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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
hned v úvodu našeho zpravodaje bychom rádi požádali všechny
naše přispěvatele, aby vzali na vědomí nový termín uzávěrky pro
všechna další čísla. Uzávěrka zpravodaje bude nově vždy 25. den
v měsíci. Prosíme o zasílání příspěvků nejpozději do tohoto data.
Od této změny si slibujeme časnější výtisk zpravodaje, neboť se
poslední dobou stávalo, že vycházel až okolo 15. v měsíci, což na
některé kulturní akce je již pozdě.
Předem děkujeme.
V neposlední řadě pro Vás máme i novinku, která se našeho tištěného média týká a kterou již vidíte na první pohled, neboť ho
držíte v ruce – a tou je nová graﬁka a sešití Zpravodaje. Do budoucna je možný i lepší kvalitnější papír, ale vše se bude odvíjet

od cenové relace za zlepšení servisu. Vnímáme Jirenský zpravodaj
jako stěžejní médium pro informovanost obyvatel, neboť je
zdarma a je doručován do každé domácnosti (vyjma bytových
domů v části NJ). Zpravodaj si vždy můžete i zpětně najít na stránkách obce (dokonce je tam mnohdy vyvěšen i pár dní před doručením do vašich domácností).
Čas od času je zapotřebí udělat změnu a my jsme se pro ni rozhodli právě v období letních prázdnin.
Věříme, že se vám nový vzhled našeho časopisu bude líbit a že
zůstanete i nadále našimi věrnými čtenáři anebo že nám Vaše připomínky či náměty ke zlepšení co nejdříve sdělíte.
Krásné letní dny přeje
Vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE
Uzavření podatelny OÚ
v období letních prázdnin
Vážení občané,
z důvodu čerpání řádné dovolené bude
pracoviště podatelny v přízemí zcela uzavřeno ve dnech:

19. 7., 25. 7., 26. 7. a 9. 8. 2019

Pro ověřování podpisů a výpisy z CzechPointu prosím využijte jiné úřady v okolních
obcích.
Děkujeme za pochopení.

Zastávka u KD
V červnu byly zahájeny práce na stavbě
nové autobusové zastávky u Kulturního
domu v Jirnech. Tato zastávka by měla být v
provozu již v příštím školním roce a má
sloužit převážně dětem chodícím do nové
základní školy. Přesné spoje, které budou
na tuto zastávku zajíždět, jsou v jednání s
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ROPIDem, stejně jako termín, od kdy bude
zapsána v jízdních řádech. Kromě samotné zastávky jsou prováděny práce na
parkovišti kulturního domu, a to svedení
vody z okapů KD, vyrovnání terénu a vyasfaltování. Zároveň se opravuje zeď u
Skautské klubovny, více viz foto.

Nové internetové stránky
obce Jirny
Vážení spoluobčané, www stránky obecních úřadů musí v dnešní době splňovat
řadu zákonů, například zákon č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím,
který ukládá obcím povinně zveřejňovat
vybrané informace. Současně máme za povinnosti provozovat elektronickou úřední
desku a e-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.
WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto jsme se
rozhodli je zcela přepracovat. Pevně věříme
tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může
každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.
Nově se můžete na stránkách zadáním své
e-mailové adresy přihlásit k novinkám
nebo využít službu „V Obraze“ (stáhnout si
aplikaci), díky kterým Vám neutečou nové
informace.
Stránky jsou v provozu od 27. 6. 2019, avšak
stále se upravují, neboť obsahují z původních stránek mnoho chyb a překlepů. Proto
buďte prosím shovívaví. Děkujeme.
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Nová škola – stavba II. etapy ZŠ
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Stavba ke konci školního roku dokázala dokončit hrubé stavby na
I. stupni, v jídelně, gastru a obecní knihovně. Tímto máme hrubou
stavbu (vyjma bytů pro učitele, kde probíhá zdění 1NP a stropů)
pod střechou a v současné době jsou již v plném proudu instalace
rozvodů topení, vzduchotechniky, elektro a izolatéři pracují na
střechách. V 2. fázi výstavby školy jsme tak v předstihu a termín
otevření celé školy je dle původních harmonogramů stanoven na
1. 9. 2020.
S ukončením hrubých staveb také souvisí odvoz dvou stavebních
jeřábů a začátek prací na úpravách okolí školy - ﬁnalizace zemin,
terénní úpravy v jižním sektoru, kde budou chodníky, zeleň a atletický ovál navazující na rovné dráhy běhu na 100 m, skok daleký
a skok vysoký.
Ze stavby Jan Lehečka a Stanislav Skořepa

