XII. ročník
2/2020
únor

PŘEČTĚTE SI:

Zp rá v y z o bc e
Napsali jste nám
Školství
K u lt u ra
Spolky a organizace
I n ze rce

foto Miroslav Kůs
Jirenský zpravodaj – XII. ročník. Periodický tisk územně samosprávního celku – měsíčník. Vydavatel: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9,
250 90 Jirny, e-mail: obec.jirny@jirny.cz, tel: 281 962 945. Redakce a místo vydání tamtéž. Příspěvky zasílat na e-mail redakce:
zpravodaj.jirny@seznam.cz. Za redakční radu: Ing. Lucie Proroková, Bc. Šárka Hanušová, Mgr. Michaela Vodičková, Marcela Hrubantová.
Měsíčník je dostupný na internetové adrese obce www.jirny.cz. Náklad 1100 kusů – občanům obcí Jirny a Nové Jirny do schránek zdarma.
Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce. Sazba a tisk BETIS s.r.o., Praha – Běchovice. Registrační číslo MK ČR E 18 995.
Redakční uzávěrka březnového čísla je 25. února 2020.

ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
jedno staré pořekadlo praví „Únor bílý, pole sílí“. Přestože v lednu
sníh nenapadl, musíme si počkat, jestli nás překvapí v únoru. Ale
abyste netrávili svůj čas čekáním, můžete se zatím pobavit na
Obecním plese, na který Vás všechny srdečně zveme. Pozvánku
naleznete uprostřed tohoto čísla. Hned vzápětí pro Vás uspořádá tenisový klub Karneval sportovců a jirenská základní škola
tradiční MASOPUST. Všechny další akce včetně jmenovaných,
najdete v našem kalendáři kulturních akcí.

Od konce ledna probíhá rozesílání složenek za odpad a psy,
prosíme Vás o důkladnou kontrolu a o zaplacení včas. V měsíci
únoru a březnu bude omezena podatelna úřadu, proto nebude
možné ověřovat podpisy a listiny. Věříme, že tato komplikace
nebude žádným problémem a že i nadále Vám budeme moci nabídnout plné služby pro veřejnost.
Přejeme příjemné zimní dny a děkujeme, že nás čtete.
Vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE

Kácení stromů

Z důvodu havarijního stavu a stáří stromů v obci zastupitelstvo obce rozhodlo o nutnosti zpracování odborného
„Posouzení zdravotního stavu stromů“ v Jirnech i Nových Jirnech. Na základě tohoto posouzení musí být z důvodu
bezpečnosti pokáceno 45 stromů.
Stromy určené ke kácení byly označeny oranžovou barvou a číslem.
Kácení bude probíhat v době vegetačního klidu v termínu do
31. března 2020. Pokud se stromy nestihnou pokácet v tomto
termínu, bude kácení pokračovat od 1. listopadu 2020 dále.

Za pokácené stromy bude zajištěna postupná výsadba nových
stromů nejpozději do 2 let.
Děkujeme všem občanům za pochopení.

Upozorně ní ob ča n ů m o p o d v o d n ý c h p r o d e j cí c h !

Za obec Jirny Šárka Hanušová

Vážení občané,
v obci se pohybují prodejci elektřiny a prokazují se dohodou s Obecním úřadem. Upozorňujeme občany, že Obec
o žádné takové aktivitě neví a žádnou dohodu s nikým neuzavřela. Dochází tak k porušování obecně závazné
vyhlášky a podvodnému jednání.
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ZPRÁVY Z OBCE
Informace o plánované vysokorychlostní trati (VRT)
16. ledna se v Nehvizdech konala beseda o plánované vysokorychlostní trati. Na tuto besedu zavítala téměř stovka lidí z Nehvizd i přilehlých obcí včetně jejich starostů. Zástupci Správy
železnic představili plán VRT Polabí včetně terminálu, který má
vzniknout u Nehvizd. V současné době se pracuje na studii proveditelnosti této stavby.
Přestože je stavba plánována desítky let, obec Jirny ani okolní
obce doposud neobdrželi žádnou oﬁciální informaci k této trati.
Jediné, co je doposud známo, je její vymezení a ochranné pásmo,
které bylo převzato do územního plánu z nadřízené územně plánovací dokumentace.
Na základě informací z výše jmenované besedy nyní víme, že
trať je plánována jako čtyřkolejná v šíři 30 m v souběhu s dál-

