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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
jak už bývá zvykem, i v tomto čísle Jirenského zpravodaje se
dozvíte mnoho zajímavých novinek, které nás čekají
v průběhu dalších měsíců. Kalendář nám sice ukazuje
teprve únorové datum, ale my už vyhlížíme netrpělivě jaro.
Jak by také ne. Asi všichni za sebou máme další nelehký koronavirový měsíc, únavné restrikce a stav, který nikomu ne-

dovoluje předvídat budoucí epidemiologickou situaci.
V tuto chvíli nemůžeme slibovat – musíme věřit. Pokud se
podaří, čeká nás dlouho odkládaný Obecní ples! Pozvánku
a podrobnosti o kulturním vyžití v naší obci naleznete na
následujících stránkách.
Krásné únorové dny přeje
vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE
Vážení spoluobčané a zároveň čtenáři našeho zpravodaje,
jsme velmi rádi, že čtete naše články, zejména informace z obce a zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva obce. Snažíme se
vás informovat o všem, co se v naší obci děje, a to ve všech oblastech.
V minulém čísle našeho zpravodaje některé naše obyvatele zaujali plánované investiční akce na rok 2022, zejména rekonstrukce
komunikací. Protože ve výpisu ulic nenašli tu svoji, obrátili se někteří na obec s dotazem, kdy se na ni dostane. Rozhodli jsme se
tedy podrobněji vypsat investice, které nás v tomto roce čekají.
1/ Rekonstrukce komunikací:
I když nelze stanovit datum zahájení prací, lze říct, že se
připravují rekonstrukce těchto ulic:
- v Nových Jirnech spodní část ulice V Alejích, část ulice
V Zahradách, ulice Na Jablonce a část ulice Na Polníku
- v Jirnech je plánována rekonstrukce ulic Nerudova,
Pionýrů a část ulice Spojovací.
V případě některých ulic v Nových Jirnech jsou již vydaná
stavební povolení, jiná povolení se dokončují. Ulice Na Polníku bude provedena pouze částečně, protože není celá v majetku obce. Její část je v majetku soukromého vlastníka, který
dlouhodobě nemá zájem o odprodej a tato část nebude řešena, pokud nedojde před zahájením prací k dohodě o prodeji
tohoto úseku do majetku obce. Ve všech zmiňovaných úsecích
je nutné řešit přeložky společnosti CETIN, které bohužel samotné stavby zpozdí. V rámci stavby musíme řešit řadu podmínek této společnosti a bez nich nelze zahájit.
Výše jmenované ulice v Jirnech byly plánovány k rekonstrukci
již v loňském roce. Obec bohužel na jejich rekonstrukci neobdržela stavební povolení, proto se investice přesunula na letošní
rok. V loňském roce někteří obyvatelé ulice Nerudova podali
námitku do obou částí povolovacího procesu, tedy jak do
Oznámení o zahájení řízení, tak do Rozhodnutí. Nadřízeným
orgánem stavebního úřadu je Krajský úřad, který rozhoduje
v oblasti námitek a ten rozhodl, že povolení nebude vydáno
a vrátil proces stavebnímu úřadu k novému projednání. Celý
proces se díky tomu zastavil a není jisté, zda a kdy bude stavební povolení vydáno. V takovém případě budou investiční
prostředky přesunuty na rekonstrukce jiných ulic.
2/ Chodníky
Další připravovanou investiční akcí v roce 2022 je chodník
na ulici Pražská.
Rodiče dětí chodících do základní školy vědí, že se v minulých
letech zřídil světelný přechod na ulici Brandýská proti nákupnímu středisku, doplnil se chybějící chodník v ulici Brigádnická
a následně od kulturního domu až ke škole. Děti i lidé ze Zámecké ulice pokud nepoužijí cestu Alejkou, dojdou po chodníku pouze na roh ulice Pražská a dál musí chodit ve vozovce
či v zeleném pruhu podél nemovitostí, protože chodník nepokračuje. V zeleném pruhu jsou navíc na několika místech ka-
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meny a jiné zábrany, které si tam dali majitelé přilehlých
domů, aby tím zabránili parkování cizích automobilů, a to
cestu stěžuje. Ulice Pražská je díky výstavbě nové školy v ranních hodinách frekventovaná a mnozí řidiči nerespektují pravidla silničního provozu. Z tohoto důvodu zastupitelstvo
rozhodlo o výstavbě nového chodníku, který zajistí všem chodcům bezpečnou cestu. Nový chodník bude jistotou, že na
daném úseku nebude moci nikdo zaparkovat vyjma majitelů
přilehlých nemovitostí, kterým bude v průběhu stavby vybudován nový vjezd. A všichni, kdo chodí ke škole z ulice Zámecká, budou moci pohodlně dojít po novém chodníku až
k fotbalovému hřišti, kde přejdou na druhou stranu. V budoucnu bude muset dojít i k omezení stání automobilů parkujících na druhé straně podél parku. Některá tato vozidla již
v současné době brání průjezdu autobusu a s výstavbou nového chodníku bude nutné toto parkování omezit. Prosíme
tedy majitele vozidel parkujících na ulici Pražská, aby v předstihu řešili svá parkovací místa jinde.
3/ Semafor na křižovatce ulic Alejka, Navrátilova a Brandýská
Bezpečnost dětí se v naší obci řeší již několik let a s novou
školou na okraji obce se váže i řada dalších opatření. Jedním
z nich je světelná křižovatka na ulici Zámecká, Navrátilova
a Alejka, která se bude stavět na začátku dubna v závislosti na
klimatických podmínkách. Děti z dolní části obce, tedy z lokality Kaštanka či ze staré zástavby podél jirenského rybníka,
budou moci v bezpečí přecházet na druhou stranu frekventované ulice Zámecká.
4/ Úprava prostranství v ulici Zámecká včetně autobusové zazastávky směrem na Prahu
Obec vykoupila do svého vlastnictví pozemek před bytovkami na ulici Zámecká včetně staré autobusové zastávky směrem na Prahu. Tato zastávka je v havarijním stavu a navíc stojí
v takovém místě, že autobus zastavuje v jízdním pruhu a tím
brzdí dopravu. Díky výkupu pozemku tedy zastupitelstvo obce
rozhodlo o úpravě celého prostranství včetně výstavby nové
autobusové zastávky mimo jízdní pruh a o této možnosti
v současné době jedná s ROPIDEM a dalšími dotčenými orgány. Současně se nabízí i přesunutí zastávky na protější
straně ulice, jejíž umístění je vzhledem k zatáčce složitější.
I o této možnosti se s dopravcem jedná.
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5/ Škola a její okolí
V areálu nové základní školy se počítá s výstavbou skateparku, který bude veřejně přístupný pro sportovní vyžití dětí
a mládeže. Na skatepark je vydáno stavební povolení a jeho
výstavba proběhne v závislosti na klimatických podmínkách
již v první polovině tohoto roku.
Zároveň se počítá s výsadbou zeleně v areálu a venkovním
atriu ZŠ. Na tuto akci obec obdržela dotaci z programu vypsaného státním fondem životního prostředí.
V základní škole se dále řeší nutnost úpravy vzduchotechniky a instalace chladícího systému, která
musí proběhnout v průběhu prázdnin, aby nebyl
nijak narušen proces výuky v základní škole.