díme pravidelné plošné sečení travnatých ploch na požadovanou
výšku, ale necháváme travnatou plochu růst bez seče do té doby,
než sucho a vedra pominou a začne se ochlazovat a pršet. V případě rozvoje plevelnatých nebo silně alergenních rostlin v travnatých plochách je třeba situaci řešit jen lokálně sečí pouze
v místě výskytu předmětných rostlin. Zásadně je nutné omezit
strunové sekačky (motorové kosy) na minimum, používat je jen
v odůvodněných případech – např. výrazné terénní nerovnosti
(příkopy atp.)
Horké léto nám přináší nádherné počasí, avšak problém se závlahou vzrostlých stromů. Naštěstí ve spolupráci s Hasiči Jirny
i Nové Jirny jsme schopni zajistit dostatečnou vláhu většině porostů, které to opravdu potřebují.

Sekání
V průběhu letních měsíců se obec soustředí na sekání travních
ploch v obou částech obce. Vzhledem k posledním trendům, které
hlásí kvůli úmorným vedrům nesekat vůbec, se snažíme udržovat
obec v rámci možností úplně nezarostlou, avšak ani nevysekávat
trávu na minimum. Zpravidla nesekáme travnaté plochy, když je
teplota vzduchu vyšší než 28 stupňů Celsia.
Nemáme-li k dispozici závlahu a je dlouhodobě sucho, neprová-

Čistota v obci
K čistotě v naší obcí přispely dobrovolnické skupiny. Například společnost DHL se nabídla k uklizení svého skladu
a ostatních hal v průmyslové zóně. Uklidili dobrovolně celou
komerční zónu a za to jim děkujeme. Více v naší fotogalerii.
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Zrekonstruované koupaliště Úvaly – nově otevřeno

V sobotu 29. června 2019 bylo znovu otevřeno Úvalské koupaliště. Na tento okamžik mnozí čekali skoro 4 roky. Samozřejmě,
zázemí ještě není kompletní, nejsou dokončená sportoviště, ale
voda v bazénech slibuje již nyní 26 stupňů Celsia.
Oproti minulosti je několik změn v přístupových trasách:
1. hlavní přístupová trasa ulicí Mánesova je určena pro chodce
a cyklisty, parkování na loukách a podél ulice nebude možné.
2. Podél koupaliště je připravena cyklostezka propojující areál
koupaliště jak směrem do Hodova a na sever města, tak i do
centra Úval. Odložit kola bude možné u stojanů u vchodu do
koupaliště.
3. Pro motorizované návštěvníky je určena velká plocha u Jirenské silnice, kde bude parkování zdarma a z parkoviště je to ke
koupališti 5 minut chůze. Pozor tento, přístup není v úseku cca
50 metrů zcela bezproblémový pro rodiny s kočárky (asistence
dvou dospělých nutná – schází se po schodech a z kopce.
Jak pro chodce, tak pro motorizované návštěvníky budou připra-

Viktorie Jirny
V poslední době jsme v obci zaznamenali
mnoho diskusí týkajících se fotbalového
klubu SK Viktorie Jirny. Rádi bychom tedy
veřejnost seznámili se skutečností:
Dne 5. 6. 2019 se na fotbalovém hřišti uskutečnila schůzka za přítomnosti představitelů SK Viktorie Jirny, zástupců obce
(starosty a místostarostky) a trenéra žáků.
Smyslem bylo objasnění a vyřešení současné situace okolo žákovského fotbalu
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veny velké navigační značky, které je ke koupališti dovedou.
Jaké bud vstupné? Vše se již brzy dozvíte na facebookových stránkách Koupaliště Úvaly.
(Článek i fotky převzaty z internetových stránek města Úvaly)

v Jirnech. Po dlouhém jednání jsme dospěli k následující variantě:




Sezónu 2019/20 žákovský tým odehraje
pod SK Viktorie Jirny. Bude umožněno
pod vedením jednatele SK Viktorie Jirny
trénovat a hrát na jirenském hřišti tak
jako doposud, včetně využívání zázemí.
Ze strany zástupců SK Viktorie Jirny bylo
přislíbeno před zástupci obce, že bude

zajištěn stálý trenér pro nově příchozí
mládež a na začátku školního roku 2019
učiněn nábor s následným přihlášením
do soutěží, tím bude zajištěna návaznost kategorií a restart fotbalu v obci.
Jak bylo přislíbeno, žáci jsou již přihlášeni
do soutěže na další rok a nám nezbývá než
jim popřát hodně úspěchů v nové sezóně
a krásné prázdniny.