nicí D 11 a v Nehvizdech je uvažováno s nástupním a výstupním
terminálem a parkovacím domem pro cca 3000 automobilů. Projekt počítá s výstavbou protihlukových opatření, nicméně jejich
umístění a typ není znám.
Studie není řešena v koordinaci s Ředitelstvím silnic a dálnic
v návaznosti na dálnici a dálniční sjezd.
Obec požádala Správu železniční a dopravní cesty o předložení
studie na katastrální území Jirny a tuto studii chce konzultovat
s Ředitelstvím silnic a dálnic a Krajským úřadem Středočeského
kraje s ohledem na nájezdy na D 11 a protihluková opatření.
O dalším postupu bude zastupitelstvo obce občany informovat.
Za obec Jirny Šárka Hanušová

Veřejné projednání územního plánu obce
15. ledna v 15.00 hodin se konalo v kulturním domě opakované
veřejné projednání Územního plánu Jirny. Na veřejné projednání
se dostavilo velké množství občanů a to v drtivé většině občanů
Zelenče, dále zástupce Nehvizd a několik občanů Jiren.
Hlavním tématem byly územní rezervy v lokalitě skladovacích
hal a lokalita u Vaňáku.
Územní rezervy byly navrhovány od samého počátku tvorby
územního plánu obce, tedy od roku 2017, kdy zastupitelstvo rozhodlo o pořízení nového ÚP.
Důvod nutnosti tvorby nového ÚP:
Stávající územní plán obce z roku 2001 byl poplatný tehdejší
době. Postupem času se ukázalo, že vykazuje spoustu chyb, které
způsobily neudržitelný rozvoj obce a znemožňovaly zastupitelstvu jakoukoliv regulaci staveb a výměr pozemků. Stávající ÚP
nemá omezení ve velikosti parcel. V praxi to tedy znamená, že si
vlastník pozemku, který je v zastavěném území obce, mohl nekontrolovaně dělit svůj pozemek na malé pozemky a ty libovolně prodávat nebo zastavět dalšími domy. Další zásadní
chybou byla výška staveb. Ta dovolovala 2 nadzemní podlaží +
podkroví a výšku stavby 9 m, což umožnilo developerům postavit např. bytové domy, které narušily ráz obce. Protože se stále
častěji stávalo, že do obce vstoupil developer či překupník
s cílem „koupit, postavit, prodat a vydělat“ a obec byla díky
svému územnímu plánu bezmocná v jednání se stavebním úřadem, rozhodlo zastupitelstvo v roce 2017 o pořízení dvou stavebních uzávěr (opatření obecné povahy) a to na stavby jako
takové a na kapacitu ČOV. Pro přehlednost současně ZO rozhodlo o pořízení nového územního plánu, který měl zpřesnit
a upravit prostorovou regulaci a ujasnit zastavěná a zastavitelná
území a jejich využití.
Původní územní plán z roku 2001 v průběhu let doplnilo a měnilo celkem 10 změn územního plánu, přičemž změna č.9 nebyla dokončena a byla přerušena právě tvorbou nového ÚP. Tato
změna obsahovala novou plochu se stejným využitím, navazující na plochu stávajících skladových areálů a změnu odsouhlasilo zastupitelstvo již dávno před tím, než začalo měnit svůj
územní plán. Proto byla tato plocha ponechána jako územní rezerva R.01 a byla rozšířena o plochu ochranné zeleně R.02 při
její hranici směrem k obci Zeleneč. Na základě podnětů z prvního veřejného projednání byla plocha zeleně více rozšířena
a přibyla další plocha ochranné zeleně R.03, navržená podél
hranice stávající železniční trati Praha -Čelákovice, která má být