následujících 5 let nebude možný vstup do asfaltového povrchu.
Popsala jsem jen zlomek toho, co se v naší obci děje. Kromě
výše uvedených investičních akcí budeme i nadále o naši obec
pečovat, starat se o její běžný chod a zlepšovat její vzhled, protože chceme, aby se vám v naší obci líbilo a abyste byli spokojeni.
Za obec Jirny Šárka Hanušová

6/ Budova požární zbrojnice SDH Nové Jirny
Budova požární zbrojnice se skládá z původní 80
let staré stavby a několika přístaveb, které nejsou
v dobrém technickém stavu. Díky tomu neplní funkci
moderní hasičské zbrojnice. Tuto budovu navíc obec
využívá jako volební místnost pro Nové Jirny a v její
části je zřízena knihovna. Proto zastupitelstvo již
v loňském roce nechalo vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci a máme již vydané stavební povolení. Samotná stavba je však finančně
náročná, proto obec zvažuje využití některého z dotačních titulů, který by s financováním stavby pomohl.
7/ Chatová oblast
Tato část obce je v současnosti z více než poloviny obydlena trvale a řada chat je přestavěna na
rodinné domy. Stav ulic v oblasti je tristní a v některých ulicích dodnes není veřejné osvětlení. V současné době probíhá v lokalitě pokládka kabelového
vedení ČEZ do země a v ulicích Pod Lesem I, II a III
přibydou lampy veřejného osvětlení. Obec nechala
lokalitu zaměřit geodety a zpracovává se projektová
dokumentace na rekonstrukce všech ulic Pod Lesem
a horní částí ulice Letenská. Následně bude řešeno
vyřízení stavebního povolení a pokud vše dobře dopadne, v následujícím roce by mohla být provedena
rekonstrukce těchto komunikací. Součástí projektu
zatím nebude ulice Jiráskova, kudy bude v budoucnu
vést nový vodovodní přivaděč pro Úvaly a ulice bude
díky němu opět rozkopána. Tuto ulici tedy musíme
opravit pouze provizorně. V předstihu však prosíme
všechny obyvatele výše zmíněných ulic, kteří nemají
přípojky IS, aby si zajistili jejich připojení, protože

