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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
vychází srpnové prázdninové číslo a s ním se nezadržitelně
blíží začátek dalšího školního roku. Naše čtenáře ale i v září
čekají zajímavé akce. Jednou z nich je pravidelné zábavné
odpoledne jirenských spolků, které vám představí svoje
aktivity a řadu soutěží a her pro malé i velké. Pozvánka na
akci je součástí tohoto čísla a spolu s místními spolky se na
vás budeme těšit v Nových Jirnech v louce.
Zářijové číslo zpravodaje bude věnováno volbám. V letošním roce se o vaši přízeň bude ucházet 5 volebních stran

a každá z nich dostane v našem zpravodaji stejný prostor.
Vy tak budete mít možnost seznámit se s kandidáty voleb
do obecního zastupitelstva a zvážit, které z nich chcete
v následujícím čtyřletém období podpořit. Protože číslo
bude věnováno volbám, příspěvky spolků a organizací
budou v příštím čísle mít menší prostor na svou prezentaci.
Ale ani tak na ně nezapomeneme a jejich příspěvky zveřejníme, popřípadě přesuneme do dalšího čísla.
Krásné letní dny přeje
Vaše redakce.

ZPRÁVY Z OBCE
ZÁPIS A USNESENÍ ZO JIRNY
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ DNE 29.6.2022

Program :
1. Závěrečný účet, audit hospodaření obce a příspěvkových organizací za rok 2021
2. Zpráva o rozpočtu obce, rozpočtové opatření – 1/2022
3. Oprava OZV o místních poplatcích
4. Koupě pozemku p.č. 1754/3 o výměře 42 m2 do majetku obce
5. Koupě pozemku p.č. 1693/3 o výměře 24 m2 do majetku obce
6. Koupě objektu čp. 3 včetně dalšího příslušenství do majetku obce
7. Prodej 22 m2 z pozemku p.č. 121/3 za účelem narovnání vlastnických hranic
8. Převod pozemků (komunikace + chodníky) v ulici Višňová do majetku obce
9. Pronájem části pozemků p.č. 874 a p.č. 873 – cca 580 m2
10. 3x Smlouva o věcném břemeni s fi. ČEZ Distribuce
11. Schválení pravidel pro uzavření nájemní smlouvy na obecní byt
12. Přijetí finančních darů pro ZŠ
13. Různé :
a) územní studie Na Novinách
b) úvalský vodovod
c) přijetí dotace z Ministerstva kultury
d) přijetí dotace z Ministerstva vnitra
e) přijetí 4 dětí z obce Tuklaty do ZŠ Jirny
f) počet zastupitelů pro příští volební období
14. Usnesení a závěr
Návrhová komise:
Ověření zápisu:
Hlasování:
Přítomni:
1.

JUDr. Korejzová, V.Kopecký
Mgr. Kudrnová, Mgr. Benáčanová
veřejné
dle presenční listiny – 8 zastupitelů, 5 omluveni

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2021 + AUDIT HOSPODAŘENÍ OBCE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ZA ROK 2021
Závěrečný účet obce se skládá:
Z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
Z účetní rozvahy, výsledovky a přílohy
Z finančního vypořádání dotací z rozpočtu kraje
Z výsledku hospodaření příspěvkových organizací řízených obcí Jirny
Ze zprávy o kontrole účetnictví příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, jejichž kontrolu provedla a zprávu
vypracovala auditorka paní Ing. Dagmar Čuhelová
Ze zprávy auditorské firmy ATLAS AUDIT s.r.o. o výsledku přezkoumání hospodaření obce

ZPRÁVY Z OBCE
Všechny tyto informace za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 byly řádně zveřejněny, aby se s nimi mohli
seznámit občané.
S výčtem zrealizovaných investičních akcí v loňském roce a činností ZO byli občané podrobně seznámeni
na posledním veřejném zasedání 15.12.2021, které se konalo v myslivecké chatě v Nových Jirnech.
S vlastním naplňováním příjmové části rozpočtu a čerpáním výdajové části za rok 2021 byli občané seznamováni průběžně. Na letošních veřejných zasedáních dostali občané základní informace o konečném
výsledku hospodaření obce a PO obce s tím, že výsledky hospodaření budou potvrzeny ve zprávě auditora.
Z roku 2020 byla převedena do roku 2021 finanční částka v celkové výši 40 385 236,-Kč. Hospodaření
obce v loňském roce vycházelo především z vlastních finančních zdrojů, z daňových příjmů a dotací. Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány (dotace na žáky ve škole a na správu obce, dotace na SDH Jirny a Nové
Jirny, dotace na volby, dotace na COVID, dotace na intenzifikaci ČOV, dotace na ZŠ). Kromě již dříve podepsaného úvěru na stavbu školy, obec nečerpala žádný další úvěr.
Výsledek zprávy auditora: nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky, nebyla zjištěna případná rizika.
Byly zjištěny pouze drobné chyby, které však neovlivnily výsledek hospodaření obce.
Smlouvy většího rozsahu byly uzavírány v souladu s realizovanými výběrovými řízeními. Záměry o koupi,
prodeji či pronájmu byly taktéž řádně dle zákona o obcích č.128/2000Sb., zveřejňovány.
Úpravy rozpočtu v průběhu roku byly prováděny schválenými rozpočtovými opatřeními. Finální verze
rozpočtu na rok 2021 byla schválena na veřejném zasedání ZO dne 15.12.2021
K připomenutí rok 2021:
Plánovaný příjem
+ převod financí z roku 2020
Celkem
Plánovaný výdej
Rezerva