v příštích letech optimalizována. Sama rezerva neznamená stavební území. Aby se územní rezerva stala stavební, musela by
být projednána novou změnou ÚP včetně posouzení vlivu na životní prostředí – tzv. EIA a musel by se změnit zákon o ZPF.
Lokalita u Vaňáku v Nových Jirnech
Tato plocha byla dle stávajícího územního plánu stavebním územím od roku 2001. Po celých 20 let je tato plocha zemědělsky
využívána a nikdo z vlastníků pozemku nezahájil žádné stavební
činnosti.
Za 20 let však došlo k velkému stavebnímu rozmachu v obci.
Počet domů a počet obyvatel narostl na výše než dvojnásobek.
V minulosti však v oblasti Nových Jiren nebyly řešeny parky,
místa pro odpočinek a setkávání obyvatel. Zatímco Jirny mají
velké fotbalové hřiště s menším hřištěm pro děti a dětské hřiště
v lokalitě Na Výsluní, v Nových Jirnech nic podobného není. Klánovický les je uznanou honitbou divoké zvěře a není možné ho
k podobným aktivitám využít a žádné jiné vhodné místo přístupné z obou částí obce po pěší komunikaci v Nových Jirnech
není.
Obec v minulých letech od jednoho z vlastníků zakoupila do
svého vlastnictví požární nádrž Vaňák a přilehlý pozemek s cílem
vybudovat v tomto území odpočinkovou zónu pro všechny generace. Současně navrhla v novém územním plánu změnu využití zbylé plochy na zeleň a stavební území ponechala pouze
v místech podél ulice Cyrilovská a V Dymáku, kde je návaznost
na zástavbu zcela logická a nevyžaduje takřka žádné nároky na
infrastrukturu.
Současně obec požádala stát o odkup pozemku uprostřed tohoto území, který byl v majetku úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových s jasným vysvětlením, že území u Vaňáku
bude určeno jako zeleň a nebude zastavěno. V budoucnu by
mohl v tomto území vzniknout park či dětské hřiště.
Stát však pozemek obci neprodal a v krátké době byl převeden
restituentovi. Vlastníkem pozemku se tak stala nově založená
developerská společnost, která má pouze jeden cíl - pozemky rozdělit a prodat jako stavební parcely. Tento úmysl byl jasně
prokázán u pozemku v horní části ulice Cyrilovská, tedy v úseku,
který byl v územním plánu jako stavební ponechán. Podíl na
tomto pozemku byl převeden v restituci na stejnou osobu
a opět byla založena nová developerská společnost, která odkoupila od původního vlastníka chybějící podíl a pozemek
obratem rozprodala na 3 stavební parcely. Celá záležitost ne-
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trvala ani půl roku a noví majitelé těchto pozemků
postupně přichází na obec se svým úmyslem stavět.
Lokalita je velmi rozsáhlá a vzniklo by zde více než
90 domů.. Tato masivní zástavba by zásadně narušila ráz krajiny a zcela uzavřela možnost vytvoření
odpočinkové zóny pro obyvatele Nových Jiren, kde
již žádný další prostor pro zřízení odpočinkové zóny
není. Obec navíc přihlédla k připomínkám některých
jirenských spolků i samotných obyvatel Nových
Jiren.
Přestože je na obec nyní vyvíjen tlak prostřednictvím právního zástupce developerské společnosti,
aby byla plocha opět převedena do stavebního,
zastupitelstvo obce rozhodlo o zachování plochy
zeleně tak, aby do budoucna bylo možné vytvořit
u Vaňáku odpočinkovou plochu určenou k setkávání
obyvatel v příjemném prostředí zeleně a místo,
které propojuje obě části obce cestou pro pěší a je
hojně navštěvováno obyvateli, mohlo být k tomuto
účelu využito.
S argumentem developera, že místem pro setkávání
obyvatel může být využit klánovický les se nelze
ztotožnit. Les je uznanou honitbou a není možné ho využívat

Oznámení občanům:
Do odvolání nebude možné na podatelně Obecního
úřadu provádět ověřování podpisů a listin.
V termínu od 3.března do 6.března 2020 bude podatelna
v přízemí Obecního úřadu Jirny zcela uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

pro setkávání obyvatel.

Za obec Jirny Šárka Hanušová

Vítání občánků:
V měsíci březnu proběhne akce Vítání občánků pro již přihlášené děti. Pozvánky s
přesným termínem přijdou přihlášeným
osobám na uvedené e-maily a adresy.
Těšíme se na Vás!

