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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
začíná nový školní rok. Prvňáčky čekají nové zážitky a zkušenosti, starší děti radost se shledání s kamarády a svými
učiteli a naopak. Rodiče školních dětí budou moci začít zase
naplno pracovat a přibydou jim běžné školní starosti. Jak už
to každoročně bývá, začátek školního roku ovlivní mnohé.
Přejeme všem, kterým právě ten nový školní rok začíná, ať do

něj vstupujete s radostí a dobrou náladou a příspěvky z našich škol a školek, které pravidelně přinášíme v našem
zprvodaji, jsou pro Vás příjemným zpestřením.
Pro všechny ostatní tu máme spoustu dalších zajímavostí,
ke kterým vám přejeme dobrou náladu a příjemné čtení.
Krásné podzimní dny přeje

Vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE
Investiční akce letošního léta
Letošního léto bylo v naší obci ve znamení několika dokončených investičních akcí. V ulici Zámecká jsme dokončili
chodník a informace o něm jsme vám přinesli již v srpnovém
čísle našeho zpravodaje.
Nový chodník jsme vybudovali i v ulici Brandýská podél farní
zdi. V minulosti v tomto místě žádný chodník nebyl a obyvatelé přilehlých nemovitostí museli na autobus či do centra
obce chodit po trávě či udusané hlíně. Přejít ulici bylo téměř
nemožné, díky silnému provozu v obci a jít po této straně až
na vyvýšený přechod proti faře kolem hrany zdi nebylo
možné. Člověk pak musel vstoupit do vozovky nebo se pokusit někde přejít ulici. Domy v této části obce jsou staré a jejich obyvatelé si tuto úpravu rozhodně zaslouží.
Na ulici Brandýská se dále rušil vyvýšený přechod pro chodce. Mnozí naši obyvatelé se ptají, proč tomu tak je a komu
přechod překážel. Vyvýšený přechod se v minulosti vybudoval kvůli bezpečnosti dětí, které zde přecházely při své cestě
do školy na adrese Brandýská 45. Mnozí jistě víte, že stará
základní škola neměla vlastní jídelnu a učitelky a vychovatelky musely děti převádět do školní jídelny mateřské školy
v ulici 5. května a děti starší chodily na obědy stejnou cestou
samy. Aby byla jejich bezpečnost co nejvíce zajištěna, udělal
se právě tento vyvýšený přechod pro chodce. V loňském roce
se dokončila nová základní škola na ulici Pražská, která má
nejen moderní interiér či velké tělocvičny, ale i školní kuchyni s jídelnou. Děti proto nikam nepřecházejí a na své
cestě do školy mají zajištěny veškeré bezpečnostní prvky přechod pro chodce se semafory, nové chodníky, autobusovou zastávku v těsné blízkosti školy a autobus, který zajíždí
až k ní.
Důvod zrušení vyvýšeného přechodu však nebylo jen to, že
jeho smysl pominul. Pokud by neohrožoval sousední nemovitost, možná by tam zůstal dál. Nicméně sousední dům byl
právě díky řešení tohoto přechodu celé roky průběžně vyplavován. Dešťové vody nebylo možné nikam svést a při každém přívalovém či trvalejším dešti končily právě v tomto
domě.
Obec tedy po zvážení všech pro a proti přistoupila k odstranění vyvýšeného přechodu a na místě udělala přechod obyčejný, stejný jako je v jiných částech obce.
Další akcí byla oprava chodníku v parčíku podél ulice Brandýská od autobusové zastávky Jirny.
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ZPRÁVY Z OBCE
Na místě byl historicky chodník složený z panelů. Ty se však
postupem let v některých místech propadly a začaly ohrožovat svou nerovností. Několikrát si na obec stěžovali občané,
kteří díky nerovnosti panelů zakopli a ublížili si. Z důvodu
bezpečnosti tedy obec tento chodník opravila, panely od-

stranila a nechala položit novou zámkovou dlažbu. Protože je
chodník v samém centru obce a je hojně využíván zejména
lidmi z dolní části obce, věříme, že se po novém chodníku již
bude chodit lépe.
Za obec Jirny Šárka Hanušová

Upozornění

Vzhledem k opakujícím se problémům rušení nočního klidu hlasitou hudbou v nočních
hodinách a prací s hlučnou technikou (zejména sekačky a pily) v neděli a státem uznaných
svátcích, prosíme naše občany o dodržování Vyhlášky o veřejném pořádku a zákona o rušení nočního klidu (zveřejněno na webu obce, vyhláška č.2/2019).
Rušením nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hod. V době nočního klidu je povinností každého občana zachovávat klid a zdržet se všech činností, při kterých může
dojít k nadměrné hlučnosti..
V případě porušování této vyhlášky může každý občan volat policii na telefonním čísle
158.
Obecní úřad Jirny