77 324 180,-Kč
40 385 236,-Kč
117 709 416,-Kč
89 004 334,-Kč
28 705 082,-Kč

-

94 874 707,-Kč
40 385 236,-Kč
135 259 943,-Kč
73 260 301,-Kč
61 999 642,-Kč

Skutečný příjem
+ převod financí z roku 2020
Celkem
Skutečné výdaje
Rezerva a převod do roku 2022

Stav pohledávek a závazků byl podroben rozboru a inventuře, pohledávky staršího data jsou vymáhány
soudně. Nakládání s majetkem bylo přezkoumáno v souvislosti s provedením fyzických inventur majetku
a dále změn stavu majetku v průběhu roku. Nebyly shledány nedostatky.
Co se týká účetních uzávěrek příspěvkových organizací zřízených obcí – tj. MŠ a ZŠ, byli jste již také o jejich hospodaření za rok 2021 informováni.
MŠ Jirny – hospodaření skončilo kladným výsledkem, kdy vykázala zisk 221.610,92 Kč.
ZŠ Jirny – hospodaření též skončilo kladným výsledkem a to + 3.234,30 Kč.
V kontrolovaných dokladech obou PO nebyly shledány žádné nedostatky i nepřesnosti, které by měly významný vliv na pravdivost a průkaznost účetní závěrky roku 2021 těchto příspěvkových organizací. Byly
provedeny inventarizace jak fyzické tak dokladové.
Co se týká hospodaření samotné obce za rok 2021, skutečnost finančních prostředků k 31.12.2021 na
účtech činila 61 999 642,-Kč. Tyto peníze byly převedeny do letošního rozpočtu obce.
1) Schválení závěrečného účtu obce včetně zprávy auditora za rok 2021
Hlasování : Ano, všemi hlasy
2) Schválení účetní uzávěrky OÚ, ZŠ a MŠ za rok 2021
Hlasování: Ano, všemi hlasy
2.

ZPRÁVA O ROZPOČTU OBCE, ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Rozpočet na letošní rok 2022 byl již připravován v listopadu a prosinci loňského roku, kdy byl v prosinci
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15.12.2021 na veřejném zasedání ZO odsouhlasen v následné podobě, která byla letos v březnu taktéž
na VZZO ještě upravena, do stávající podoby.
Plánované příjmy včetně plánovaného převodu financí z roku 2021 byly upraveny na celkovou výši
141 236 542,-Kč
Plánované výdaje pak na výši 95 433 154,-Kč
Rezerva 45 803 388,-Kč
Na tyto výdaje jsou naplánovány investiční akce, s kterými byli účastníci VZZO seznámeni.
Finanční výbor připravil návrh rozpočtového opatření, které se týká 3 položek, které se dnes projednali
a přijali. Jedná se o:
1) vyčlenění částky 20 000,-Kč na kulturu, kterou bude realizovat obec
2) vyčlenění částky 250 000,-Kč na pomoc ukrajinským uprchlíkům
3) a částky 7 500 000,-Kč na nákup objektu čp.3
Hlasování: Ano, všemi hlasy
3.

OPRAVA OZV O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
ZO Jirny se na svém zasedání dne 15.12.2021 usneslo vydat novou vyhlášku č.1/2022 o místních poplatcích. Vyhláška byla napadena jedním z občanů kvůli čl.10 – veřejná prostranství, jehož součástí byla příloha č.1, která nebyla včas zveřejněna na úřední desce. Tato příloha jmenovitě uváděla místa veřejných
prostranství. Stížnost zaslal stěžovatel i na Ministerstvo vnitra. S ním byla celá kauza vyřešena tak, že na
doporučení MV byl čl.10 zjednodušen následovně:
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, kterými pro účely této vyhlášky jsou všechna (y) : náměstí, ulice, komunikace v zastavěných částech obce, chodníky, veřejná zeleň, parky, hřiště.
ZO na svém zasedání schvaluje opravu textu a vydává se nově OZV č.3/2022, která tímto ruší původní OZV
č.1/2022.
Hlasování: Ano, všemi hlasy

4.

KOUPĚ POZEMKU p.č.1754/3 O VÝMĚŘE 42 m2 DO MA JETKU OBCE
Jedná se o pozemek, který je součástí komunikace v ulici Jiráskova v Nových Jirnech. Obec se domluvila
s majitelkou o jeho výkupu do vlastnictví obce za cenu 250,-Kč/m2 = 10.500,-Kč. Záměr o výkupu byl projednán a dle zákona o obcích č.128/2000Sb., zveřejněn.
Hlasování: Ano, všemi hlasy

5.