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané, kteří
oslavili 80 let a více
Jiří Karel
Miluše Kociánová
Vladimír Zumr
Jaroslava Škorpilová

Jiřina Zavřelová
Jana Benešová

Srdečně gratulujeme.

S lítostí v srdci oznamujeme, že nás v posledních měsících
roku 2019 a na počátku roku 2020 navždy opustili
Zdeněk Novák
Jarmila Popelářová
Jiří Chalupa
Ing. Petr Ťopka
Anna Kyselová
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Štefan Mikuš
Jiří Minichbauer
Jiřina Hájková

Vzpomínáme a rodinám přejeme
upřímnou soustrast
Za OÚ Šárka Hanušová a Michaela Vodičková

NAPSALI JSTE NÁM

NAPSALI JSTE NÁM

Tříkrálová sbírka 2020

Milí sousedé,
v rámci letošní Tříkrálové sbírky bylo v Jirnech
vybráno 25 276,-Kč a v Nových Jirnech, i přes to, že
jsme je nezvládli obejít celé, 16 478,-Kč.
Celkem se tedy letos vybralo krásných 41 756,- Kč.
Dovolte mi, abych poděkovala vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. Jak víte, peníze jdou na dobrou věc. Část peněz zůstane
Charitě a část bude předána Neziskové organizaci Černí koně,
která pomáhá handicapovaným lidem vyrovnávat se s nepřízní
osudu. Nejen že handicapované zaměstnávají, vyrábí speciální
kola pro handicapované děti, mají bezplatnou půjčovnu speciálních kol a pořádají osvětové besedy a cyklistické závody. Zároveň drží světové prvenství v organizování MTB závodů pro
handicapované, včetně kategorie ručních kol – handbike.
O tom kdy, kde a kolik peněz bude Černým koním předáno, vás
budeme informovat. Podrobnosti musíme ještě doladit s panem
farářem Vojtěchem Eliášem. Tomu bych tímto ráda moc poděkovala za to, že nás ve sbírce podporuje a podařilo se mu zajistit,
aby se část peněz vrátila zpět do Jiren.
Nesmím zde ale zapomenout poděkovat i všem dětem, které
i přes nepřízeň počasí s obchůzkou za vámi vyrazily, jirenským
skautům a zároveň i všem kamarádkám, díky kterým se mi letos
podařilo dát dohromady více skupinek. Bohužel ani tak jsme se
nedostali za všemi, kteří přispět chtěli. Proto pokud je mezi vámi
někdo, kdo by chtěl příští rok naše řady rozšířit, budeme moc
rádi!!

Ještě mi dovolte popřát vám všem vše dobré v letošním
roce, a těším se na setkávání s vámi.
K+M+B 2020
Lucka Kůsová
Chci tímto poděkovat všem, kteří nám přispěli do Tříkrálové sbírky a dětem, které nádherně zpívaly a jejich rodičům-Návrátilovým a Hrubantovým, Konrádovým a Štěpánovým za spolupráci a ochotu!
Martina Bilová
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ŠKOLSTVÍ
Lednová tančírna a tanec v Jirnech obecně
Pozor nejedná se o žádný „ledový tanec“, ale o mimořádnou pochvalu pro organizátory Tančírny, která se konala 3. ledna 2020
v sále Kvapík. Chtěli bychom moc poděkovat manželské dvojici ze
Spolku přátel tance Pavlínce Dufkové a Miloši Dufkovi, kteří pořádají pravidelný večer pro chvíle společenských tanců a to vždy každý
první pátek v měsíci. A právě lednová tančírna bez jakéhokoli škobrtnutí odemkla nový taneční rok. Během večera se hrají v sekvencích, mezi nimiž je krátká přestávka, tance klasické i latinské. Na
lednové tančírně bylo navíc opulentní občerstvení a to prosím za

dobrovolný příspěvek! Zkrátka tato dnes již tradiční akce, je perfektně časově naplánovaná – na páteční večer a dává tak možnost
každému: odpočinout si po pracovním týdnu, protáhnout tělo při
tanci, aniž by Vás kdokoli honil do přesných tanečních ﬁgur, pohovořit s přáteli a sousedy. Proto velké díky Dufkovým a všem, kteří se
podílejí na každoměsíční přípravě tohoto večera, taktéž i těm, kteří
se v Jirnech starají o tanec všeho druhu.
Marie a Jan Kočí z Nových Jiren