Knihovna Jirny
V průběhu měsíce července bude knihovna v Jirnech pro veřejnost zcela uzavřena. Bude probíhat katalogizace veškerých knih. V měsíci srpnu bude již bude mít klasickou otevírací dobu.

Otevřeny Běchovice
Po téměř roce a půl v úterý 25.června 2019 byla
slavnostně přestřižena páska u posledního
opraveného úseku a otevřena Českobrodská
ulice. Doufejme, že nyní se doprava, která byla
vedena dlouhou dobu naší obcí trochu zmírní a
rozčlení.

Potraviny Nové Jirny
Vzhledem k prodlouženému kolaudačnímu řízení a posléze značnému zásobování a vybavení prodejny budou potraviny TONY na návsi v
Nových Jirnech (bývalá novojirenská samoobsluha pana Hakena) otevřeny od úterý 2.7. 2019
každý den od 9-19 hodin. Přislíbená je i možnost platby kartou, avšak teprve časem. Neváhejte a přijďte si nakoupit!

Dopravní omezení spojená s uzavírkou dálnice D11
Upozorňujeme všechny občany, že ještě jednou nás čeká úplná uzavírka silnice pod mostem v Šestajovicích z důvodu uzavírky
dálnice D11.
24.7. – 28.7. – úplná uzavírka silnice III/33310 -demontáž mostní
skruže
29.7. – 18.8. – částečná uzavírka silnice III/33310 – vybavení
mostu a celkové dokončení stavby
V době úplné uzavírky silnice bude objízdná trasa vedena obousměrně po silnici Komenského v Šestajovicích, Zámecká v Jirnech
a dále po II/1001 na silnici II/611. Po dobu úplné uzavírky bude
vyznačen zákaz zastavení v ul. Komenského (Šestajovice) a ul. Zámecká (Jirny).
Z ulice Zámecká do ulice Navrátilova (Jirny) bude zakázán vjezd
vozidel (mimo dopravní obsluhy).
V době částečné uzavírky bude kyvadlový provoz řízený SSZ s preferencí směru do Šestajovic.

Autobusové spojení v době úplné uzavírky:
Linka 303 – bude vedena po objízdné trase přes Jirny
Linka 344 – bude vedena ve dvou variantách - z Prahy do Jiren
(bez zajíždění do Šestajovic) a z Prahy přes Jirny do Šestajovic
a dále směr Jirny (směr zajišťující obsluhu Šestajovic s otočením
v Šestajovicích na kruhovém objezdu). Linky budou upřesněny na
jízdních řádech ﬁrmou ROPID.
Prosíme naše občany o trpělivost zvláště v době ranních a odpoledních špiček.
Děkujeme.

Za zpravodaj a Obec Jirny
Šárka Hanušová a Lucie Proroková
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V tomto měsíci slaví významné životní jubileum
Božena Vomáčková
Antonín Kottek
Bohuslav Bláhovec

Jiří Verner
Jiřina Mazelová

Srdečně gratulujeme.

Žádost o spolupráci
Obec Jirny hledá dobrovolníky pro projekt „Bezpečné přechody“, kteří jsou ochotni v měsíci září dohlížet na bezpečnost dětí
na přechodech po cestě do školy v ranních hodinách. Případní zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě (osobně, telefonicky, emailem) nebo emailem na adresu: bezpecneprechody@email.cz.
Za Vaši pomoc předem děkujeme.