KOUPĚ POZEMKU p.č. 1693/3 O VÝMĚŘE 24 m2 DO MA JETKU OBCE
V tomto případu se jedná o malý pozemek v Jirnech, v ulici Zámecká. Pozemek je součástí chodníku. I tady
se obec domluvila o jeho výkupu do majetku obce za cenu 250,-Kč/m2 = 6.000,-Kč. Záměr o výkupu byl
rovněž řádně zveřejněn.
Hlasování: Ano, všemi hlasy

6.

KOUPĚ OBJEKTU čp.3 VČETNĚ DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ DO MA JETKU OBCE
Jedná se o budovu v majetku SK Viktorie Jirny. Fotbalová činnost klubu, který v dobách své největší slávy
hrál 3. ligu a jehož činnost byla ukončena, se rozhodl budovu včetně veškerého příslušenství prodat a nabídl ji obci k odkupu za cenu uvedenou ve znaleckém posudku. Záměr koupě budovy čp.3 byl řádně zveřejněn.
Hlasování: Ano, všemi hlasy

7.

PRODEJ 22 m2 Z OBECNÍHO POZEMKU p.č. 121/3 ZA ÚČELEM NAROVNÁNÍ VLASTNICKÝCH HRANIC
Při revizi údajů KN se skutečným stavem bylo v loňském roce zjištěno, že majitel pozemku p.č. 123 má
přeploceno a zasahuje 22 m2 do obecního pozemku p.č. 121/3, to vše v obci a k.ú. Jirny. Pozemek se na-
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chází ve svahu podél komunikace Alejka. Záměr byl projednán a řádně zveřejněn. Dle znaleckého posudku byl naceněn na částku 14.100,- Kč.
Hlasování: Ano, všemi hlasy
8.

PŘEVOD POZEMKŮ (komunikace + chodníky) V ULICI VIŠŇOVÁ DO MA JETKU OBCE
Jedná se o pozemky p.č. 1617/1, 1617/14, 1615/1, 1615/2, 1616/1, 1616/13, 1581/1 vše v obci a k.ú. Jirny.
Celková jejich výměra činí 4.312 m2.
Hlasování: Ano, všemi hlasy

9.

PRONÁ JEM ČÁSTI POZEMKŮ p.č. 874 a p.č. 873 – cca 580m2
Obec obdržela v minulosti žádost 4 obyvatel z lokality na Výsluní o možnosti si pronajmout část neudržovaných pozemků nad Výsluním v blízkosti dětského hřiště, kam už zemědělci s jejich velkou mechanizací nezajíždí a obec tak musí alespoň 2x do roka toto území posekat. ZO tuto žádost řádně projednalo
z důvodu složité údržby pozemků.
Hlasování: Ano, všemi hlasy

10. 3x SMLOUVA O VĚCNÉM BŘEMENI S fi. ČEZ DISTRIBUCE
•

Žádost o podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí s fi. ČEZ Distribuce a.s., kterou na základě plné
moci zastupuje p.Čvančara, o zřízení věcného břemene na pozemcích obce p.č. 1094/4 a p.č. 1095
v obci a k.ú. Jirny, za pokládku kabelového vedení NN, pro novostavbu RD v ulici V Zahradách v Nových Jirnech na pozemku p.č. 1099/14. Částka za věcné břemeno 2.000,- Kč + DPH.
Hlasování: Ano, všemi hlasy

•

Žádost o podepsání Smlouvy s fi. ČEZ Distribuce a.s., kterou na základě plné moci zastupuje fi. Elmoz
Czech, s.r.o., o zřízení věcného břemene na pozemcích obce p.č. 1554/19 a p.č. 1554/20 v obci a k.ú.
Jirny, za již zrealizovanou pokládku kabelového vedení NN, pro novostavbu RD v ulici Cyrilovská v Nových Jirnech na pozemku p.č. 1554/8. Částka za věcné břemeno 16.500,- Kč + DPH.

Hlasování: Ano, všemi hlasy
•

Žádost o podepsání Smlouvy s fi. ČEZ Distribuce a.s.,, kterou na základě plné moci zastupuje pí. Bartoníčková, o zřízení věcného břemene na pozemcích obce p.č. 1552 a p.č. 1754/2 v obci a k.ú. Jirny,
za již také zrealizovanou pokládku kabelového vedení NN, pro 2 novostavby RD v ulici Cyrilovská
v Nových Jirnech na pozemcích p.č. 1554/28 a p.č 1554/29. Částka za věcné břemeno 1.000,- Kč +
DPH.