Fotbalové hřiště Jirny
Obec Jirny má ve svém majetku velké fotbalové hřiště v ulici
Pražská v Jirnech. Toto hřiště bylo v minulých letech pronajato
spolku SK Viktorie Jirny, který provozoval v Jirnech fotbal prostřednictvím místního fotbalového klubu. Smlouva o nájmu
na část sportovního hřiště v obci Jirny byla podepsána v lednu
1999 a pozemek byl přenechán nájemci k dočasnému užívání
za nájemné ve výši 1,- Kč ročně s platností smlouvy na dobu
neurčitou. K této smlouvě byl v listopadu 2005 sepsán Dodatek č.1, který upravuje a doplňuje následující:
- Nájemce může investovat finanční zdroje ve spolupráci
s ČMFS, nebo pomocí grantů do výstavby fotbalového
hřiště – hrací plocha, osvětlení. Důvodem tohoto doplnění
byla zvýšená potřeba úpravy hřiště pro přesun do vyšší fotbalové soutěže.
- Smlouva se uzavírá na dobu určitou (10 let) s možností
prodloužení na dalších 10 let.
Po celou dobu však bylo podmínkou smlouvy, že nájemce je
oprávněn užívat přenechaný pozemek pro účel rozvíjení sportovní činnosti prostřednictvím sportovního oddílu SK Viktorie
Jirny.

Fotbal se v minulých letech silně rozvíjel a SK Viktorie Jirny
měla žáky, dorost a dospělou kategorii. Vzhledem k tomu, že
jednotlivé kategorie postupně skončily, SK Viktorie Jirny nebyla schopna provést ani nábor žáků a Jirny vlastní fotbal nehrají, byla nájemci zaslána Výpověď smlouvy o nájmu.
SK Viktorie Jirny tuto výpověď zpochybnila a hřiště nadále pronajímá cizím sportovním oddílům (Xaverov, Dukla) jak k tréninkům, tak i k zápasům. O platnosti výpovědi bude rozhodovat
soud.
V obci se založil žákovský spolek FK Jirny, který trénuje mladší
a starší žáky. Obec byla tímto spolkem požádána o možnost
užívání hřiště pro své tréninky a zápasy. Obec jako majitel pozemku této žádosti vyhověla.
Přestože prozatím není v obci žádný jiný fotbalový tým
(např.dorost či dospělí), věříme, že se nám podaří obnovit jirenský fotbal, protože obec má vlastní hřiště a jejím cílem je,
aby hřiště bylo využíváno ke sportovním aktivitám především
pro žáky, mládež a občany Jiren.
Stanislav Skořepa a Šárka Hanušová

Odečet vodoměrů září 2021
Vážení občané,
v září bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete nahlásit následujícími způsoby do 26. 9. 2021.

JIRNY

NOVÉ JIRNY

• SMS: 735 009 371
(či volání: pouze mezi 18.00–20.00)

• SMS: 704 471 876
(či volání: pouze mezi 19.00– 20.00)

• E-MAIL: vodajirny@email.cz

• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz

Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.
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Děkujeme, VaK Zápy, spol. s r.o.

Vážení občané, připomínáme, že od 1.9.2021 je v provozu tolik požadovaná linka 343 na nádraží do Klánovic, která je zatím minimálně využívaná.
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NAPSALI JSTE NÁM
V pondělí dne 27. září 2021 bude Obecní úřad Jirny uzavřen
z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců OÚ.

Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Radomír Popelář
Valentina Seková
Miloslava Kolocová
Ludmila Vydrová
Zdeněk Michálek

Jarmila Nováková
Jana Sieglová
František Šimeček
Srdečně gratulujeme.

Navždy nás opustil:

Jiří Sadílek
Rodině a pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast.

Za OÚ Jirny Šárka Hanušová

NAPSALI JSTE NÁM
Jirenská dvacítka

7. 8. 2021 se uskutečnil již 5. ročník cyklozávodu Jirenská dvacítka. Jelikož se jednalo o půlkulaté „výročí“, chtěli jsme pro
závodníky připravit nějaké překvapení, chcete-li, změnu.
A změna se nabídla hnedle originální. Obrátili jsme trasu závodu. Tedy ten, kdo s námi závodil od prvního ročníku, měl
trasu natrénovanou a prakticky znal každý „klacík“ na trati.
Ovšem, v den závodu, to bylo jinak. Dost to zamíchalo kartami
a časy se nepatrně zhoršily. Obrácená trasa se totiž jevila jako
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náročnější. I přesto se však nepodařilo nikomu porazit Jireňáka Jardu Karase a již počtvrté za sebou vyhrál, byť letos, to
bylo nejtěsnější vítězství. Nakonec se sešlo 62 závodníků, kteří
vyrazili do boje. Pravda, čekali jsme hojnější účast, nicméně,
nižší počet závodníků byl způsoben patrně dovolenými. Nicméně, byli jsme rádi i za toto číslo. Celý ročník se vyvedl prakticky bez jediného problému. Všichni dojeli zdrávi a bez větších
kolizí, a to je při pořádání cyklozávodu vždy důležité. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na závodu po-