Ulice Nerudova

Ulice Nerudova je téma, o kterém bylo v našem zpravodaji již
mnoho napsáno. Přesto se stále objevují skutečnosti, které nás
nutí informovat naše obyvatele, proč je tato ulice stále v tristním stavu, který se nemění.
V minulých letech byla ulice v majetku soukromého vlastníka
a úřad s ním jednal dlouhá léta o jejím odkupu. Zastupitelé již
v té době museli řešit problémy související s nevyhovujícím
stavem ulice. Obec tedy v roce 2017, na základě předchozích
jednání s majitelkou, nechala ulici řádně zaměřit, vypracovat
polohopisný a výškopisný plán a zadala vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Důvodem těchto kroků

bylo dát ulici řád a pravidla, a připravit k opravě léty neudržovaný povrch. Navrhovaná dokumentace proto obsahovala i
řešení ulice se šikmými parkovacími místy, s části zeleného
pásu a úpravu dopravního značení na jednosměrný provoz. Na
základě PD MěÚ Brandýs nad Labem, odbor dopravy, oznámil
veřejnou vyhláškou návrh stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích, který byl následně na základě námitky jednoho obyvatele sousední ulice zamítnut.
V červnu 2019 byl dokončen proces výkupu ulice do majetku
obce. Tímto krokem byly zahájeny veškeré práce spojené s tolik
potřebnou rekonstrukcí ulice Nerudova, ulice Pionýrů a současně přilehlé křižovatky a chodníku v ulici Spojovací. Z pod-
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nětů několika obyvatel obce, kteří upozorňovali na chybně
osazené dopravní značky v některých částech obce a k rostoucímu provozu v ulicích, nechalo ZO vypracovat pasport dopravního značení, který řeší celou lokalitu od ulice Družstevní po
Výsluní a tedy i ulici Nerudovu. V listopadu 2019 byla veřejnou
vyhláškou vydána úprava silničního provozu a následně osazeny dopravní značky v celé zmiňované oblasti. Současně obec
obnovila projektovou dokumentaci v dobré víře, že konečně,
po mnoha letech snažení bude možné ulici a okolí opravit. Aby
oznámila jejím obyvatelům, že se připravuje projektová dokumentace a následné stavební řízení, obdrželi všichni obyvatelé
lokality do schránek oznámení o plánované rekonstrukci. Na
základě tohoto oznámení požádali v březnu 2020 o projednání ulice na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Krátce po
tomto dopisu všech obyvatel podal jeden z nich žádost o změnu dopravního značení v ulici Nerudova, protože mu velmi zásadně vadí jednosměrná ulice. Protože změna prošla řádným
legislativním procesem, s dodržením všech lhůt a možnosti
odvolání, odbor dopravy v květnu 2020 tuto žádost zamítl.
20. května 2020 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva
obce, kde byli přítomní obyvatelé seznámeni s projektovou
dokumentací k rekonstrukci ulic Nerudova, Pionýrů a část ulice
Spojovací a po rozsáhlé debatě byli vyzváni, aby nejpozději do
konce srpna 2020 přednesli dva návrhy možného uspořádání
ulice. Mezi jejich připomínky mimo jiné patřila nepřítomnost
chodníku a zeleň. Dne 30. 8. 2020 obec obdržela protinávrh
s dvěma jednoduchými výkresy s obousměrnou ulicí, kde byl
požadován zákaz průjezdu, komunikace bez jakékoliv možnosti
parkování. Protože tyto návrhy nijak kompletně neřešili stávající situaci, obec nechala upravit PD, která zahrnuje chodník
v celé délce, zelené pásy s dřevinami, omezený počet parkovacích míst a stavba je řešena pouze na pozemcích obce. Do
zeleného pruhu před nemovitostmi obyvatel ulice, který je též
součástí komunikace, není nijak zasahováno .
Následně byla projektová dokumentace projednána s dotčenými orgány a dne 1. 3. 2021 bylo zahájeno stavební řízení. Protože se někteří obyvatelé z ulice Nerudova odvolali nejen do
zahájeného řízení, ale i do rozhodnutí, celý spis byl zaslán na
krajský úřad a ten jej vrátil k novému projednání.

Významná životní jubilea

Náklady, které obec vynaložila v souvislosti s projektem
ulice Nerudova, tedy ke dnešnímu dni činí:
- Zaměření ulice, výškopisný a polohopisný plán z dubna
2017 = 16.940,- Kč
- Projektová dokumentace pro provedení stavby z května
2017 = 40.535,- Kč
- Polohopisný plán ul. Pionýrů z ledna 2020 = 13.189,- Kč
- PD ulice Nerudova, Pionýrů a Spojovací z února 2020 =
77.440,- Kč
- Úprava projektové dokumentace na základě připomínek
obyvatel z ledna 2021 = 38.720,- Kč
- Veškeré projednání, stavební inženýring a jiné potřebné
doklady obec prováděla svými zaměstnanci zdarma.
Po zamítnutí stavebního povolení krajským úřadem přišel
na odbor dopravy Podnět na zhoršující se situaci povrchu
Nerudova stejným stěžovatelem, který je autorem všech námitek adresovaných proti připravované rekonstrukci. Proto
6. 10. 2021 vypsal k tomuto podnětu odbor dopravy ústní
jednání svolané přímo na místě. Přítomen byl zástupce odboru dopravy, dopravní inspektorát policie ČR a zástupci
obce. Protože situace v ulici je i díky některým neukázněným řidičům neúnosná, a je zatím obci znemožněno její stav
opravit a provést rekonstrukci, bylo obci nařízeno usměrnit
provoz a parkování vozidel a to za použití značek IP 11 (parkování) a B 28 (zákaz zastavení). V souladu se zápisem z místního šetření nechala obec vypracovat situaci s umístěním
dopravních značek a po odsouhlasení dopravním inspektorátem ji podala odboru dopravy. Ten dne 26. 11. 2021 veřejnou vyhláškou oznámil návrh stanovení místní úpravy
provozu na pozemní komunikaci. K tomuto návrhu se opět
odvolala osoba, která podala podnět na zhoršující se stav
ulice a stejný text podepsalo dalších 13 osob z této ulice.
Otázkou tedy zůstává, proč dotyční stěžovatelé tolik usilují
o to, aby se odstranila značka jednosměrné ulice a oni si
nadále mohli parkovat po obou stranách ulice bez jakýchkoliv pravidel. Není přeci možné, aby drželi ostatní obyvatele ulice Pionýrů a části ulice Spojovací jako rukojmí proto,
že nesouhlasí s rekonstrukcí těchto ulic a nyní i dokonce
s dopravním značením, odsouhlaseným Policií ČR.
Zvláštní, co se v dnešním světě díky zákonům může stát.
Stanislav Skořepa, starosta