ŠKOLSTVÍ

Základní škola
Zájezd do Anglie

Je sobota 1. června 15:00 a před budovou školy v Jirnech se na
parkovišti scházíme s dalšími účastníky zájezdu, abychom společně vyrazili na jazykový a poznávací trip do Anglie. Cesta trvala
18 hodin. Jeli jsme přes Německo, Nizozemí, Belgii a nakonec
z francouzského Calais trajektem do britského Doveru. Druhý den
ráno asi v 9:00 jsme byli v Londýně, kde nás čekala celodenní prohlídka města. Po náročné cestě se nám daří udržet se na nohou
a vidět řeku Temži, přes kterou jsme se svezli lanovkou, Westminsterský palác, Big Ben, hrad Tower, Tower Bridge a Buckinghamský palác. Během dne jsme se posilnili tradičním anglickým
jídlem ﬁsh and chips a večer dorazili do městečka Worthing na
tzv. „meeting point“, kde si nás převzali do péče naši budoucí angličtí „rodiče“. U nich jsme následující 4 dny spali, snídali a večeřeli. Pro většinu z nás šlo o první zkušenost s ubytováním
v neznámé rodině, mluvící cizím jazykem a ukázalo se, že naše
zkušenosti byly velice pestré a rozhodně cenné.
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Druhý den nás čekal výlet do města Eastbourne a procházka
k útesům Seven Sisters. Musím přiznat, že jsme nechytli úplně
dobré počasí a většina dětí si dokonce vzala deky, které jsme měli
v autobuse. Ke konci procházky se ale najednou rozjasnilo a my
se konečně kochali nádherným výhledem na moře. Odpoledne
jsme zdokonalovali naše jazykové schopnosti v místní škole.
V úterý jsme zajeli do přímořských lázní Brighton. Brighton je nedaleko města Worthing. Zde jsme si prohlédli nádherné památky,
jako je Royal Pavilion a Palace Pier. Ale hlavně jsme byli natěšení
na podmořské akvárium. Mne nejvíce zaujaly obrovské mořské
želvy nebo žraloci, ostatně to bylo poprvé, co jsem viděla žraloky
na živo. Pak následovala procházka místními uličkami. Myslím, že
paní učitelky si potřebovaly trochu odfrknout a tak nám daly asi
na jednu hodinu rozchod u obchodů Primark a Poundland, což je
obchod, kde se dá koupit téměř vše za 1 libru. Upřímně si myslím,
že tahle část dne se líbila všem úplně nejvíce.
Další den po snídani nás naše rodiny, jako obvykle, přivezli na
místo srazu ke škole, kde jsme obdrželi certiﬁkát o absolvování
kurzu. Po předání nechyběla ani společná fotograﬁe na školní zahradě. Pak jsme se rozloučili s našimi fajn lektory a odpoledne

prchali do námořního muzea v Portsmouth, kde jsme se byli podívat na HMS Victory, což je nejstarší válečná loď. Po prohlídce
už jsme byli zase všichni hladoví a tak byl čas obědu. Dále naše
cesta pokračovala na Spinnaker Tower, 170 m vysokou vyhlídkovou věž, odkud jsme měli krásný výhled na město a moře. Do
téhle chvíle jsem si opravdu neuvědomovala, jak je Anglie krásná
a kolik je v ní hezkých a velkých přístavů. Den jsme zakončili poslední večeří v našich rodinách.
Ve čtvrtek jsme opět vyrazili, už sbalení, rozloučit se s Londýnem,
kde jsme si to velice užili. Svezli jsme se na London Eye, známé
atrakci, ze které jsme viděli na celé město. Pak jsme navštívili překrásné muzeum Madame Tussauds. Tady se dokonce jedné dívce
podařilo ztratit plátěnou tašku, ve které měla nakoupené věci celkem za cenu asi 25 liber, ano i to se stává. Příjemnější ovšem bylo
focení a dělání selﬁe s voskovými ﬁgurínami, např. Fredie Mercurym, Beatles, dále pak se zpěvačkou Adele, ovšem byly zde i ﬁgu-

ríny, na které jsme se všichni těšili asi úplně nejvíc a to byla Alžběta II. a její manžel Philip spolu s dalšími členy královské rodiny.
Večer jsme už seděli v autobuse a vyráželi domů. Všichni jsme už
byli celkem unavení, jakmile nám ale Bára (naše delegátka) udělala před spaním menší diskotéku, tak nás to rychle probralo. A to
potom byla jízda!
Tímto chci poděkovat za celý tým za legraci na palubě autobusu,
o kterou se postarali naši dva úžasní řidiči Míša a Ríša, ale i Bára.
Dále děkujeme paní učitelce Kratochvílové, Polomské a Kouřilové, že nám tento zájezd zorganizovali a také nám všem účastníkům, že jsme nic velkého neprovedli (až na to, že někdo občas
ztratil lístek do metra nebo do vlaku, ale i to se vždy vyřešilo).
V pátek 7. června se vracíme zdraví a šťastní domů. Věřím, že paní
učitelky načerpají do příštího roku spoustu sil, abychom si výlet
zopakovali. Bylo to bezva!
(Karolína Součková, 7. A)

A ještě jeden pohled
na zájezd.
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Nikola Štiková