Hlasování: Ano, všemi hlasy
11. SCHVÁLENÍ PRAVIDEL PRO UZAVŘENÍ NÁ JEMNÍ SMLOUVY NA OBECNÍ BYT
Výstavba sociálních bytů čp. 354 proběhla více jak před 20 roky, kdy obec na tuto akci obdržela částečnou dotaci. Za to musela garantovat po dobu udržitelnosti projektu, která byla stanovena na 20 let, i dobu
minimální výše nájmu. V loňském roce skončila tzv. doba udržitelnosti projektu, kdy ZO ponechalo původní nájemné.
Od ledna 2023 budou nájemci platit nově stanovené tržní nájemné a užívání bytů bude řešeno individuálně podle sociální situace jednotlivých nájemců, budou stanoveny podmínky pro přidělování bytů.
Nové smlouvy budou i nadále uzavírány na dobu jednoho roku s možností jejich prodloužení i s ohledem
na udržování pořádku a úklidu společného dvora. Stejné podmínky budou platit i pro nájemníky objektu
čp. 11.
Za tímto účelem byla vypracována pravidla pro uzavírání nových nájemních smluv, včetně formuláře žádosti o přidělení bytu, na jehož základě bude žádost posuzována.
Hlasování: Ano, všemi hlasy
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12. PŘIJETÍ FINANČNÍCH DARŮ PRO ZŠ
Ředitelka ZŠ podala žádost k odsouhlasení přijetí hmotného daru ve výši 5.881,-Kč na výtvarné potřeby.
Dar byl škole již předán a předběžně i odsouhlasen ZO.
ZŠ také již obdržela grant ve výši 100.000,-Kč na dovybavení prostor pro UA děti.
Hlasování: Ano, všemi hlasy
13. RŮZNÉ
a)

Územní studie Na Novinách
Vypracování jednoduché studie v lokalitě Na Novinách bylo vyvoláno na základě lednových jednání
obce a TJ Sokola Jirny o podpisu konečné smlouvy (směny pozemků, oddělení pozemku 800 m2 v lokalitě Na Novinách při ulici Luční, finanční dorovnání apod.) K oddělení pozemku vydal Stavební úřad
Úvaly 8.3.2022 souhlasné Rozhodnutí, které nabylo právní moci 5.4.2022. Byla zadána i územní studie, kterou bylo nutno přijmout a odsouhlasit. Na základě tohoto by již nemělo nic bránit tomu, aby
po více než 1a půl ročních jednáních se zástupci Sokola byla podepsána konečná smlouva a obec tak
mohla začít ve spolupráci s fi. Leco připravovat konečný projekt stavby nového nákupního střediska
– polyfunkčního domu.
ZO bere na vědomí.

b)

Úvalský vodovod
V roce 2010 byla v rámci Svazku obcí Úvalska postavena 1. etapa přivaděče z Káranských řadů do
Jiren. Následně se poměrně dlouho hledala i schůdná trasa pro pokračování vodovodu do Úval, poté
byla zadána PD včetně vyřízení SP. A následovala další pauza na zajištění finančních prostředků
a zajištění VŘ na dodavatele stavby.
Dle posledních informací jsou finance zajištěny, zakázku stavby ve VŘ získala firma ZEPRIS s.r.o. za
nabídkovou cenu 81 397 300,-Kč + DPH. Smlouva zatím není podepsána, předpokládá se možné zahájení stavby v měsíci říjnu 2022 či na počátku roku 2023.
Na pracovním zasedání ZO je nutno řešit podmínky smlouvy, rozdělení výnosů a nákladů tak, aby
obec Jirny, která nutně tento projekt nepotřebuje, nehradila žádné finanční prostředky. Dále bude
diskutováno o tom, jak bude v průběhu stavby řešen vjezd do ulice Lipová v Jirnech.
ZO bere na vědomí

c)

Přijetí dotace z Ministerstva kultury
Obec na základě podané žádosti obdržela Rozhodnutí o přidělení dotace z MK ve výši 25.000,- Kč na
počítačovou licenci do obecní knihovny pro elektronický systém půjčování knih.
Hlasování: Ano, všemi hlasy

d)

Přijetí dotace z Ministerstva vnitra
Obec na základě podané žádosti obdržela Rozhodnutí o přidělení dotace z MK ve výši 108.000,- Kč
na podporu držitelů dočasné ochrany.
Dotace bude čerpána na výuku českého jazyka a příměstský tábor pro děti.
Hlasování: Ano, všemi hlasy

e)

Přijetí 4 dětí z obce Tuklaty do ZŠ Jirny pro rok 2022/2023
ZO bere na vědomí

ZPRÁVY Z OBCE
f)

Počet zastupitelů pro příští volební období
Pro příští volební období je nutno schválit počet zastupitelů. Navrhuje se počet 13 zastupitelů, který
se osvědčil v minulých obdobích.
Hlasování: Ano, všemi hlasy

g)

Oprava počítačové učebny v ZŠ Jirny, Pražská 800
ZO bylo seznámeno s urgentní potřebou opravy zásuvek v podlaze počítačové učebny v ZŠ Jirny.
Práce je nutno udělat v průběhu letních prázdnin, aby mohla být učebna v průběhu školního roku
využívána. Pí. ředitelka seznámí na pracovní poradě ZO s návrhem řešení a předpokládanou finanční
částkou.
ZO bere na vědomí