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Pavel Šulc
Olga Michálková

František Vaníček
Jaroslava Škorpilová
Srdečně gratulujeme.

Navždy nás opustil:
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Miroslav Náchodský
Milan Valcha
Jaroslav Hejtmánek

Rodinám a pozůstalým vyjadřujeme
hlubokou soustrast.
Za OÚ Jirny Šárka Hanušová

NAPSALI JSTE NÁM

NAPSALI JSTE NÁM

Nesmíme zapomenout také na ochránce
které kvetou i v zimě. Nemáte je?

naši

RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA
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ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
Zprávičky z naší školičky
Krásný vánoční čas uběhl jako voda a my jsme se opět všichni
sešli v novém roce v MŠ. Děti se vrátily z vánočních prázdnin
plné dojmů, zážitků a vyprávěly si o tom, jak tento krásný čas
strávily se svými blízkými a jaká jejich přání Ježíšek vyplnil.
Na jednu třídu čekala vánoční nadílka a slavnostní oběd v MŠ
až v novém roce, jelikož jej přerušila v předvánočním čase karanténa. Děti měly o to radostnější návrat do MŠ. Zážitků, které
jim MŠ Jirny nabízí, je opravdu mnoho.
Jen v měsíci lednu naši MŠ navštívil klaun Eddie, jehož hudební, ale zároveň vtipné představení děti i nás opravdu velmi
pobavilo, dále pak cirkus Cecilka, kde jsme viděli vycvičené
pejsky a kočičky a v neposlední řadě cirkus Adonis, kde se děti

proměnily v malé kouzelníky.
Ale co nás všechny opravdu potěšilo a na co jsme netrpělivě
čekali, byla sněhová nadílka. Jelikož trvala pouze jeden den,
jsme rádi, že jsme si ji náramně užili, a to na zahradě MŠ, kde
probíhaly koulovačky, stavění sněhuláků, ale i parádní jízdy na
sněhových kluzácích.
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V lednu jsme si s dětmi mimo jiné vyprávěli o zimních sportech a také o tom, kde v zimě zvířátka získávají potravu. Hned
jsme si vyzkoušeli, jak se dá připravit potrava pro ptáčky.
Vytvořili jsme lojové válečky plné zrníček, které jsme na procházce zavěsili na strom poblíž MŠ.
Procházkou se nyní chodíme dívat, zda ptáčkům potrava
chutná. Povídali jsme si o zimní olympiádě a za pomoci různých efektů (přetírání vloček nakreslených voskovkou vodovou barvou, vytváření sněhových vloček za pomocí lepidla
a soli) vytvořili plakát olympijských her.
Leden byl plný hezkých zážitků, a i přes pandemii věříme, že si
děti z této doby zapamatují právě tyto zážitky, které alespoň
z malé části překryjí tuto nepříliš veselou dobu. Přejme si
v novém roce pevné zdraví, toleranci a víru v lepší časy. Krásný
a šťastný nový rok plný zdraví, síly a radosti.
Za MŠ Jirny Klára Jerie

Základní škola
SPOLEČNÉ CHVILKY 6.A (i když opožděně, ale přání dětí publikovat článek splnit musíme).
A takhle se se starým rokem loučila 6. A. Na předvánoční besídce nechyběly dárečky, vánoční dobroty ani dobrá nálada. Děti
nezapomněly ani na zvířátka a že jim ovoce i zeleniny přinesly víc než dost. Procházka v předvánočním období udělala dobře
všem, a tak všichni po dobrém obědě ve školní jídelně s chutí zasedli v Kvapíku a vychutnali si novou filmovou pohádku. Potom
si už jen popřáli šťastné a veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku.
Malí velcí šesťáci
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Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou ve
výtvarné výchově
Možná vás překvapí, že to, co potřebujete ke kreslení, není naučit se kreslit (tj. pohybovat tužkou po papíře), ale hlavně naučit se vidět! Chcete-li realisticky nakreslit to, co vidíte,
potřebujete se naučit vnímat linie, prostor, vztahy (proporce),
světla a stíny, celek.
Pro naše školní výtvarníky tato metoda přináší odpočinek
a zvýšení sebevědomí z výsledků jejich výtvarné práce.
Podívejte se na obrázky, které kreslili žáci 7.B pod vedením
paní učitelky Hanákové. Jsou úžasné.