A do třetice.
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Závody malých dračích lodí
V úterý 25. 6. 2019 se žáci ZŠ Jirny zúčastnili v Nymburce na Labi
závodů malých dračích lodí. Letos na závody vyrazily dvě posádky.
První, která již měla s tímto závodem zkušenosti, pod vedením
Martina Děkanovského a druhá, která si chtěla také vyzkoušet
tuto zajímavou disciplínu, pod vedením paní učitelky Jany Nové.
Všechny děti byly velice šikovné a myslím, že si závody velice užily.
I přes to, že ve ﬁnálové jízdě vyjely oba týmy proti sobě, panovala
mezi nimi přátelská atmosféra. Tým Martina Děkanovského se
i díky svým zkušenostem a samozřejmě díky velikému nasazení
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nakonec umístil na krásném druhém místě, za které si děti odvezly stříbrné medaile.
Ráda bych poděkovala Martinovi Děkanovskému za to, že každý
rok zorganizuje pro děti tento nevšední zážitek. Paní ředitelce
Haně Kudrnové děkuji za to, že dětem umožňuje zúčastnit se této
skvělé akce, paní učitelce Janě Nové za to, že s dětmi dala dohromady další družstvo a další děti tak měly možnost vyzkoušet
si tuto zajímavou disciplínu a paní učitelce Veronice Krämerové
za to, že každoročně podporuje děti svou přítomností a zajišťuje
pedagogický dohled.

KULTURA

Krásné zakončení školního roku. Všem přeji krásné prázdniny.

NEJLEPŠÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ
CHATA U MYŠÁKA - LUŽICKÉ HORY

V pondělí už jsme byli všichni natěšení na školu v přírodě. Když
jsme přijeli, byli jsme ohromeni tím, jak je CHATA U MYŠÁKA
krásná. Hned jsme si prohlédli chatu a poté i její zahradu.
V podvečer jsme šli s naší paní učitelkou na krátkou procházku po
okolí.
V úterý jsme se dozvěděli, že každý den nás čeká ranní rozcvička.
Dopoledne nás čekal turistický výšlap na horu Luž (793 m n.m.),
na který jsme se velmi těšili. Když jsme vystoupali na horu Luž,
zjistili jsme, že je zde nádherný výhled do Německa i do Česka. Po
poledním klidu jsme stavěli stany. Když už stany stály, svolaly se
týmy na výrobu pomazánek. Skoro celé úterý uteklo a my jsme
seděli u táboráku s kytarou, opékali buřty a ochutnávali pomazánky. Na večerní stanování se všichni moc těšili.
Středa pro nás byla pohodový den. Dopoledne šli kluci na dříví

Lucka Kůsová

a holky jim za odměnu upekly koláč. Odpoledne jsme se šli koupat do nádrže. A výplní času bylo plackování a jako každý den zábavné hry. Dnes to byli Rakeťáci - hra při které jsme osídlovali
planety.
Čtvrtek byl velmi zajímavým dnem. Hlavně kvůli hře na americkou věznici na ostrově -Alcatraz. V podvečer nás čekala diskotéka,
po které následovala strašidelná bojovka, kterou vymyslely holky.
A už tu byl bohužel pátek - náš poslední den na CHATĚ U MYŠÁKA. Už od rána jsme si balili věci, abychom měli co nejvíce času
na volnou zábavu. Po obědě už jsme bohužel museli odjet.
Velké poděkování patří:
Paní učitelce Hanákové
Paní učitelce Fialové
Sestřenici paní učitelky Hanákové Monice
Napsali žáci 5.C
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AKCE V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY
2. 9.
14. 9.
5. 10.
14. -15. 10.
2. 11.
16. 11.
23. 11.
29. 11.
18. - 19. 12.

Začátek školního roku
Koncert Waldemar Matuška – Sokol
Soukromá akce
Prodejní trhy -Hasík
Halloweenská celodenní party – Sokol
Svatomartinský beneﬁční ples
Mikulášská zábava – Veteran Car + Hasiči NJ
Soukromá akce
Prodejní trhy - Hasík

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Červenec

16. 7. 2019 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.
Upozornění! V srpnu se právní poradna nekoná!
19. 7. 2019 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Ženy v běhu. Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité je vydržet
a nevzdávat se, když cíl je na dosah…
Vstupné dobrovolné.

Září

1. 9. 2019 neděle, 14:00, Rozloučení s prázdninami – komponovaný pořad pro děti. Pohádka O Budulínkovi, liškách a liš-

čatech, hrají profesionální pražští loutkoherci s originálními
historickými marionetami a další bohatý program. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
7. 9. 2019 sobota, 19:00, Za vším hledej ženu. Jeden muž
a plný dům žen. Všechny s motivem tohoto muže zabít. Co se
stane, když jednoho dne opravdu najdou ženy Milana mrtvého? Která z nich spáchala zločin a jaký byl její motiv? Vyřeší
to někdo?
Detektivní komedie se zpěvy. Lipský ochotnický sobor. Délka
80 min. Více informací na www.otevrenasrdce.cz