NAPSALI JSTE NÁM

díleli jak organizačně, tak i ve formě sponzoringu. Generálním
partnerem se stala pro letošní ročník firma Zednické práce
Maszlag, hlavním partnerem závodu, jako každý rok, byl hostinec u Antošů v Jirnech, kteří je již naším stálým partnerem
a i celému týmu patří obrovské dík za přípravu prostoru, občerstvení apod. Dalším důležitým partnerem pro nás byla
i Obec Jirny, která pod celou akci dala záštitu a díky velkorysému finančnímu daru, jsme byli schopni zaplatit, již druhým
rokem, profesionální časomíru od společnosti Irontime, která
prakticky na setinu sekundy přesně vyhodnotila výsledky
všech závodníků. Dalším důležitým partnerem byl pro nás spolek SDH Nové Jirny, který si již tradičně vzal na bedra bezpečnost závodu, a opět to vše zvládli na výbornou, obrovské díky
patří celému sboru.
Jak celý závod vypadal a jaké byly další výsledky, můžete
snadno najít na našem facebooku (https://www.facebook.com/
jirenskyzavod) Na facebooku naleznete i odkaz na video, které
každoročně natáčíme a i letos již bylo promítáno u Antošů na
plátně.
Chceme zdůraznit, že náš závod je čistě charitativní. Celá akce
je dělána tak, abychom ze startovného pokryli náklady na organizaci, občerstvení a co je z financí navíc, putuje vždy někomu potřebnému. Vyjme prvního ročníku, ze kterého jsme
odešli tak tak na nule, jsme 1x předali peníze pro FN Motol
na dětskou hematologii a onkologii. 1x jsme poskytli dar na-

daci Dobrý anděl a 1x jsme předali peníze Filipovi z Nových
Jiren, který díky vážnému zranění skončil na invalidním vozíku.
I letos, z 5. ročníku, zbyly pěkné peníze, které jako každý rok,
v prosinci před Vánocemi, předáme tam, kam přesně ještě nevíme a proto bychom Vás, občany Jiren a Nových Jiren, rádi
oslovili, pokud Vás napadne konkrétní osoba, která by peníze
potřebovala, ať už z jakéhokoliv důvodu, můžete nás kontaktovat na emailu info@jirenskyzavod.cz. Pokud se nikdo nenaskytne, vymyslíme opět předání peníze organizaci, která
peníze pošle tam, kde jsou potřeba…
Děkujeme všem, kteří se 5. ročníku zúčastnili nebo pomáhali
a budeme se těšit na 6. ročníku – začátkem srpna 2022 (konkrétní datum bude upřesněno z jara 2022).
S úctou
Pořadatelé Jirenské dvacítky
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ŠKOLSTVÍ
Níže uvedený příspěvek je volným pokračováním tématu rekonstrukce ulice Nerudova, které jsme popsali v minulých číslech. Autor článku vyjádřil
v e-mailu přání podepsat článek jménem všech obyvatel ulice. To ovšem bez jejich souhlasu není možné
a nebylo zcela jasné, zda byli seznámeni s textem příspěvku, proto obecní úřad požádal autora, aby na
podatelnu OÚ dodal podpisy osob, kteří s textem
souhlasí, a to nejpozději k datu uzávěrky tohoto
čísla. Protože se tak nestalo, otiskujeme článek

pouze s podpisem jeho autora, kterým je obyvatel
ulice Nerudova a současně autor odvolání podaného
do stavebního řízení na plánovanou rekonstrukci
ulice, která se díky této skutečnosti nemůže asfaltovat.
Článek záměrně zkresluje některá fakta, nicméně vše
již bylo popsáno v minulých číslech a více se již k tématu nebudeme vracet. Příspěvek je zcela bez korektury a to i jazykové.

Žádost o uveřejnění odpovědi dle §10, odst. 1 Tiskového zákona 46/2000 Sb.
V Jirenském zpravodaji číslo 6/2021 byl uveřejněn článek
nazvaný Vývoj stavebního řízení před plánovanou rekonstrukcí ulic Nerudova, Pionýrů a Spojovací. Článek je bez
uvedení autora, podepsán pouze „Zastupitelstvo obce
Jirny“. Protože tento článek popisuje situaci neobjektivně,
jsou v něm uváděny účelově upravené skutečnost , závěr
článku klade za vinu zpoždění rekonstrukce obyvatelům
Nerudovy ulice a tím se dotýká jejich cti a snižuje jejich
vážnost u ostatních obyvatel obce.
Na základě ustanovení zákona 46/2000 Sb, Tiskový zákon,
§10, odst. 1 žádám uveřejnění odpovědi na výše uvedený
článek.
Odpověď na článek Vývoj stavebního řízení před plánovanou rekonstrukcí ulic Nerudova, Pionýrů a Spojovací:
Úvodem je třeba uvést, že obyvatelé zejména ulice Nerudova se už několik let potýkají s potížemi plynoucími s nadměrného provozu společnosti INC Jirny, jejíž rozšíření
Obecní úřad povolil aniž by se zabýval souvislostmi. Ulice
je při deštích blátivá, plná hlubokých výmolů a kaluží,
vzniklých naprosto neadekvátním dopravním zatížením
a při suchých dnech extrémně prašná. Když obyvatelé zveřejnili na facebooku fotografie aut, v jakém stavu se nacházejí po jednom dnu po umytí, bylo to jedním ze
zastupitelů veřejně nazváno znevažováním práce Obecního úřadu. Tento absurdní závěr není třeba nijak komentovat.
Dalším problémem je například to, že spodní část Nerudovy ulice je zablokovaná parkujícími vozidly, takže větší
auta se do ulice nedostanou, auto odvážející odpad musí
občas do ulice couvat nebo nevyveze odpad vůbec . Tuto
situaci nikdo neřeší, maximálně přijede hlídka MP Úvaly,
která udělí pokuty v Tovární ulici před INC, kde je parkování zakázáno úplně a odjede. Za hodinu po jejím odjezdu
je situace úplně stejná, ale to už nikdo neřeší. Zřejmě se
jedná o vítaný příjem do obecní pokladny, aniž by to jakkoliv řešilo dopravní situaci. Jinak si to není možné vysvětlit.
Po zveřejnění prvního projektu obyvatelé Nerudovy a Spojovací ulice zjistilii, že se jedná o řešení, které je zásadním
způsobem omezuje a jehož cílem je maximalizovat parkovací možnosti v Nerudově ulici. Že se nejedná o parkovací
možnosti pro obyvatele Jiren, ale pro návštěvníky INC Jirny
je zcela zjevné. Občané tedy napsali žádost adresovanou
Obecnímu úřadu v které uvádějí námitky vůči tomuto řešení a požadují veřejné projednání. První reakcí na tuto žádost bylo vyjádření místostarostky, která na facebooku
tento legitimní úkon neváhala označit za vzpouru. Jaký je

