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Milá paní sousedko a pane sousede!
Kultura a společenský život v Jirnech se pozvolna rozvíjí. Spolky, obec, škola i jednotlivci dělají mnohé
pro to, aby se v této příměstské obci žilo lépe. Nyní se nabízí další a ojedinělá příležitost, jak naší obci
pomoci. Protože nemáme náměstí ani náves, možná také hledáte v Jirnech místo, které by nekomerčně
sloužilo k setkávání všem, dospělým, dětem a které by ke zlepšení života na vesnici výrazně pomohlo.
Právě nyní existuje šance!
V Jirnech se nachází původní historický prostor „Sál U Antošů“, který dříve k takovému účelu sloužil. Lidé
zde konali své oslavy, zábavy, byla zde divadelní představení, scházely se zde spolky, lidé měli své
kroužky, tančilo se a žilo. Bylo to ideální místo pro setkávání. Díky současným majitelům sálu můžeme
společně tento prostor obnovit a zachovat ho jako jedno z kulturních a společenských center v Jirnech.
Desetiletá nekomerční nájemní smlouva a garance zachování kulturního centra i po skončení nájmu to
umožňuje. Pro naší generaci i pro ty, kteří přijdou po nás.
-

V roce 1882 se v sále Hořejšího hostince (dnes Sál U Antošů) hraje první jirenské divadlo

-

V roce 1949 se lidé rozhodli založit sbírku na kulturní dům v Jirnech

-

V roce 2017 se lidé rozhodli pomoci veřejnému prostoru a navázat na tradici Františka Antoše,
obnovit sál U Antošů v patře budovy hostince

Společenský sál v patře hostince U Antošů se ale musí kompletně opravit, zrekonstruovat. Již na tom
pracujeme a chceme místu zkrátka vrátit jeho zašlou slávu. Sál je více než 50 let nevyužívaný, má špatnou
podlahu, suché záchody, nefunkční elektřinu, žádné topení a žádný inventář. Po rekonstrukci však může
opět sloužit!

Prosíme, podpořte tento projekt dobrovolným příspěvkem na adrese:

a to v termínu crowdfundingové sbírky 23.8. - 2.10. 2017

Přidejte se k těm, kteří obnovu Sálu U Antošů již podporují! S lidmi, jako jste vy, to dokážeme.

Velice Vám děkujeme.
Za kvalitu projektu ručí a více informací vám poskytne spolek SOS Jirny – Sdružení Otevřených Srdcí, z.s.
Více na www.uantosu.cz