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
Zprávičky z MŠ

Vánoční prázdniny uběhly jako voda a opět jsme se všichni společně sešli ve školce. Děti se moc těšily na své kamarády a měly
si co povídat. Společné sdílení zážitků z Vánoc jsme si zpříjemnili dojídáním dobrůtek, které byly dětem nakoupeny z výtěžku
vánočního minijarmarku. Tímto bychom rádi rodičům za jejich
dary poděkovali.
Jako každý měsíc, tak i v lednu nás čekalo divadélko v mateřské
škole. Tentokrát to bylo divadlo Dokola se svou úsměvnou pohádkou O Budulínkovi. Představení bylo obohaceno písničkami
a hrou na kytaru a bubínek. Koncem ledna k nám ještě přijede

Základní škola
Tříkrálovou návštěvu ve všech třídách letos připravily děti z V.A.
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mobilní Planetárium, kde se děti dozvědí mnohé o vesmíru.
Další hezkou akcí pro třídy předškoláků byla návštěva přípravné
třídy základní školy Jirny. Naše děti byly natěšené a už se nemohly dočkat až vkročí na práh základní školy. Paní učitelky
měly připravené různé sportovní a pohybové hry. Vše bylo hezky
promyšlené a po celou dobu panovala skvělá nálada. S dětmi
jsme tak strávily moc hezké dopoledne a měli si ve školce o čem
povídat.
Tímto žákům přípravné třídy moc děkujeme za krásné dárečky,
které pro nás vyrobily.
Za MŠ Jirny Božena Janečková

ŠKOLSTVÍ
Připravujeme:
22. 2. 2020
10. 3. 2020
7. 4. 2020
15. 4. 2020

MASOPUST
informativní schůzka pro rodiče předškoláků a zájemců
o přípravnou třídu
přijímání tiskopisů a ověřování dokladů 1. ročník, přípravná třída
zápis do 1. ročníku, přípravné třídy 13-18
Mgr. Hana Kudrnová
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KULTURA

KULTURA

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

Obecní ples Jirny
Tenisový klub – karneval
ZŠ - divadelní představení
Baráčníci - ples
SDH Šestajovice – ples
SDH Nové Jirny – ples
Výroční schůze SPCCH, 15-17 hod.
Koncert Ewa Farna - Málo se známe
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

Únor
14. 2. 2020 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Staříci. Z amerického
Oregonu přilétá na pražskou Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner
(Jiří Schmitzer), válečný veterán a bývalý politický vězeň. Je mu
už hodně přes osmdesát, je připoutaný na invalidní vozík a do
značné míry odkázaný na pomoc ostatních. Proto na něj už na letišti čeká Antonín (Ladislav Mrkvička), dávný kamarád z protikomunistického odboje. Záhy vyjde najevo, že Vlasta přijel do
Česka uskutečnit poslední misi svého života. Chce vypátrat
a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze, kterého po-
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revoluční soudy nedokázaly nebo nechtěly za jeho zločiny z 50.
let potrestat. Vlastimil přemluví Antonína, aby mu s akcí pomohl.
Tonda si vypůjčí od vnuka starou obytnou dodávku a upraví ji
tak, aby se v ní mohl Vlasta pohybovat. Oba starci vyrážejí na
pro ně velmi obtížnou cestu za odplatou. Vstupné dobrovolné.
Po skončení projekce Vás zveme na setkání s přípitkem a rautem
u příležitosti výročí dalšího úspěšného roku sálu. Kvapík má narozeniny!
16. 2. 2020 neděle, 15:00, Vílí poklad. Přijďte se podívat na pohádku, ve které hrají kromě dospělých herců i děti. A co je
vlastně ten pravý Vílí poklad? To vám prozradí DIvadlo POtrhlých
NAdšenců - amatérský soubor z Louňovic, zvaný krátce DIPONA..
Vstupné 80 Kč. Organizuje Divadelní ochotnický spolek Jirny.
18. 2. 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.