asi postoj této zastupitelky k občanům není třeba komentovat, každý si jistě udělá závěr sám. Na program nejbližšího veřejného zasedání zastupitelstva projednání této
žádosti zařazeno nebylo, ale věc byla nakonec na tomto
zasedání zmíněna na popud starosty. Nejednalo se však
ani tak o projednání ,jako o snahu obhájit jednání zastupitelstva a argumenty občanů doslova překřičet. Nakonec se
podařilo dohodnout, že si občané připraví návrhy řešení,
které by jim vyhovovaly a obec s nimi bude o těchto návrzích jednat.
Ještě předtím byl starosta pozván do Nerudovy ulice
a problémy s ním byly na místě probírány. Po této schůzce
byly vypracovány dva návrhy řešení dopravní situace
v ulici. Nešlo o projekty, ale popis dopravního řešení, které
by vyhovovalo občanům, trvale žijícím v Nerudově ulici.
Tyto materiály byly podány na Obecní úřad, ale reakce na
ně nebyla žádná, protože nevyhovovaly požadavku na maximální využití ulice pro potřeby INC Jirny.
Po nějaké době se na úřední desce Obecního úřadu objevil projekt, který obyvatele trvale žijící v Nerudově ulici omezoval takovým způsobem, že by dopravní obslužnost jejich
nemovitostí byla natolik ztížena, že lze uvažovat i tom, že
by se zásadním způsobem snížila jejich hodnota. V odůvodněná žádosti o vydání stavebního povolení byly navíc
uváděny zkreslené údaje, jako například že dešťová voda
bude svedena |“do kanalizace, která již byla s předstihem
vybudována“. Pro toho, kdo by snad nevěděl, o kterou kanalizaci se jedná, je to povrchová kanalizace vybudovaná
za minulého režimu která je od vybudování splaškové
kanalizace využívána pro odvod vod ze střech, dvorů a komunikací s běžným provozem. Pro odvod vod z komunikace s parkovacími místy se jedná o nepřípustné řešení,
protože tato kanalizace vyúsťuje pod hřbitovem volně do
příkopu a podle současných norem je pro podobná řešení
komunikací vyžadováno předčištění vypouštěných vod.
Dalšími nedostatky návrhu je naprosto neodborné řešení
komunikace z hlediska dopravní obslužnosti, bezpečnosti
silničního provozu, přístupu vozidel IZS a několik dalších
důležitých kritérií. Je s podivem, co dokázal někdo navrhnout , aby vyhověl požadavkům na parkování pro jednu
jedinou soukromou společnost bez ohledu na drastické
omezení podmínek rezidentů. Bylo ba zajímavé vědět, kolik
obec zaplatila za tuto malůvku, kterou lze jen těžko nazvat
projektem.
Proti tomuto návrhu se někteří oprávnění občané opět odvolali k Městskému úřadu v Brandýse nad Labem- Staré
Boleslavi, který se naprosto nijak nezabýval věcnými při-
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pomínkami uvedenými v odvolání a provedl jen jakousi obhajobu záměru Obecního úřadu Jirny. Následně odvolání
občanů zamítl a stavební povolení vydal.
Dalším krokem, který občané podnikli je odvolání podané
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, v kterém je opakovaně poukazováno na to, dopravní odbor MěÚ V Brandýse –Staré Boleslavi neřešil odvolání občanů proti
původnímu rozhodnutí a aniž by se jakkoliv zabýval oprávněnými námitkami občanů, původní rozhodnutí potvrdil.
Výsledek tohoto odvolání není dosud znám.
Výše uvedený článek v Jirenském zpravodaji je největší
pravděpodobností reakcí na toto odvolání a sám o sobě
obsahuje několik dalších nelogických výroků.
Autorům například připadá úsměvné, že čtyři občané podepsali stejný text. Svědčí to jen o nedostatku logického
uvažování autorů článku, protože jestliže se odvolání týká
jedné věci, pravděpodobně i námitky budou stejné bez
ohledu na to, kolik občanů je podává. Snad jen malá poznámka pro rozšíření obzoru autorů článku: Jestliže občané podepisují například petici, mohou to být stovky, tisíce
nebo i více občanů, kteří podepíšou stejný text a nikomu to
úsměvné nepřipadá.
Další věcí, už méně úsměvnou je poznámka že odvolání
podala i osoba starší 80 let „která auto řídit nemůže a na
ulici vychází minimálně“. Podle zvrácené logiky autorů
článku se senior v tomto věku nemůže vyjadřovat k dění
v obci, potažmo v ulici kde bydlí a měl by strpět všechno,
co zastupitelé vymyslí.