Toto není fotografie!

PENNY VĚNOVALO NOTEBOOKY
POTŘEBNÝM ŠKOLÁKŮM
Praha, 27. leden 2022

Celkem 50 notebooků darovalo PENNY základním školám
v sousedství svých centrálních skladů v Jirnech a Radonicích. Jako dobrý soused se rozhodlo v době, kdy je počítač
pro výuku dětí nezbytnou pomůckou, podpořit ve spolupráci
se školami děti ze sociálně slabších rodin i budoucí prvňáčky.
Aktuální průzkumy ukazují, že přibližně 3 % českých dětí nemají k dispozici pro své vzdělávání počítač a 5 % dalších se
k němu dostane jen výjimečně, protože si jej musí půjčovat
od někoho z rodiny. Jedná se tak o desítky tisíc dětí po celé
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zemi. I to byl jeden z důvodů, proč PENNY darovalo 50 notebooků základním školám v blízkosti svých centrálních skladů.
Zatímco škola v Jirnech využije darované počítače pro děti ze
sociálně slabších rodin, škola v Radonicích se rozhodla je používat pro výuku v přípravných třídách budoucích prvňáčků.
„Snažíme se být dobrým sousedem, a současně se chovat odpovědně. Nároky na výpočetní techniku pro naši práci jsou
v dnešní době velmi vysoké. V rámci její obnovy jsme se proto
rozhodli věnovat notebooky dětem, které je potřebují. Jsou plně
repasované, připravené k okamžitému spuštění, a věříme, že
dětem budou pomáhat ve vzdělávání ještě řadu let,“ řekl při

předání techniky Radek Hovorka, jednatel PENNY a ředitelka
ZŠ Jirny Hana Kudrnová k tomu dodala: „Jako škola jsme z hlediska IT techniky dostatečně vybaveni, ale máme řadu žáků,
kteří doma nemají počítač nebo ho nemají k dispozici natolik,
aby mohli absolvovat případnou distanční výuku nebo plnit
veškeré domácí úkoly. V dnešní době je pro děti chybějící počítač výrazným handicapem, proto je společně věnujeme právě
jim, kteří to potřebují nejvíce.“

Děkujeme sponzorům.

Počítače v současné době softwarově připravujeme, pak budou
směřovat k dětem.

KULTURA
KONCERT OTEVŘENÝCH SRDCÍ

Akce v kulturním
domě Jirny:

Radůza
27. 3. 2022 19.00 hodin

KULTURNÍ DŮM JIRNY
vstupné 450 Kč | VIP 550 Kč | zlevněné 350 Kč (mládež do 12 let, senioři 65+, ZTP/ZTP/P)

Vstupenky zakoupíte on-line na www.ziji.cz
a na předprodejních místech
Jirny - prodejna potravin | Jirny - Obecní úřad | Jirny - Restaurace U Antošů | Jirny - sál Kvapík U Antošů
Horoušánky - Čerpací stanice Petr | Úvaly - Cukrárna Pod Kaštany | Nehvizdy - Obecní úřad
Klánovice - Restaurace Babiččina Beseda | Šestajovice - Řeznictví Marešovi | Zeleneč - Obecní úřad

PARTNEŘI AKCE
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ŽIVOT JIREN
17:00

ÚNOR / BŘEZEN

Právní poradna
na Kvapíku

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.

19:00
úterý

19:00
pátek

ženy neumí číst v mapách

sobota

Biograf Kvapík

20:00 Obecní jirenský ples
sobota

19:00 Jaroslav SAMSON Lenk
Sólo na Kvapíku
sobota

čtvrtek

Kvapík U Antošů
Koncert - pocta Jaroslavu Seifertovi.
Vstupné 250 Kč, www.ziji.cz

19:00

Biograf Kvapík
připravujeme...

pátek

Kvapík U Antošů
Sledujte www.ziji.cz

20:00
sobota

Kvapík U Antošů

Koncert písničkáře Jaroslava Samsona
Lenka spojený s vtipným mluveným
slovem. Přehršel hitů z vlatní i Hop
tropácké
tvorby,
jsou
zárukou
perfektního koncertu. Vstupné 330 Kč,
vstupenky zakoupíte v předprodeji na
www.ziji.cz a nebo na místě.