SPOLKY A ORGANIZACE

Sdružení Otevřených Srdcí
Letošní pouťová zábava v Jirnech

Koncem června se na zahradě hostince U Antošů uskutečnila již
tradiční pouťová zábava, která je v Jirnech zasvěcena sv. Petru a
Pavlu. A že jich v Jirnech tedy je! Vždyť každý oslavenec, který přijal vyzvání moderátorky, získal malý dárek.
Vydařilo se nejen počasí, ale i program, jehož svědky bylo mimořádné množství diváků. Zábavu hudebně doprovázel originální
Pražský pouťový orchestr, ale také zajímavá kulturní produkce.
Mohli jsme zde vidět rope skipping, česky akrobatické sportovní
skákání přes švihadlo, klubu Astra Klánovice, pod vedením Petry
Jeřábkové, kteří za hranicemi našeho regionu získávají jeden
úspěch za druhým.
Na pouti nemůže chybět tanec. Užívali si ho nejen hosté, ale také
Martin Hejhal se svými malými svěřenci a taneční partnerkou.
Jeho taneční agentura Artimo je skutečnou špičkou, která nás
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o svých kvalitách opakovaně přesvědčila.
V druhé části večera nás Pouťový orchestr zavedl do
časů českého obrození, kdy všem tančírnám vládl salonní tanec Česká beseda. Společně se Zuzkou Novákovou, taneční lektorkou besedy v Jirnech, vytvořili pro
diváky vtipnou a spontánní taneční vložku, kdy se více
než dvanáct tanečních párů, mohlo naráz naučit první
kroky tohoto dnes již znova populárního tance. Pokud
jste náhodou na parketu chyběli, nezoufejte, můžete
se připojit opět v září, kdy lekce besedy v Jirnech
budou opět pokračovat.
Nevím, jak to vypadá na fotkách, ale v reálu to bylo
neskutečné. To, co tentokrát předvedla umělecká skupina Pa-li-Tchi, jen tak někde neuvidíte. Možná v nejbližší době v Saudské Arábii, v Hong-Kongu nebo na
prestižních kulturních akcích v zahraničí. Na motivy
Bizetovi Carmen, Ravelova Bolera a Chacaturianova
Šavlového tance předvedli dechberoucí ohňovou
show.
Překvapením i pro nás byla zasvěcená slova kapelníka
Pouťového orchestru Lukáše Fišera o Františku Antošovi, Jirnech a Miletínských modlitbičkách. Koneckonců byly tradičně v prodeji i na této akci.
Zbývá jen dodat, že se zábava vydařila a předčila očekávání nejen diváků, ale i organizátorů. Chceme proto
znovu poděkovat hostinci U Antošů, ﬁrmám Labox,
ZOS Šestajovice Jirny a Kamenictví František Hausdorf
za pomoc a ﬁnanční podporu, bez níž by se takto výjimečná akce neobešla.
Za SOS Jirny
Marin Zuran

Občané obci Jirny a Nové Jirny
Slavnosti sv. Petra a Pavla
Ve slunečnou neděli 23. 6. 2019 proběhly v naší farnosti oslavy
světců sv. Petra a Pavla, kterým je zasvěcen jirenský kostel. Me-
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tropolitní kanovník dr. Vojtěch Eliáš sloužil mši svatou, při které
kostel praskal ve švech a několik desítek poutníků bylo nuceno
zůstat před kostelem.
Po přípitku a poledním zvonění začal kulturní program koncertem
barokní hudby. Trio Lenka Torgersten, Andreas Torgersten a Hana
Fleková nadchlo návštěvníky všech věkových skupin. Odpolední