Rovněž konstatování, že rekonstrukce nebude provedena,
protože si jí obyvatelé nepřejí je zcela překroucený fakt,
jehož účelem je pravděpodobně očernit obyvatele Nerudovy ulice v očích spoluobčanů. Obecní úřad není schopen ani veřejně připustit, že občané odmítli, aby jejich ulice
byla využívána jako parkoviště pro potřebu soukromého
podnikatelského subjektu, přičemž oni sami mají být navrhovaným řešením drasticky omezováni . Stavební povolení nebylo vydáno z důvodu uplatnění těchto připomínek,
což je naprosto legitimní úkon. Je logické, že pokud by
Obecní úřad od začátku okázale neignoroval připomínky
občanů a dospělo se k oboustranně přijatelnému řešení,
stavební povolení by vydáno bylo a občané by nemuseli
být nadále snášet bláto, prach a z nečištění svých vozidel
velkým množstvím projíždějích aut. Nerudova ulice je
v současné době nejfrekventovanéjší v obci, pokud nepočítáme hlavní ulici Brandýskou, přičemž její stav je na hranici sjízdnosti. Že toto zatížení ulice je způsobeno
dopravním uspořádáním, ke kterému vedl soukromý
zájem, je více než zřejmé.
Na pováženou je i to, že periodikum, jehož vydávání je hrazeno z obecních prostředků, slouží jako něco, v čem jsou
bezvýhradně obhajovány záměry zastupitelstva a občané
očerňování jen za to, že si dovolili uplatnit svoje zákonné
právo na připomínky.
Zdeněk Svoboda

ŠKOLSTVÍ
Základní škola

Slavnostní zahájení školního roku 2021-2022

Po krásně prožitých
prázdninách jsme
zahájili 1. září společně a slavnostně
v jirenské škole
nový školní rok.
Přivítali jsme mezi
nás naše nejmenší
žáky - prvňáčky.
Setkání rodičů
a prvňáčků třídy I.A.
Školní aula na
Duhovém náměstí
je k tomu přímo
určená.
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O důležitosti významného
dne - nástupu do školy
a vzájemném porozumění
i respektu všech promluvila
ředitelka školy.

Třídní učitelka I.A vítá své žáky…
…ve škole bude určitě pěkně a veselo.
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Na přivítání také čekají žáci I.B.

Místostarostka Obce Jirny přeje
prvňáčkům krásný a úspěšný
školní rok.
Jako vzpomínku na první školní den
děti dostaly knížku a kytičku.

Školní stužkování prvňáčků.
Až budou opouštět naši školu jako
deváťáci, dostanou druhou.
Jak rychle uplyne 9 let?
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S paní učitelkou asi bude legrace.
Přejeme našim prvňáčkům úspěšný,
veselý a klidný první rok školní
docházky a rodičům náležitou radost
z jejich vědomostí, pokroků a snahy.

Věříme, že i pro ostatní žáky,
jejich rodiče i nás, učitele
bude školní rok 2021-2022
úspěšným, pohodovým
a takovým, jakým má být.
Hana Kudrnová
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KULTURA
ZÁŘÍ / ŘÍJEN

ŽIVOT JIREN
19:00
neděle

Ivan Mládek
& Banjo Band
Kulturní dům Jirny

Předprodej
vstupenek
informací na www.ziji.cz

19:00

a

19:00

a Bachtale Apsa
pátek

Biograf Kvapík
Kvapík U Antošů

Po čtyřech desetiletích od smrti
jedné z největších legend českého
divadla Jana Wericha vznikl jeho
první velký filmový dokumentární
portrét. Dokument s názvem Jan
Werich: Když už člověk jednou je
přináší strhující životní příběh této
herecké legendy. Svobodné myšlení
v nesvobodné společnosti přinášelo
Werichovi mnoho úskalí a tato
myšlenka prochází celým filmem.
Stejně jako snaha tvůrců přiblížit
fenomén chytrého humoru, který je
Werichovu vyjadřování připisován.
Vstupné 120 Kč

17:00
úterý

10:00

19:00

Ewa Farna
Tour: Málo se známe

neděle

a

neděle

Kulturní dům Jirny
Předprodej
vstupenek
informací na www.ziji.cz

a

více

15:00

Sůl nad zlato
Kvapík U Antošů

Tradiční česká pohádka, avšak v novém
kabátě jirenských ochotníků.
Vstupné dobrovolné.