14. USNESENÍ, ZÁVĚR
Návrhová komise seznámila přítomné s návrhem usnesení, který byl jednohlasně odsouhlasen a přijat.
Hlasování: Ano, všemi hlasy

Investiční akce
V měsíci červenci byly zahájeny práce na druhé části
ulice Na Polníku v Nových Jirnech a obyvatelé
spodní části ulice V Alejích byli informováni o termínu plánovaného zahájení prací v této části ulice.
Investiční akce budou pokračovat tak, jak jsme již
několikrát informovali a to ulicí V Alejích, spodní
částí ulice V Zahradách a opravou části ulice V Dubinách. O přesných datech zahájení prací budou
naši obyvatelé informování v předstihu na základě
postupu stavebních prací a tuto informaci obdrží
přímo do svých schránek.
Za Obec Jirny Šárka Hanušová

Vážení občané,
z důvodu letošního suchého léta a obavy před požáry, prosíme, nezapalujte svíčky
v lese u kapličky Panny Marie, aby nedošlo k nečekanému požáru.
Děkujeme všem!
Obecní úřad Jirny
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ŠKOLSTVÍ
Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Karel Hanauer
Anna Rytířová
Dagmar Winterová

Jiří Prosický
Vilém Mareš
Jiří Pavlík
Srdečně gratulujeme.

Navždy nás opustil:

František Alexander

Rodině a pozůstalým vyjadřujeme
hlubokou soustrast.

Za OÚ Jirny Šárka Hanušová

ŠKOLSTVÍ
Základní škola
POSLEDNÍ ČERVNOVÝ TÝDEN

patřil loučení se školním rokem 2021/2022. Podívejte se na fotoreportáž, jak jsme dlouho očekávaný týden společně slavnostně i vesele prožili.

28. 6. 2022 rozloučení se žáky 9. ročníku

Třídní tablo
Případ 9.
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ŠKOLSTVÍ

Slavnostní nástup

Slavnostní projev žáků a stužkování absolventů
9

ŠKOLSTVÍ

Překvapení večera - příprava na vystoupení
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ŠKOLSTVÍ

Vystoupení učitelů a závěrečný proslov ředitelky školy
Milí deváťáci, holky a kluci,
školní docházku máte za sebou a zbývá ještě několik dní a vy opustíte jirenskou školu. Věřím, že vás
připravila na život profesní i osobní. Poznali jste, že život není jen o pohodě, spokojenosti a kamarádství, ale že se také skládá ze střípků náročné práce, dřiny, trápení, nespravedlnosti a kritiky vrstevníků i autorit. Vše jste zvládli, uvědomili jste si vaše schopnosti a vědomosti, vlastní sílu a životní
hodnoty, prožili jste školní roky naplněné vzděláváním, ale také mnoha zážitky s kamarády a učiteli, vše jste sdíleli s velkou podporou vašich rodičů.
Vážení rodiče, děkuji vám za dlouhé roky společné důvěry a vzájemného pochopení.
Milé kolegyně, milí kolegové, děkuji vám za vaši náročnou a skvělou práci.
Milí deváťáci, dnes se s vámi jirenská škola a jirenští učitelé loučí. Jsem nesmírně ráda, že Případ
9. ročník mohu uzavřít s konstatováním, že jste byli sice tvrdý oříšek, ale nakonec jak jste sami řekli
třída, na kterou se nezapomíná. Pochopitelně v dobrém.
Milí deváťáci, jménem všech a jménem svým vám přeji do života i studia jen to nejlepší.

29. 6. 2022 Poslední zvonění - veselé ranní vítání kamarádů
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ŠKOLSTVÍ
30. 6. 2022 slavnostní ukončení školního roku patří k tradičním a významným
školním akcím pro děti, učitele i rodiče

Žáci 9. ročníku předávají druhostupňovou štafetu páťákům
12

ŠKOLSTVÍ
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ŠKOLSTVÍ

Byly to krásné chvíle…
14

KULTURA

KULTURA
KULTURA

Obec Jirny

ǀĄƐǌǀĞŶĂϯ͘ƌŽēŶşŬ

Jirenského a Novojirenského
:ŝƌĞŶƐŬĠŚŽĂEŽǀŽ:ŝƌĞŶƐŬĠŚŽ
2022

^WK><KZE1

ϯ͘ǌĄƎşϮϬϮϮŽĚϭϯ00 EŽǀĠ:ŝƌŶǇǀ>Kh
ƵŬĄǌŬƵǌĞƐǀĠēŝŶŶŽƐƚŝƉƎĞĚƐƚĂǀş͗
SBOR KZKsK>E|,,^/p:/ZEz
^KZKZKsK>E|,,^/pEKsJIRNY
FK JIRNY
TJ SOKOL JIRNY
VETERAN Z>hEKs:/ZEz
/s>E1K,KdE/<|^WK><:/ZEz
:hE<-^s^<hdp^<hd<Z͕^d\/^<KΗZ͘&EzEdKaΗ:/ZEz
^ZhE1Kds\E|,^Z1͕o.s.
SVAZ WK^d/E|,/s/>/E1D/,KZKD/sZ
- K:ŝƌŶǇ͕aĞƐƚĂũŽǀŝĐĞ͕ĞůĞŶĞē
VLASTENECKO-KZK/EE^DK^ddEKZE1<p
ͣWK>^1:/ZEz͞
>KWK>E:^KhW\/WZsEz^Khd WZK d/͕^<<1,Z͕
KZ^dsE1Z HOSTINCE hEdKap͕͘:͘ĂŵŶŽŚŽĚĂůƓşŚŽ