program zahájily fanfáry lesních rohů pod vedením paní
učitelky Marcely Babkové z místní pobočky ZUŠ Jana Zacha.
A pak již před kostelem probíhalo jedno vystoupení za druhým, nejdříve se představili tanečníci z mateřské školky.
Paní učitelka Lucie Kolocová nacvičila s dětmi Kočičí taneček. Následovala vystoupení dětí základní školy. Zumba pod
vedením Venduly Fialové a Hoop Dance Elišky Šrůtkové s
obručemi. Rope skipping předvedl klub Astra Klánovice.
Dancesport Újezd nad Lesy ve svém vystoupení Perpetuum
swing ukázal, že radost z tance trvá celý život.
Po vystoupení začala pohádka O pejskovi a kočičce – Jak vařili. Barbora Marysková s Divadlem Prima den pobavila
nejen děti, ale i jejich rodiče. Na pódiu během odpoledne
děvčata z Astry učila všechny možné triky se švihadlem k
velké oblibě přítomných. Skákala děvčata, ale i chlapci
všech věkových skupin i přes to, že na pódiu pražilo slunce.
Malým jezdcům posloužil poník, který se procházel kolem
kostela. Pohled z koně do kraje je přeci nejkrásnější.
Letos poprvé se významná část Slavností konala na farní
zahradě. V rukodělné dílně pod vedením Jany Fialové –
kroužky u Niky, Hanky Jelínkové a Pavlíny Jurzykovské jste si
mohli nabarvit sádrové odlitky, vyrobit lapač snů a mnoho
dalšího. Na ohni si děti opekly buřty, ale většina z nich dala
přednost vlastnímu „trdelníku“ na klacku. Kovářská dílna
nadchla nejen malé chlapce, ale i jejich tatínky. Dokonce
kovaly i maminky a děvčata.
Nechybělo ani občerstvení a posezení se sousedy. Pivo a limonáda přišly vhod, stejně jako výborné rožněné maso z jirenského chovu. V příjemné atmosféře se diskutovalo do
pozdního odpoledne. Soudě podle kladných ohlasů zúčastněné veřejnosti se celá akce povedla. Organizátoři tímto děkují obecnímu úřadu a farnosti za ﬁnanční příspěvek, ZOS
Šestajovice – Jirny a.s. za hmotný dar, všem dobrovolníkům,
účinkujícím, mateřské a základní škole za spolupráci.
Občané obci Jirny a Nové Jirny, z.s.

Římskokatolická farnost Jirny
Poděkování – poutní slavnost v Jirnech

V roce 2019 se konala poutní slavnost sv. Petra a Pavla – patronů jirenského kostela a celé farnosti – v neděli 23. června. Když jsem odcházel z anglické farnosti ve Wimbledonu, tak se mě lidé ptali, co mě
tak láká do nové farnosti, co mně na novém místě nabízejí. Nedokázal
jsem jim přesně odpovědět – ale nyní to již vím! Přesně takové oslavy,
jako byla letošní pouť: slavnostní mše svatá, zvonění na starobylé jirenské zvony, kulturní a zábavní program v kostele i před kostelem
a na farní zahradě; a také posezení s grilováním a ostatními dobrotami u fary. Jak řekl kníže Schwarzenberg na besedě v sále Kvapík u Antošů 21. 5.: „Nikdo za Vás nic neudělá, pokud to neuděláte Vy sami“.
Po svém prvním zážitku jirenské pouti musím říci:
Milí farníci, udělali jste to dobře! A za to Vám všem z celého srdce děkuji!
Dr. Vojtěch Eliáš
metropolitní kanovník pražský a administrátor farnosti Jirny
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Sdružení Otevřených Srdcí

Ohlédnutí za letošními májovými slavnostmi v Jirnech

Kdo přišel, rozhodně nelitoval! Podívejte se s námi na fotoreportáž z letošních májových slavností ….
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Divadelní spolek
Tentokrát Vám představíme našeho dalšího
člena, který v pohádce od srdce a s radostí zahrál postavu „Dlouhého“.
1) Krátce se nám představ, věk, zaměstnání, zájmy
apod.
Jmenuji se Michal Kříž, je mi 46 let a pracuji (sloužím) jako vojenský psycholog AČR. V Jirnech žiji od
roku 2004, kdy jsme si v Jirnech postavili domek
a vybrali si ho za místo, kde bude naše rodina žít.
2) Proč se věnuješ divadlu? Co Tě k němu přivedlo?
Tvoje motivace?
K ochotnickému spolku jsem se dostal přes našeho
režiséra Standu Lehkého, který mne oslovil, zda
bych nechtěl vstoupit do nově vznikajícího souboru.
Ve své práci jsem viděl mnoho lidského utrpení,
zmaru a smrti...tak jsem si řekl, že člověk má rozdávat druhým radost, a nabídku jsem přijal. Navíc
se v souboru sešla dobrá parta lidí a je to pro mě
i zárověn jistá forma psychohygieny a relaxace.
A v neposlední řadě chci být angažovaný na dění

v obci a nebýt jen pouhou
„naplaveninou“.
3) Co bys vzkázal čtenářům?
Všem čtenářům bych rád
vzkázal, aby se těšili z kaž
dého dne, aby dělali radost
ostatním, nedělili lidi na
dobré a zlé, aby si uvědomili, že ne všichni lidé
mohou považovat za samoz
řejmost, že mají co jíst a mají
střechu nad hlavou. Aby si
neotravali život malichernými půtkami, a že ti co se
živí závistí a nenávistí jsou
většinou nešťastní chudáci.
Dělejme radost ostatním,
abychom se mohli sami sobě
podívat v zrcadle do očí a říci
si: „to jsi udělal dobře“.