Miroslav Paleček

Písně domova

Kvapík U Antošů
Srdečné a hřejivé rodinné drama Mikea
Millse
s
excelujícím
Joaquinem
Phoenixem, který podává tentokrát
civilní, ale přesto strhující výkon.
Vstupné 120 Kč, více info a rezervace
místa na www.ziji.cz

Kulturní dům Jirny
Letos ve stylu muzikálů. Předprodej a
rezervace OÚ Jirny.
Hraje skupina
Bueno. Vstupné 150 Kč (Obec Jirny)

19:00

C'mon C'mon
pátek

Kvapík U Antošů
Divadelní bestseller o příčinách napětí a
rozepří mezi oběma pohlavími.
www.ziji.cz (DS Bezdíkov - DOS Jirny)

Kvapík U Antošů

19:00

Kvapík U Antošů

19:00 Proč muži neposlouchají a

Honza Hrubý
(a) TRIO

Barevný koncert plný překvapení,
spontánní improvizace a nestárnoucích
písní je provázaný smyčcovými tahy
nezmara a sedmdesátníka Hrubého,
který je na pódiu pořád tak trochu
klukem... Vstupenky v předprodeji na
www.ziji.cz a nebo na místě.

Tančírna na
Kvapíku

Hasičský ples

Kulturní dům Jirny
Tentokrát ve stylu divokého západu.
Hraje skupina Bueno.
Vstupné 150 Kč (SDH Nové Jirny)

Radůza

19:00

Koncert otevřených srdcí
neděle

Kulturní dům Jirny
Koncert populární zpěvačky. www.ziji.cz

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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Baráčníci Jirny
Všem občanům přejeme šťastný a ve zdraví prožitý rok 2022.
Na 29. prosince jsme byli pozváni do Nehvizd na oslavu 80.
výročí operace Anthropoid, seskoku parašutistů rtm. Gabčíka a
rtm. Kubiše, kteří v květnu 1942 provedli atentát na zastupující říšského protektora Heydricha. Slavnost začala odhalením
památníků ve tvaru padáku a položením věnců. Dále vystoupil starosta Nehvizd a hosté v čele s ministryní obrany Janou

Svaz postižených civilizačními
chorobami

Za okny nic moc. Je únor, co člověk může očekávat, a tak se
chvilku zasním a vrátím se do října, kdy jsme podnikli s naší
organizací dvoudenní výlet na Moravu. V říjnu už také nebývá
počasí samé slunce, přesto nám počasí přálo.

Černochovou. Za zvuku hymny ČR, SR a VB byla pieta ukončena.
Poté se zúčastnění přemístili při hudbě skotských dud do nehvizdské sokolovny, kde oslava pokračovala výstavou historických vozidel, fotografií, filmů a vystoupením žáků místní
školy. Byl naplánovaný i seskok výsadkářů, ale pro nepřízeň
počasí se neuskutečnil.
Dne 8. ledna jsme při pravidelném sedění zhodnotili tuto krásnou oslavu a naplánovali další schůzku.
Za baráčníky Irena Vilímková
Dojeli jsme do Kroměříže, kde jsme si prohlédli historické centrum, potom jsme navštívili Květnou zahradu. Paní průvodkyně nás seznámila s její historií. Po 30 leté válce vznikla za
hradbami Kroměříže jako soukromá zahrada biskupa, který k
její realizaci pozval italské architekty. Zahrada má několik samostatných částí a je zde co obdivovat, např. bylinkovou zahradu, jahodový vrch s jezírkem, krásné stavby a fontány, velké
skleníky, proto je na seznamu UNESCO.

Po skončení prohlídky jsme přejeli do vinařské oblasti, kde
jsme byli ubytováni v penzionu v Bořeticích. Večer jsme poseděli ve sklípku, zazpívali jsme si i zatančili za doprovodu našeho člena pana Čičmance, který si přivezl harmoniku.
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Ráno jsme se nasnídali a rozloučili jsme se s velmi příjemnými majiteli penzionu. Odjeli jsme do Rajhradu, kde jsme
navštívili benediktinský klášter, o jeho vzniku jsou již zmínky
v 10. století. Barokní přestavbou byl pověřen Jan Blažej Santini. V prostorách kláštera je umístěn památník písemnictví.
Vždyť právě na Velkou Moravu přišli Cyril a Metoděj na pozvání knížete Rostislava. Jako slovanští věrozvěsti měli prosadit staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.

Vyslechli jsme ve staroslověnštině modlitbu Otče náš. Znělo to
jako směs češtiny, polštiny, ruštiny, ukrajinštiny. Seznámili jsme
se s chronologickým vývojem našich dějin až po odchod Komenského do ciziny a zrušení kláštera Josefem I.
Navštívili jsme zde knihovnu, největší na Moravě, obsahuje
65 000 svazků. Měli jsme možnost si sáhnout na pergamen
i ručně vyráběný papír, prolistovat kopii kroniky, obdivovat
velký mechanický globus světa, nahlédnout přes mříže do trezoru, kde jsou ty nejvzácnější knihy.
Bylo toho hodně, co upoutalo náš zájem. Prohlédli jsme si kostel sv. Petra a Pavla s nádherným barokním oltářem. Potom již
následovala cesta domů.
Bylo to hezké, ale už jsem zase zpět. Na tento rok máme připravené jednodenní, dvoudenní a týdenní zájezdy, podle gusta
a chuti. V příštím vydání Vás s nimi seznámím.
Abych nezapomněla, chci opět poděkovat vedení naší obce
v čele s panem starostou Skořepou za finanční podporu.