Policie
hŬĄǌŬƵēŝŶŶŽƐƚŝƉŽůŝĐŝĞĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝŬǇƉƎĞĚƐƚĂǀş
<Z:^<\/d>^ds1WK>//HL. M. PRAHY
KĚĚĢůĞŶşƐůƵǎĞďŶşŚŝƉŽůŽŐŝĞ͕KĚĚĢůĞŶşƐůƵǎĞďŶşŬǇŶŽůŽŐŝĞ͕WŽŚŽƚŽǀŽƐƚŶşŵŽƚŽƌŝǌŽǀĂŶĄũĞĚŶŽƚŬĂĂ
ĐĞůǉƚǉŵKĚĚĢůĞŶşƉƌĞǀĞŶĐĞ͘
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KULTURA

ŽIVOT JIREN
17:00

SRPEN / ZÁŘÍ

Právní poradna

19:00 Tančírna na Kvapíku

Kvapík u Antošů

Kvapík U Antošů

úterý Bezplatná rada a právní pomoc
občanům Jiren, Nových Jiren a
sousedních obcí. Lze přijít i bez
objednání, ale ideální je se objednat
předem na korejzova@email.cz.

pátek

13:00 Jirenské a Novo Jirenské
SPOLKOBRANÍ 2022
sobota

v Nových Jirnech "v louce"
Obec Jirny vás zve na již 3. ročník
zábavného odpoledne jirenských
spolků. Bohatý program: ukázky z
činnosti PČR a zúčastněných spolků,
soutěže pro děti, skákací hrad,
občerstvení, DJ a mnoho dalšího.

Pro děti:

Rok na vsi
Příměstský tábor
pro táborníky ve věku od 7 do 12 let

19:00

15.-19.8.2022
Jirny, Kvapík u Antošů

Kontakt: Miloš Dufek tel.: 725 112 752

Biograf Kvapík
připravujeme...

pátek

Zábavně naučnou formou poznáme a
zažijeme život na vesnici, od
každodenních činností po významné
mezníky roku.

Kvapík u Antošů
Sledujte www.ziji.cz

17:00

Právní poradna
Kvapík u Antošů

Přihlášky a více informací
Tel.: 606 748 262
www.ziji.cz
Pořádá SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ, z.s.

19:00

Biograf Kvapík

Řekni to psem
pátek

Kvapík u Antošů
Dita (Berenika Kohoutová) místo
vytouženého miminka dostane od
svého přítele Filipa (Igor Orozovič)
mladou border kólii, přestože nikdy
žádného psa nechtěla. Navíc Ditě
pejskařská komunita připadá směšná a
nesnáší psí exkrementy. Celý příběh
začíná tím, že do jednoho šlápne.
Opravdu to znamená štěstí?
Vstupné 120 Kč
Rezervace místa na www.ziji.cz

úterý

Bezplatná rada a právní pomoc
občanům Jiren, Nových Jiren a
sousedních obcí. Lze přijít i bez
objednání, ale ideální je se objednat
předem na korejzova@email.cz.

PŘIPRAVUJEME NA PODZIM
5.10 Luboš Pospíšil trio | koncert | Kvapík u
Antošů
21.10 Zpívání u vínka | setkání s písničkou a
dobrým vínem | Kvapík u Antošů
2.11 Na kus řeči s Miroslavem Bobkem,
ředitelem ZOO Praha | Kvapík U Antošů
10.11 Gladly SW | koncert | Kvapík U Antošů
3.12 Janek Ledecký | koncert | KD Jirny

Sledujte www.ziji.cz a

Tento přehled vydává redakce portálu www.ziji.cz nejen pro Jirenský zpravodaj. Chcete přidat svoji akci?
Navštivte www.ziji.cz a akci jednoduše přidejte. Uzávěrka 24. dne předchozího měsíce.
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KULTURA

Sousedé – sdružení nezávislých kandidátů a JIRNY LIVING z. s. si Vás dovolují pozvat na

5. ROČNÍK JIRENSKÉHO BĚHU NA VRCHOL
17. 09. 2022
START: JIRNY - lokalita pod hřbitovem
TRATĚ: 1 603 m, 4 810 m, 8 848 m

OD 15,00 HODIN

STARTOVNÉ: dobrovolné
Pro přihlášení pošlete Vaše jméno, příjmení, vybranou
trať a věk na email sousede.jirny@seznam.cz
JIRNY