TJ Sokol Jirny
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Léto je v plném proudu,
nastal čas dovolených a to s sebou přináší i některé
nepříjemnosti, např. spáleniny od sluníčka, přehřátí
organismu, ale i plno krásných zážitků – odpočinek
na pláži, výlety a chvíle strávené se svými nejbližšími.
Aby Vás ani horké letní slunce nepřekvapilo, připravili jsme malou příručku, jak rozpoznat potíže spojené s nadměrným pobytem na sluníčku.
Protože jen dovolená strávená v pohodě, klidu a ve
zdraví, je ta, kterou si užijete nejvíce. A je jedno, jestli
u moře nebo jen na zahradě…
Přejeme našim čtenářům krásné léto a krásný prázdninový čas a věříme, že následující telefonní čísla nebudete vůbec potřebovat.

Další důležitá telefonní čísla
Policie
Obvodní oddělení Úvaly

974 881 760 / 602 306 813

Poruchy elektřiny, plynu a vody
ČEZ
800 850 860
E.ON
800 225 577
PRE
1236,
e-mail: poruchy@pre.cz
PLYN – RWE
1239
nebo NONSTOP
zákaznická linka
840 11 33 55
VODA – VaK Zápy
603 206 753 – 24 h zákaznická linka
Poruchy telefonní sítě
O2
VODAFONE
T-MOBILE

800 020 202 / 800 184 084
800 770 077
800 737 373 / 603 603 603

Zdravotnická pomoc
Pomoc obětem domácího násilí
Pomoc obětem kriminality
Krizové linky pro seniory

251 511 313
257 317 110
800 157 157 /
800 200 007
Linka bezpečí
116 111
Rodičovská linka
840 111 234 / 606 021 021
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO JIRNY – INC
228 805 800 /
228 805 810
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INZERCE

INZERCE

izitky, štítky, etikety, samolepky, dopisní papíry, samo
isovací formuláře, letáky, plakáty, skládačky, pozvánk
oviny, brožury, časopisy, knihy, karty, pexesa, sešity, p
lednice, diplomy, krabičky, blistry, kalendáře stolní i ná
těnné, bannery, billboardy, dárkové poukazy, svatebn
řání, pamětní listy, jídelní lístky, novoročenky, účetní d
lady, noty, prezentační desky, booklety, graﬁcké zprac
ání, skeny, profesionální focení, výseky, perforace, big
ání, falcování, číslování, vazby V1 a V2, kroužková vazb
alení, graﬁcké papíry, cenovky, poutače, vizitky, štítky
ety, samolepky, dopisní papíry, samopropisovací form
áře, letáky, plakáty, skládačky, pozvánky, noviny, brožu
asopisy, knihy, karty, pexesa, sešity, pohlednice, diplo
rabičky, blistry, kalendáře stolní i nástěnné, bannery, b
boardy, dárkové poukazy, svatební přání, pamětní listy
elní lístky, novoročenky, účetní doklady, noty, prezent
esky, booklety, graﬁcké zpracování, skeny, profesioná
ocení, výseky, perforace, bigo- vání, falcování, číslován
azby V1 a V2, kroužková vazba, balení, graﬁcké papíry,
ovky, poutače, vizitky, štítky, etikety, samolepky, dop
apíry, samopropisovací formuláře, letáky, plakáty,sklá
ačky, pozvánky, noviny, brožury, časopisy, knihy, karty

VYTISKNEME VŠE
OD VIZITKY
PO BILBOARD,
OD JEDNOHO
KUSU PO PALETY..

Areál VÚ Běchovice•604 817 600
www.tiskarnabetis.cz•info@tiskarnabetis.cz
BetisTiskarna

esa, sešity, pohlednice, diplomy, krabičky, blistry, kale
áře stolní i nástěnné bannery billboardy dárkové

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Úk li d#jedn orá zový /pra vi delný #
m ytí #oken ,#pra ní #a #žehlen í#pr ádla .#
6 0 5 # 22 9 # 8 1 7

INTERIÉRY VOHÁNKA
kompletní vybavení interiérů

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
interiérové dveře, stoly, plovoucí a vinylové
podlahy, ložnice, dětské pokoje, schodiště

Tel.: 604 355 701, 736 254 311, 603 560 535
Webová adresa: interiery-vohanka.cz
Adresa: Rostoklaty 173, 281 71 Rostoklaty

Studio na
ploše 400m2
NOVĚ OTEVŘENO
PO-PÁ 9-17h.
SO
9-12h.
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