Vám ostatním přeji v letošním roce hodně zdraví,
spokojenosti a trochu štěstí.
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Eva Pilátová, SPCCH Jirny,
Šestajovice, Zeleneč
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SDH Nové Jirny
Vážení čtenáři Jirenského zpravodaje,
určitě nepřehlédnete zaktualizovaný plakát našeho hasičského plesu  a stejně jako my, věříte, že se situace zlepší
a konečně si dobrodružství divokého západu v kulturním
domě v Jirnech společně užijeme. Zahájena byla i příprava
tanečních vystoupení našich úžasných členek a členů, kteří se
po dvouleté absenci moc těší. Doufáme, že si westernové kostýmy na náš ples připravíte a se skvělou náladou dorazíte.
V sobotu 12. března v dopoledních hodinách budeme chodit
zvát a budete mít možnost si zakoupit vstupenky. Je to taková neodmyslitelná tradice, která k hasičskému plesu v naší
obci patří. Rezervace stolů je na tel. čísle 602 968 403 paní
Marcela Hrubantová.
Od poloviny ledna opět začaly tréninky mladých hasičů, ti
starší chodili do tělocvičny a s přípravkou byli jejich vedoucí
na hasičárně. Snad bude situace v letošním roce příznivější a
děti se budou moci účastnit tolik oblíbených soutěží v požárních útocích.
A ještě malé ohlédnutí za výjezdy v roce 2021. Na níže zobrazených grafech je vidět počet výjezdů mimo naši obec
a čas strávený na výjezdech. Naše výjezdová jednotka byla
povolána celkem k 28 událostem – 10x výjezd k požárům,
11x technická pomoc, 2x únik nebezpečných látek a 5x planý
výjezd. Děkujeme členům výjezdové jednotky za jejich činnost a Šimonovi Novotnému za zpracování.
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Počet událostí

Počet výjezdů v každé obci

2

0:38

1

4

6

1
10

Čas na výjezdech (v hodinách) dle obcí

7:39

6:07

1
0:20
2:44

11
5

6:35

5

10

8:55

Požár

Čelákovice

Čelákovice

Planý poplach

Horoušany

Horoušany

Únik plynu

Jirny

Jirny

Technická pomoc

Nehvizdy

Nehvizdy

Úvaly

Úvaly

Zeleneč

Zeleneč

Nové Jirny

Nové Jirny
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Divadelní ochotnický spolek
Ohlédnutí za divadelní ochotnickou činností v Nových Jirnech
V čísle 4/2020 Jirenského
zpravodaje jsme uveřejnili
článek vztahující se k historii ochotnické činnosti
v Jirnech a vzniku opony, která dodnes zdobí krásně zrekonstruovaný sál Kvapík U Antošů. Tentokrát přinášíme vzpomínku
pamětníka, která se týká zejména ochotnické činnosti v novější části z našich obcí. - Ano, i v Nových Jirnech se hrálo
divadlo, dokonce na více než jedné scéně a také se tu provozovalo kino, víc už ale pan Vladimír Klein osobně:
„Pamatuji si na ochotnický spolek J. K. Tyla v Nových Jirnech
působící zhruba mezi lety 1953 až 1959. Ochotníci zde hráli na
více místech: V hostinci U Vyšatů, který býval vedle dnešní prodejny potravin, v hostinci u Boukalů a po roce 1945 U Lomičů
a U Kopeckých.
Z představení, které mi zůstaly v paměti, to byla pohádka „Sůl
nad zlato“, která byla uvedena právě v hospodě U Lomičů pod
režií paní Pavly Vajdišové. Vystoupili zde místní občané:
Oldřich Vyšata, Eva Houžvičková, Ludmila Lomičová, Václav
Lomič, Věra Kleinová a Zuzana Vnoučková. Pro dospělé diváky
byla v tomto sále sehrána „Morálka paní Důlské“ a Čapkova
„Matka“, v níž hlavní roli ztvárnila paní Marie Rybáková. Všichni
zúčastnivší byli z 99% místní občané.
O pár roků později (cca 1959) se v sále U Kopeckých hrálo dětské představení pod názvem „Zkouška čerta Belínka“ a pro
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dospělé diváky „Příliš štědrý večer“ – úsměvné představení se
slušnou návštěvností. V této hře pod režisérskou taktovkou
pana Františka Černohorského vystoupili: pan Míla Kostiha,