19:00

Biograf Kvapík

NEBE – FILMOVÁ ZPOVĚĎ TOMÁŠE ETZLERA
pátek

Kvapík U Antošů
Nebe je celovečerní dokumentární
snímek Tomáše Etzlera – prvního
českého novináře oceněného cenou
Emmy. Každodenní syrová realita v
Číně
silně
kontrastuje
s
mikrosvětem, který objevil v malé
vesnici na severovýchodě Číny.
Vstupné 120 Kč

Právní poradna
na Kvapíku

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.

Kvapík U Antošů
Ethno gypsy world music
Více informací a předprodej vstupenek
www.ziji.cz

více

Jan Werich: Když už člověk jednou je
pátek

Mário Bihári

DAFNE

19:30
sobota

koncert
Kvapík U Antošů
Sledujte www.ziji.cz

Pravidelné akce na Kvapíku
Od září rovněž začínají pravidelné akce na
Kvapíku - taneční pro dospělé, taneční
přípravka pro děti, jóga a další. Pro více
informací sledujte facebook a 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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Svaz postižených civilizačními chorobami
Uplynul měsíc a já bych Vás chtěla seznámit s dalším naším
výletem. Tentokrát jsme nebyli tak daleko, spíše jak se říká
okolo komína. Přesto si myslím, že i tady je spousta zajímavých míst.
Nejprve jsme navštívili soukromý zámek Radim, nedaleko Českého Brodu. Pan majitel se nechal přemluvit a ukázal nám
zámek od sklepa až po nejkrásnější pokoje v prvním patře.
Všude bylo se na co dívat od černé kuchyně až po nádherný
sál. Na zámku je spousta nábytku dovezeného ze zámků na
Loiře z Francie. Tam si pěkné kousky nakoupil a dovezl, a tak
máme v Čechách vlastně kousek Francie. Je jasné, že z původního vybavení se dochovalo velice málo. Zámek se nám líbil
a těšíme se na další zajímavosti, které chce majitel připravit,
např. výstavu starých obrazů.
Další naše zastavení bylo starobylé město, královské - uhodnete asi, ne? Byla to Kouřim. Po občerstvení jsme se sešli
v kostele sv. Štěpána. Jako arciděkanský kostel jej začal stavět
král Přemysl Otakar II. ve 13. století. Vzhledem k několika požárům a švédským vojákům má dnes barokní podobu. O jeho
historii nám poutavě vyprávěl pán průvodce z místního muzea.
Původní a velice zajímavé je kněžiště, po obou stranách jsou
výklenky, ve kterých sedávali duchovní hodnostáři.
Potom jsme sešli do krypty sv. Kateřiny. Uprostřed stál sloup,
jako kmen stromu, jeho větve se pnou po stropě. Mezi nimi

prosvítá obloha a na ní jsou andělé s dobovými nástroji.
Přesná doba postavení není známá, asi 12. století. Je úžasné
dívat se na tak staré fresky, které byly nalezeny pod vrstvou
20 omítek. Vůbec si nedovedu představit, jak tu omítku sundavali v leže s rukama nahoru – nepříjemná práce restaurátora
i když zajímavá. Díky tomu, že v kryptě není moc světla, jsou
fresky dobře znatelné a barevné.
Když jsme vyšli zpět do kostela, pan průvodce se zeptal, zda
nám může zazpívat část kancionálu. Sedl si do jednoho výklenku a začal zpívat. Kostelem vibroval nádherný zpěv a mi
měli nezapomenutelný zážitek.
Po skončení jsme se odebrali do zvonice, v Čechách jsou pouze
dvě podobné, v Rovensku a zde. Co může být tak zvláštní? Postavení zvonů, jsou totiž širokou částí se srdcem nahoru, srdce
se musí uvolnit a zvon spustit, aby zvonil a rozhoupat jej. Je to
dost nebezpečné a pro množství úrazů se od tohoto postavení
zvonů upustilo. Bylo to velice zajímavé, i když schody byly
spíše pro kamzíka.
Předposlední naše zastavení byl skanzen. Jsou zde lidové
stavby jak z okolí, tak i ze severních Čech. Je zajímavé se podí-
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vat, jak lidé dříve žili, pracovali, jaké náčiní používali. S jakými
hračkami si hrály jejich děti, co jedli, jak uchovávali potraviny.
Jak by se asi žilo nám v jejich době a obráceně.
Poslední naše zastavení bylo u mohyly, která byla postavená
na památku bitvy u Lipan. Byla to jedna z posledních husit-
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ských bitev. Husity vedl Prokop Holý, v bitvě padl a husité spolu
s vojskem sirotků bitvu prohráli. Co následovalo jsme se učili
ve škole – doba temna.
Zapsala Eva Pilátová - ZO SPCCH Jirny ,
Šestajovice , Zeleneč