NOVÉ
JIRNY

PARTNER AKCE

SPOLKY A ORGANIZACE
Veteran Car Club Nové Jirny
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SPOLKY A ORGANIZACE
Na začátku měsíce července jsme navštívili Branný tábor ve
Mlýně Uhlíkov, kde měly děti možnost naučit se zacházení
s nožem, buzolou, vyzkoušely si střelbu, rozdělávání ohně, výsadkovou přípravu, přípravu jídla, ale hlavně disciplínu a vzájemnou spolupráci. Organizátorům tábora patří velký dík za to,
co všechno s dětmi podnikají a bylo nám ctí přispět alespoň
tím, že jsme děti seznámili s našimi historickými vozidly
a mohli je odvézt od mohyly Lipany zpět do tábora.
Bylo to krásné letní odpoledne a rádi za Vámi přijedeme opět
příští rok.

Česká Kanada

V termínu 15.– 17.července jsme přijali pozvání Klubu 3. Armády Plzeň a zúčastnili se 20.ročníku akce Česká Kanada a
zároveň 1.ročníku memoriálu Ládi Rokose. Sraz pozvaných
účastníků byl na letišti v Hradci Králové a ubytování účastníků
bylo v Airpenzionu u letiště.
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SPOLKY A ORGANIZACE

V sobotu se všichni vojáci oblékli do vycházkových uniforem a společně
projížděli v konvoji Českou Kanadou, kde navštívili několik míst, aby
uctili památku padlým obětem světové války.
V obcích Číměř, Strmilov a Člunek se nachází pamětní desky sestřelených
amerických letců 15. letecké armády, kde jsme položili květiny jako vzpomínku na americké letce a současně vzdali čest našemu zemřelému příteli, členu klubu 3. Armády Láďovi Rokosovi, který v této oblasti pobýval
a tuto akci v minulosti organizoval. Láďo, děkujeme, budiž Ti země lehká.
Za VCC Šárka Hanušová

Svaz postižených civilizačními chorobami
ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč
zve své členy na členskou schůzi, která se bude konat dne 16. 9. 2022 v 15,00 hod.
Místo konání: Kulturní dům Jirny.
Program: zpráva o činnosti ZO SPCCH za rok 2021 + 2022, zpráva o hospodaření organizace, plán práce na rok 2023

Návštěva Maďarska

Ke konci června letošního roku jsme odjeli
na ozdravný pobyt do maďarských termálních lázní Bük Fürdo, kde jsme prožili krásný
týden.
Ubytovaní jsme byli v hotelu Rebce. Do lázní
jsme prošli spojovací chodbou a už si každý
mohl zajít do různě teplé termální vody.
Zúčastnili jsme se cvičení v bazénech, která
byla dopoledne a odpoledne. Pro zpestření
bylo odpolední cvičení s míči, moc se nám
líbilo.
Ve středu jsme podnikli výlet na projížďku
lodí po Neziderském jezeře, které leží v Maďarsku i v Rakousku. Na lodi jsme měli možnost poslouchat hudební produkci, ochutnat
grilované klobásy, maso a místní víno. Po
pohoštění i tanci, jsme se vrátit zpět do hotelu.
Týden uběhl jako voda. Vrátili jsme se odpočatí a již se těšíme na příští rok.
Na závěr bych chtěla poděkovat za finanční
podporu panu starostovi Skořepovi místostarostce pí Hanušové a členům zastupitelstva.
Pilátová
ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč
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Divadelní ochotnický spolek
Divadlo v Jirnech

Přidáváme se k obci i ostatním spolkům a srdečně vás
zveme na zářijové Spolkobraní, kde i DOS Jirny bude mít svůj tradiční stan. Zejména děti
se mohou těšit na pohádku s výtvarnou dílničkou a hádanky
spojené s tombolou.
V posledním letním čísle přinášíme pokračování rozhovoru s
panem Václavem Jelínkem:
Jaká je Vaše nejranější vzpomínka na ochotnické divadlo v Jirnech?
Když jsme byly děti, tak se tady v zámeckém parku konaly
různé akce, dětské dny a tak. Ten park byl k tomu úžasně uzpůsobený. Byla tam taková stráň, na ní byly lavice, kde mohli
sedět lidé jako v hledišti. Nikdo nikomu nepřekážel ve výhledu,
protože to bylo svažité hlediště. A dole bylo jako jeviště, normálně pod stromy.
Hlediště ani jeviště nemělo žádnou stříšku, takže když zapršelo, tak se chvilku počkalo, nebo, když to bylo jen pár kapek,
tak si lidé roztáhli deštníky a hrálo se dál. Ale hrálo se v létě,
když bylo převážně hezké počasí.
Bylo to takové divadlo v přírodě. Co si pamatuji, nikdo v okolí
takové možnosti dobře vybaveného divadla pod širým nebem
neměl.
Je něco, co Vám jako dítěti, utkvělo v paměti?
Já už nevím, co to bylo za hru. Ale hrál tam jeden pán z naší
ulice, Kotouč se myslím jmenoval, oni ho tam zastřelili v té
hře. Tak jsme s ostatními dětmi čekaly, že bude pak asi velkej
pohřeb. A my jako děti jsme si pak druhý den hrály na plácku
a vidíme, jak pan Kotouč jde na pivo! Tak jsme letěli za tatínkem: „Tati, pan Kotouč jde na pivo! - Jak to? Vždyť byl včera zastřelenej!“ A tatínek nad námi kroutil hlavou: „Vy jste ale
popletové, vždyť to bylo jenom divadlo.“ Takovou mám vzpomínku, že jsme to jako děti ještě nechápali. A říkali jsme si,
jakej to bude pohřeb, to bude zase lidí.
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Takže jste i jako děti chodily na představení pro dospělé?
Nebo hráli i něco pro děti?
Jako děti jsme mohly i na hru pro dospělé. Pohádky hráli taky,
ale spíš více her pro dospělé.
Oni zase byli rádi, že sedí v hledišti i děti a mládež, že se jim
daří vtáhnout je do kulturního života obce.