SPOLKY A ORGANIZACE
paní Zdeňka Janoušková, Jiřina Dvořáková, paní Šreková (zvaná
„Bobina“) s manželem, pan Marisko, pan Šulc, Věra Kleinová
a já.
Nevím, zda-li jsem si vzpomněl na vše, nicméně přiložené fotografie jsou právě z této hry a je na nich Zdeňka Janoušková
a má maličkost. Fotografií bylo jistě více, ale jaksi se časem
založily či poztrácely. A vzpomenout si na to, co bylo před více
než 65 lety, není jen tak.“
Tolik ve vzpomínkách pan Vladimír Klein, dlouholetý obyvatel
Nových Jiren, který je i přes svůj vysoký věk stále vitálním
zahradníkem a činným občanem! Touto cestou mu ještě jednou děkujeme za vzpomínku i fotografie, o které se s námi podělil.
Je opravdu nebývalé, s jakou energií se naši předkové a dří-

vější obyvatelé vrhali do činností, které sice nemají tolik hmatatelný, ale přesto důležitý cíl: pozvednout ducha, formovat
hodnoty dětského diváka a nabídnout odpočinek po práci. V
Nových Jirnech to bylo tedy několik lokalit, a dokonce několik
spolků, které se o divadlo, hudbu, tanec, ale také třeba organizaci tradičních dožínek staralo. Pokud máte i Vy konkrétní
vzpomínku na spolky zde působící (J. K. Tyla, Rozkvět, Budoucnost, Houpačka a další) či jste někoho poznali na fotografiích
z archivu pana Kleina, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu: ochotnici.jirny@gmail.com nebo na tel.
605 405 183).
Za každou maličkost, která zůstala v paměti lidí, budeme
vděčni, protože paměť lidí je pamětí celé obce.
Za jirenské ochotníky Marie Kočová
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Organizuje
Divadelní ochotnický spolek Jirny

Sdružení Otevřených Srdcí
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15.2.2022 | 19.00
Kvapík U Antošů, Jirny
PŘEDPRODEJ A VÍCE INFORMACÍ NA WWW.ZIJI.CZ

Mário Bihári
a Bachtale Apsa
ethno gypsy world music

8. dubna 2022 | 19.30 hodin
sál Kvapík U Antošů
Brandýská 98, Jirny
Více informací a předprodej vstupenek

WWW.ZIJI.CZ
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INZERCE
www.veterinarni-sanitka.cz
((+420) 607 838 797
info@veterinarni-sanitka.cz

Jestli Váš
mazlíček potřebuje:
• naočkovat
• odčervit a odblešit
• začipovat (a vystavit Pet-pas)
• zkrátit drápky
• laboratorně vyšetřit krev, moč nebo trus
• odstranit zubní kámen
• vykastrovat/vysterilizovat
• dovézt léky nebo kvalitní krmivo
• vykonat domácí eutanazii
• nebo třeba jen dobře poradit?
V tom případě můžeme být Vaší NEJBLIŽŠÍ
veterinární klinikou, protože jsme
1. Mobilní veterinární klinika
u VÁS DOMA!

Zavolejte nám...

A my rádi přijedeme za vámi
s plnohodnotnou
pojízdnou veterinární
ordinací.
Vaše zvířátko ošetříme za mírné ceny
a v domácím prostředí!

INZERCE
Koupím zemědělské pozemky v okolí Prahy,
nabízím 100 Kč/m2.
tel. 603 442 474

Těšíme se na Vás! 
Mobilní pedikúra, profesionální péče
u Vás doma, pedi mokrá / suchá (skalpel, bruska).
www.pedikurakosmetika.cz
722 968 811

Podlahy Benda

mobil: +420 737 039 464

Na Ladech 69/20
250 92 Šestajovice

tel.: 606 520 177

Martin Benda
Nikola Bendová

Instagram: podlahybenda

e-mail: podlahy-benda@seznam.cz
Facebook: podlahy Benda
www.podlahy-benda

Koberce, Vinyl, PVC, Nivelační stěrky, Marmoleum, Plovoucí
podlahy, Tepování koberců, čalounění a sedacích souprav
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SPOLKY A ORGANIZACE

Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice

Ceny od
20.455.000,-Kč

PRODE J ZAHÁ JEN
ovice.cz
www.utrativodu-klan

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
cena 21.000,-Kč/měsíc
+ poplatky 2.000,-Kč/měsíc

DOPRODEJ

PRON

A J AT

O

nových bytů
v Klánovicích
PRONÁJEM – hezký RD 4+kk/G, podlahová
plocha 160 m , zahrada 580 m2,
Kopretinová ul., Šestajovice
2

PRONÁJEM – obchodní prostor 67 m2
včetně zázemí, kryté parkovací stání,
Slavětínská ul., Klánovice

cena 49.000.000,-Kč

PRODEJ – luxusní vila 12+1/2G, výtah,
podlahová plocha 578 m2, pozemek
1109 m2, Obědovická ul., P9 - Klánovice

Á
PROD

NO

PRODEJ – nově zrekonstruovaný byt 3+kk
63 m2 + lodžie 2,1 m2 + sklepní kóje 8 m2,
Malkovského ul., Praha 9 – Letňany

PRON

A J AT

O

PRONÁJEM – samostatný domek 20 m2
k bydlení i podnikání,
Starokolínská ul., P9-Újezd n.L
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INZERCE
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