SPOLKY A ORGANIZACE
Veteran Car Club Nové Jirny
Ohlédnutí za vojenským létem

Skončily prázdniny, pryč je doba dovolených, ale vzpomínky
v nás ještě zůstaly. Chtěla bych se proto s Vámi podělit o několik hezkých zážitků z letních akcí, kterých se naši členi
zúčastnili.
V červnu jsme rádi přijali pozvání Klubu 3. armády Plzeň na
legendární akci D-DAY Javornice, která se za normálních podmínek koná vždy v dubnu. Jarní počasí nám většinou nachystalo teploty blízko bodu mrazu, proto jsme si tentokrát teplé
počasí náležitě vychutnali a díky častým dešťům bylo v říčce
Střele hodně vody. Užili jsme si perfektně připravenou jízdu
terénem a vyzkoušeli své řidičské umění. Na večerním posezení proběhlo povýšení několika našich členů, což přineslo
velikou radost a následnou řádnou oslavu.
Druhou akcí začátkem července byl pietní akt u památníku
Zhůří na Šumavě. Památník je věnován deseti americkým vojákům 90. pěší divize, kteří zde, po dlouhé cestě z normandské pláže Utah, padli do léčky a byli na samém sklonku války
zavražděni. Při této akci je nám velkou ctí se pravidelně setkávat s panem Emilem Kintzlem, uznávanou šumavskou legendou a autorem několika článků a knih o Šumavě.
V červenci jsme se ještě zúčastnili akce s názvem Česká Kanada v okolí Jindřichova Hradce. Projeli jsme její krásnou krajinou, zastavili se v obcích Číměř, Strmilov a v Člunku.
V těchto obcích se nachází pamětní desky sestřelených amerických letců 15. letecké armády, kde jsme uctili jejich památku.
Na přelomu července a srpna jsme jeli na Sraz vojenské his-
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torické techniky s ukázkou plavení na jezeře Chmelař
v Úštěku u Litoměřic. Po dopolední okružní jízdě městem
a okolím jsme odpoledne sledovali plavení obojživelníků
v jezeře. Této největší atrakci přihlížely desítky lidí, protože se
nevidí každý den plavat tuny železa v podobě vozidel.
V září nás čekají další akce, na které se velmi těšíme a rádi se
s Vámi opět podělíme o naše zážitky na stránkách Zpravodaje.
Za VCC Jiřina Vlastníková

SDH Nové Jirny
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Na začátku srpna se konal 5. ročník Jirenské dvacítky. Během
odpoledne jsme zajišťovali přejezdy závodníků přes komunikace na vyznačené trati. Pro všechny účastníky závodu bylo
v cíli připravené posezení s vyhlášením výsledků a skvělým
občerstvením.
Koncem minulého měsíce jsme do psího útulku v Lysé nad
Labem odvezli krmivo pro psy, které jste nám v rámci uspořádané sbírky pro jižní Moravu donesli na hasičárnu.
Děkujeme vám všem.
V termínu od 21. – 27. srpna proběhlo hasičské soustředění
mládeže v Bílých Poličanech. Jak si to děti i vedoucí užily vám
napíšeme v příštím vydání Jirenského zpravodaje.
Od 6. září opět začínají pravidelné schůzky přípravky, vždy
v pondělí od 17 hod.
Krásné zářijové dny

za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Sdružení Otevřených Srdcí
NECHTĚJME VÍCE OD OBCE, CHTĚJME VÍCE OD SEBE
Ráda bych s vámi sdílela své pocity při procházce obcí.
Jirny jsou úžasnou lokalitou, která nabízí vše potřebné ke
spokojenému životu.
Někteří z nás své domy zdědili po předcích, takže mají ke
svým domům i bydlení poněkud laxnější přístup, než ti,
kteří si na své domy v Jirnech museli sami vydělat.
Co je nám většinou společné, je to, že se nezajímáme, jak vypadá nejbližší okolí našeho domova, natož pak místo, kam
směřujeme všichni a kde se také jednou všichni společně sejdeme. Ano, mluvím o jirenském hřbitově a jeho bezprostředním okolí.
Mám bujnou fantazii a představila jsem si smuteční průvod
procházející okolo metrových kopřiv u hřbitovní zdi a bylo
mi z toho úzko. Přiznávám, že určitě i proto, že mne tato situace brzy čeká a jsem proto daleko vnímavější než jindy.
Já sama za pomoci přátel jsem začala pečovat o část parku

před mými okny jen proto, že vůbec neunesu pohled na
vzácný keř, který je prorostlý kopřivami. Každý týden projdu
okolo a posbírám prázdné plechovky, které jsou mimo popelnici. Od mládeže slyším slova absolutního nepochopení,
když uvažují, proč to ta paní dělá a kolik jí obec za to platí.
Dělám to jenom pro svůj dobrý pocit, že tímto přispěji svou
troškou do mlýna, aby se nám tady všem líbilo. Pokud mne
chcete následovat, vezměte si s sebou na cestu na Vyšerák
rukavice a pár kopřiv cestou vytrhejte. Kontejner u hřbitova
je připraven pojmout vše, co do trávy nepatří.
Teprve tehdy, až budeme mít zájem o obec, ve které žijeme
my, pak bude mít zájem i obec.
Pokud se někdo ujme nějakého řešení, osobně se ráda
zúčastním svým vlastním úsilím.
Helena Zelenková
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8. října 2021 | 19.00 hodin