Březen
6. 3. 2020 pátek, 19:00, Tančírna Kvapík.
11. 3. 2020 středa, 20:00, Hard to Frame – Live / Electronic /
Jazz. Koncert hudební skupiny z Lysé nad Labem. Více informací
na www.otevrenasrdce.cz
15. 3. 2020 neděle, 15:00, Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce.
Pohádka o veselé a „drobátko“ popletené ježibabě, která si chce
užít velikonoční zvyky, ale vůbec neví, jak na to. Naštěstí má
kolem sebe spoustu dětí, a navíc dva kamarády havrany – a ti
všichni jí jistě poradí. Hraje Divadélko Koloběžka. Vstupné 80
Kč. Organizuje Divadelní ochotnický spolek Jirny.
27. 3. 2020 pátek, 18:30, Jirenské Gala aneb Když hvězdy tančí
v Jirnech. Zveme Vás na druhý ročník této úspěšné taneční akce.
Čtyři taneční páry budou pro Vás tančit standardní i latinsko-
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americké tance a pozvou vás na parket. Součástí večera bude
také taneční soutěž dětí. Pořádá Spolek přátel tance a hudby, TŠ
Artimo a Sdružení Otevřených Srdcí. Vstupné 190 Kč. Vstupenky
v prodeji na Kvapíku a na www.artimo.cz

KULTURNÍ DŮM JIRNY
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
Z roku do roku

S uplynulým rokem 2019 jsme se rozloučili silvestrovskou jízdou. K našim zeleným miláčkům se tentokrát připojili i
příznivci motocyklů. Cestou po okolí jsme
zajeli k Památníku výsadkové skupiny Anthropoid, který je v místě seskoku parašutistů J. Gabčíka a J. Kubiše. Dne 29.
prosince 1941 zde začala akce s krycím
názvem Anthropoid, jejím cílem byl atentát na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha.
Začátkem roku 2020 jsme se zúčastnili
tradiční Novoroční jízdy. Naše jízda začala
na svátečně vyzdobené Kampě a pokračovala na Hradčanské náměstí.
Pro všechny účastníky této akce náš klub
připravil polévku. Díky výdeji horké zelňačky přímo z korby nákladního auta
jsme byli středem pozornosti návštěvníků
Pražského hradu. Jako každý rok nás před
svým arcibiskupstvím pozdravil pan kardinál Dominik Duka. Zavzpomínal na své
dětství i rodiče, kteří byli válkou velmi
ovlivněni. Přítomné pohostil vánočkou
a na oplátku rád ochutnal naši polévku.
Členům našeho klubu věnoval pamětní
minci sv. Víta – osobní medaili J. Em. Dominika kardinála Duky arcibiskupa pražského a primase českého a Svatoanežskou korunu. Jízda dál pokračovala před
Rudolﬁnum na Palachově náměstí, kde
všichni účastníci v uniformách vytvořili
společnou fotograﬁi na schodech této
památné budovy a s přáním úspěšného
roku 2020 se rozjeli ke svým domovům.
V půli ledna jsme se sešli na výroční členské schůzi v myslivecké chatě v Nových
Jirnech. Po zhodnocení uplynulého roku
jsme spolu s našimi přáteli a příznivci poseděli dlouho do noci.
Večer nám zpříjemnila naše oblíbená kapela Šolc Boys.
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Za VCC Nové Jirny Jiřina Vlastníková
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Pozvánka na zájezd
s Veteran Car Clubem Nové Jirny

Vážení,
Veteran Car club chce v měsíci září uspořádat zájezd do Technického a automobilového muzea
v německém Sinsheimu.
Termín zájezdu je 19.9. - 20. 9. 2020, čas a místo odjezdu bude upřesněn.
Ubytování bude zajištěno v hotelu v místě, cena cca 30 euro.
Stravování nebude zajištěno. V prostoru muzea a okolí jsou restaurace, bistra i možnost nákupu.
Vzhledem k tomu, že je třeba doplnit kapacitu autobusu a počet osob na ubytování, do
25. února 2020, je nutné zaslat potvrzení zájmu a zaplatit zálohy na hotel a dopravu 1500 Kč
za osobu - číslo účtu je 875808133/0800
Při zaslání zálohy je nutné napsat do zprávy pro příjemce Vaše jméno a kontakt.
Všem zájemcům děkuji
Josef Hausdorf
případné dotazy na telefonu 737501397 nebo jo.ha@seznam.cz
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SDH Nové Jirny
V sobotu 25. ledna 2020 proběhla výroční valná hromada našeho sboru na myslivecké chatě v Nových Jirnech. Krátce
jsme zhodnotili celoroční činnost za uplynulý rok a po oﬁciální
části bylo pro všechny připraveno příjemné posezení s hudbou
a tancem.
Děkujeme představitelům Obecního úřadu Jirny za jejich účast,
zástupcům z okolních sborů a také našim členům.