SPOLKY A ORGANIZACE

My jsme to každopádně všechno obdivovali. Bylo pěkný, že dokázali na divadle v přírodě vytvořit úplnou parádní vesničku,
chalupy s doškovou střechou. A když byla Jiráskova Lucerna:
kněžna přijížděla v kočáru taženém koňmi. Kněžna vystoupila,
kočár odjel a hrálo se. Ale nebylo to jen oživení v první scéně.
To před představením projížděl obcí celý ansámbl v kostýmech
už přes den a zval na večerní představení. To byl takový průvod, na který se všichni přišli podívat, vykoukli ze svých oken
a zahrádek a o to víc se pak těšili na večerní představení, když
viděli tu parádu.
Ale už v té době to přírodní divadlo mělo nazvučení a to byla
50. léta!

Naše kolegyně vzpomínala, že už si ani nepamatuje, proč divadlo v Jirnech skončilo. Jak si onu dobu přelomu 50. a 60. let
vybavujete?
Komunisté do toho začali víc a více zasahovat. Říkali, co se smí
a nesmí hrát a propagovali tendenční kusy. A tím pádem lidi
kolem divadla do toho neměli chuť. Cenzura prostě byla všude,
nejen v městských divadlech, ale i na vsi.
To byl jeden z impulsů, proč jirenské divadlo skončilo. Byla to
škoda.
Ale stmelovalo to lidi v obci. Přál bych si, aby tomu tak bylo
i v současnosti.

Za rozhovor a fotografie děkujeme panu Václavu Jelínkovi.

21

INZERCE
Sdružení
Otevřených
Srdcí

Rok na vsi
Příměstský tábor
15.-19.8.2022

Jirny, Kvapík u Antošů

Rok na vsi zahájíme Velikonocemi,
projdeme májemi, připomeneme si poutě,
oslavíme dožínky a nezapomeneme na
masopust.
Celý
náš
rok
budeme
zahradničit, hrát hry, kreativně tvořit,
vnímat přírodu, sportovat, vařit a chodit
na výlety. Na závěr pozveme přátele a
rodiče na naše společné vystoupení. Čeká
nás hodně legrace, poučení a nevšedních
zážitků.

PŘIHLÁŠKY NA WWW.ZIJI.CZ
TEL: 606 748 262

INZERCE

vstupné 120 Kč

pořádá WWW.OTEVRENASRDCE.CZ

PÁTEK 19. SRPNA 2022
OD 19.00 HOD.

Mobilní pedikúra, profesionální péče
u Vás doma, pedi mokrá / suchá (skalpel, bruska).
www.pedikurakosmetika.cz
722 968 811
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cena 28.900.000,-Kč

Rodinné
bydlení
U trativodu

Ceny od
19.990.000,-Kč

www.utrativodu-klanovice.cz

PRODEJ – luxusní RD 5+kk s garáží a krytým
bazénem, nádherná zahrada,
podlahová plocha 254 m2,
pozemek celkem 647 m2,
Kojická ul. P9 – Újezd nad Lesy

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
PROD

ÁNO

cena 6.190.000,-Kč

DOPRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
www.byty-klanovice.cz

PRODEJ - hezký a slunný byt 3+kk/
komora/lodžie + sklep, podlahová plocha
69 m2, Třebešovská ul., P9-Horní Počernice

PRODEJ – ŘRD s dispozicí 5+kk/G, podlahová plocha 120 m2, pozemek celkem
166 m2, ul. Na Nové silnici, P 9-H. Počernice
PRONÁJEM – zcela
nový modulární dům
3+kk, podlahová plocha
63 m2, terasa 19 m2,
udržovaná zahrada,
pozemek 680 m2,
ul. Martinů, Šestajovice.

PRONAJATO

PRODEJ RD, kolaudujeme !
poslední 2 domy 6+kk typu F
s pozemky 475 a 494m2

k nastěhování 10/2022
ul. U pole, Šestajovice
Ceny
od 15.990.000,-Kč
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