SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Jakub Zindulka
Fanny agentura
režie: Jakub Zindulka
hrají: Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hudečková, Jitka Ježková/
Lucie Zedníčková a Vilém Udatný/ Jakub Zindulka.
Ochladly vaše vztahy? Obraťte se na odbornici! Zkuste sexcoaching!
do 15let nevhodné, vstupné 300, 280, 260 Kč
čtvrtek 20. únor v 19.30 hod.
TALK SHOWW
HVĚZDNÁ SETKÁNÍ
host: Petr Kostka
moderuje: Marianne Ehrenthal
Výtěžek ze vstupného podporuje projekt „Světýlko pro maminku“.
vstupné: 280, 260, 240 Kč
sobota 22. únor v 17.00 hod
DOLITTLE

KINO

rodinný/ USA/ P
hrají: Robert Downey Jr., Tom Holland, Rami Malek, Emma
Thompson a další
Jedině dr. Dolittle může uzdravit královnu, protože jediný lék se
nalézá pouze na mýty opředeném exotickém ostrově, musí se
Dolittle vydat na velmi dobrodružnou plavbu do neznáma. Samozřejmě v doprovodu svých přátel, mezi nimiž je i ustrašená
gorila, praštěná husa, cynický pštros, optimistický lední medvěd
nebo neuvěřitelně chytrý papoušek.
vstupné: 120 Kč
středa 26. únor v 19.30 hod.
KINO
CHLAP NA STŘÍDAČKU
režie: Petr Zahrádka
hrají: Jiří Langmajer, Lucie Žáčková, Ivana Chýlková, Iva Janžurová, Pavel Nový, Karel Zima
Št'astně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří
delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se
svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční
návrh. Její plán je přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si rozdělí
péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa na střídačku. Lenka nakonec souhlasí a obě ženy představí tento nový způsob života Jirkovi. Tedy spíše ho postaví před hotovou věc. Co se všem zdá
zpočátku jako perfektní plán, tedy jeden týden se svou ženou,
ten druhý zase s milenkou, se nakonec může ukázat jako noční
můra pro všechny.
vstupné: 130 Kč
změna programu vyhrazena
Pokud není uvedeno jinak, je ﬁlm promítán v českém znění.
Pořady označené * jsou pronájmy.

KOMINICTVÍ NĚMEC

INZERCE

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

ostraha objektu pro OZP
Přijmeme pracovníky z řad invalidních důchodců
(I. - III.st.), pro ostrahu objektu v Jirnech.
-
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mzda od 96,-Kč/hod + příplatky
kontrolní činnosti na vrátnici nového objektu
hlavní pracovní poměr, dlouhodobá spolupráce
firemní benefity, certifikát zdarma, náborový příspěvek
praxe nerozhoduje-zaškolíme
vhodné pro muže i ženy, příležitost pro zdravotně
znevýhodněné osoby
- žádné vynucené polohy a dlouhé stání - běžná vrátnice
- odměna za přivedení spolupracovníka
ZÁJEMCI VOLEJTE: 775 414 900, nebo pište na e-mail:
hoskova@scsgroup.cz
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Kalendář svozu odpadů pro rok 2020

svoz SKO
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svoz plastů od domu

svoz papíru od domu

svoz skla od domu

svoz bioodpadu