Dětský den se tentokrát uskuteční v sobotu 13. června 2020 na
louce v Nových Jirnech, více informací upřesníme v následujícím čísle Jirenského zpravodaje.
Na hasičský ples si přijďte zatancovat v sobotu 21. března 2020
do KD Jirny, tentokrát ve stylu divokého západu. O týden dříve,
v sobotu 14. března 2020 v dopoledních hodinách, vás stejně
jako každý rok přijdeme na ples pozvat.
Za SDH Nové Jirny Hrubantová Marcela

Sdružení Otevřených Srdcí
Vážení přátelé,
musím vám s politováním oznámit, že v Jirnech nedojde k plánované besedě s panem Kuberou „O svědomí a lidských právech“. Termín byl domluven předběžně na březen letošního roku.
Měla jsem možnost s panem Kuberou vést dlouhé telefonické
debaty, kdy se živě zajímal o dění v obci, ale i o to, co konkrétně
naše sdružení tady dělá. Byla to vždy velice příjmná debata, naprosto bezprostřední, kdy otevřeně říkal věci tak, aby mu bylo
rozuměno.
Zastával názor, že kdyby se lidé chovali tak, jak mají, nebyly by
potřeba zákony. V rozhovorech byl velmi vtipný, byl pro mne vzorem svým lidstvím. Říkal, že besedu bude cílit na svobodu, ale
nezapomene vyzdvihnout odpovědnost jednotlivce za svůj
vlastní život.
Tuto významnou lidskou bytost nevolili lidé do čela pro jeho po-

litické smýšlení, ale volili ho jako
KUBERU - ČLOVĚKA.
Dám si dnes večer na Vaši počest
cigaretu, kterou jsme si slíbili vykouřit společně, stejně tak, jak
kouří indiáni dýmku míru.

ČEST VAŠÍ PAMÁTCE, PANE KUBERO!
Helena Zelenková
Předsedkyně SOS
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Divadelní spolek
Medailonek ochotníka
Krátce se nám představ, věk, zaměstnání, zájmy apod.
Pozdravujem čitateľov, volám sa Rastislav, mám 37 rokov, pracujem vo švédskej nábytkárskej spoločnosti a ak mam nejaky volny čas, snažím sa ho čo
najviac stráviť s rodinou.
Proč se věnuješ divadlu? Co Tě k němu přivedlo? Tvoje motivace?
Divadlo ma vždy zaujimalo, rad chodievam na rôzne predstavenia a keďže v Jirnech sa zakladal ochotnícky spolok, rozhodol som sa to vyskúšať, zapojiť sa do
diania v obci a podieľať sa na kulturnom živote obce.
Co bys vzkázal čtenářům?
Rad by som poďakoval obyvateľom obce, za prijemne privítanie a ochotu s ktorou sa stretávam pri vzájomnej komunikácii. Chcem im zaželať hlavne veľa
zdravia a nech sa nam všetkým v živote darí a dobre spolunažíva.

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

Foto ze zkoušky
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Svaz postižených civilizačními chorobami
Svaz postižených civilizačními chorobami
Jirny, Šestajovice, Zeleneč
Zve své členy na Výroční členskou schůzi, která se koná
Dne 27.3.2020 v Kulturním domě Jirny ve 14,00 hod.

Baráčníci Jirny
Přejeme šťastný nový rok a těšíme se, co nám nového přinese. Již
koncem minulého roku nám přinesl smutnou zprávu, 28. prosince nás navždy opustil náš milovaný soused Standa Kvasnička
ve věku 89 let. Druhým, kdo nás opustil, byl 18. ledna Jiří Vojta
ve věku 85 let. Oba byli velmi společenští a aktivní ve všem, co
jsme podnikali. Upřímnou soustrast zarmouceným rodinám a jim
klid a pokoj.
Tento rok nám naše tetička Kučerová sjednala exkurzi v šestajovické svíčkárně a čokoládovně Rodas. Hned při vstupu do zahrady nás zaujala mini zoo s domácími zvířaty a exotickým

ptactvem. Dále nás přivítala paní majitelka ve společenské místnosti přednáškou o vzniku provozovny, kterou se svým manželem vybudovali před 30 lety a stále ji zvelebují. Posezení bylo
moc příjemné při šálku kávy. Vyzkoušeli jsme si vyrobit svíčky,
ochutnali výbornou pravou čokoládu a na závěr nás paní majitelka pohostila šampaňským a obloženou mísou. Moc jí děkujeme. Toto odpoledne nemělo chybu a všem se nám líbilo.
Můžeme jen vřele doporučit. Už se těšíme na další pěkný zážitek.
Za Baráčníky Irena Vilímková

SK Viktorie Jirny -fotbal žáci
První turnaj mladších dětí

Mladší tým odehrál poslední lednovou neděli svůj historicky
první turnaj, který se uskutečnil v Jesenici. Byl určený pro ročník
2010 (a mladší), přičemž se ho účastnil i jeden dívčí tým Slavia
Praha. Za Jirny nastoupila víceméně stálá sestava s dopomocí
dvou zkušenějších hráčů z týmu starších dětí. Pro kluky to bylo

20

velmi náročné, když během dopoledne museli odehrát celkem
7 zápasů, s krátkými pauzami, během kterých se sotva stačili vydýchat a napít. Rozkoukali se ale velmi rychle a do každého zápasu nastupovali s tou správnou vervou. Nakonec skončili čtvrtí,
hned pod bednou. Kluky mrzelo, že jedou domů bez medailí, ale
na zkušenější týmy jirenské síly jednoduše nestačily, i když je

SPOLKY A ORGANIZACE

rodiče (zejména tatínci) z divácké tribuny hlasitě podporovali. Nicméně získali úplně nové
zkušenosti ohledně toho, jak v tak náročném
turnaji správně rozvrhnout síly a kde je třeba
ještě zapracovat na taktice - a ty jsou k nezaplacení.
Kluci znovu ukázali, že jsou skvělá parta a tak
domů odjížděli sice unavení, ale v dobré náladě
a s odhodláním příště tu medaili „urvat“.
Jitka Korejzová
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Tenisový klub Jirny
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Divadlo Horní Počernice
ÚNOR 2020
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,
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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
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
KINO
DOLITTLE
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 Do-

INZERCE
little 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.
CHLAP NA STŘÍDAČKU

INZERCE

KINO

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
Vstupné: 130 Kč
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Nabízíme:
Provádíme:

Přijmeme:

Elektromontáže od projektu po revizi
rychle, levně, kvalitně!

Elektroinstalace, NONSTOP servis, telefony,
zvonky, kamery, zabezpečovací systémy, revize, projekty, elektro opravy, elektro servis,
elektro rekonstrukce.
Pro zákazníky důchodového věku s místem
trv. pobytu 50% sleva,
Na veškeré práce záruka po dobu 2 let.
Elektrikáře, vedoucího elektrikáře

Požadujeme: Spolehlivost, poctivost a zodpovědnost odváděné práce.

Nabízíme:

Slušné platové podmínky, vstřícné a přátelské jednání

Jsme menší ﬁrma rodinného a přátelského typu, která
si zakládá na poctivosti, skvěle odvedenou práci a vstřícné
komunikaci se zákazníkem.
Jsme prověřená ﬁrma s Odbornou způsobilostí od Technické Inspekce ČR.
Kontakt:

601 566 695, info@kwel-elektromont.cz,
www.kwel-elektromont.cz

ostraha objektu pro OZP
Přijmeme pracovníky z řad invalidních důchodců
(I. - III.st.), pro ostrahu objektu v Jirnech.
-

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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Zde může být
i Vaše reklama
Koupím

pole, louky nebo zahradu v okolí Prahy
někde u zástavby s přístupem.
tel.: 603 442 474

KOMINICTVÍ NĚMEC

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