Sál Kvapík U Antošů
Brandýská 98, Jirny
Více informací a předprodej vstupenek
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KONCERT
SKUPINY

16. ŘIJNA 19:30 KVAPÍK, Jirny

CHMELA

ČERNOCH

DIDUNYK

ČERNOCH

Kvapík u Antošů, Brandýská 98, 250 90 Jirny
vstupenky na místě, nebo online na www.ziji.cz
Sport
Sousedé – sdružení nezávislých kandidátů a JIRNY LIVING z. s. si Vás dovolují pozvat na

4. ROČNÍK JIRENSKÉHO BĚHU NA VRCHOL
18. 09. 2021
START: JIRNY - lokalita pod hřbitovem
TRATĚ: 1 603 m, 4 810 m, 8 848 m
STARTOVNÉ: dobrovolné
Pro přihlášení pošlete Vaše jméno, příjmení, vybranou
trať a věk na email sousede.jirny@seznam.cz

JIRNY

NOVÉ
JIRNY

OD 14,00 HODIN

PARTNER AKCE

Divadelní ochotnický spolek
10. října 2021 máme stanovený již třetí termín premiéry pohádky Sůl nad zlato. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme
premiéru rozložili do dvou časů: v 10 hodin dopoledne a v 15
hodin odpoledne, tak aby se ctěné obecenstvo nemuselo

v Kvapíku tísnit. Přijďte se svými dětmi vybaveni očkováním
nebo testy tak, jak jste u kulturních akcí v poslední době zvyklí
a hlavně přijďte, nebo budou z herců pohádky Sůl nad zlato
hotoví slanečci.
DOS Jirny
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SPOLKY A ORAGANIZACE
Křížovka pro radost

Zdroj: https://www.turpress.eu/osmismerky/velka-kniha-osmismerek-vko/

31. 8. 2021
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INZERCE

Jazykové kurzy
pro každého
Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice:
13., 15., 21., 23. 9. 2021 vždy 17-19h
KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI
ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA,
NĚMČINA, RUŠTINA, ARABŠTINA A ČÍNŠTINA
ČEŠTINA PRO CIZINCE
DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Více informací na www.deltaschool.cz
Nová mobilní pedikúra, profesionální péče
u Vás doma, pedi mokrá / suchá (skalpel, bruska).
www.pedikurakosmetika.cz
722 968 811

Akceptujeme:

Koupím zemědělské pozemky v okolí Prahy,
nabízím min. 50 Kč/m2.
tel. 603 442 474

NABÍDKA

tel.: 733 392 675 www.deltaschool.cz
DELTASCHOOL@LTITEK.COM

PRÁCE

Jirenská prádelna JP BROTHERS s.r.o., Brandýská 14, nabízí

2 pracovní místa
na plný úvazek nebo dle dohody.
Bližší informace poskytne pí. jednatelka – A. Kovalová
na telefonu: +420 724 615 950
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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

DanceIn nově v Jirnech

Umíme PočítAče
Vyřešíme problémy s výpočetní
technikou doma i ve 昀rmě.

+420 222 767 950
chci@bezajtaka.cz
www.bezajtaka.cz

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo domluvit spo
lupráci s MŠ a ZŠ Sofia School, kde od září nabízí
me kurzy tance a cvičení.
V nabídce najdete MTV style (tanec inspirovaný
současnou hudební scénou a moderní hudbou)
a bodyforming (efektivní metoda cvičení, kde pro
cvičíte a posílíte celé tělo). Lekce vedou zkušení
lektoři, pro které je tanec a cvičení radost. Cvičí
me v pěkných prostorech tělocvičny, která má
veškeré zázemí včetně zrekonstruovaných šaten.
Přidejte se k nám, nábor nových členů bude probí
hat celé září. Veškeré informace i rozvrh naleznete
na webových stránkách www.dancein.cz.
Těšíme se na nové tváře J
Karolína Venkrbcová
731 249 406

T E R A P I E P O I N T
TERAPEUTICKÉ SEZENÍ

BEZajťáka

1. asistenční IT karta v ČR

TERAPIE V TERÉNU
T E R A P I E

J Ó G O U

www.terapiepoint.cz
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PRODEJ – stavební pozemky na dostavbu
OC Šestajovice a výstavbu rodinných
domů o celkové výměře 61.579 m2,
Šestajovice

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

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

PRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
ZAHÁJEN

cena 49.000.000,-Kč

PRON

A J AT

O

PRONÁJEM – samostatný byt 2+1 v rodinném
domě, podlahová plocha 90m2 + dvougaráž
+ zahrada, Borovská ul. Újezd nad Lesy

Doporučitelská
provize

Pro naše VIP klienty
hledáme nemovitosti
k prodeji i pronájmu
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích, Šestajovicích
a okolí.

REZE

RVAC

E

až 1%

z prodejní ceny
PRODEJ – luxusní vila 12+1/2G, výtah,
podlahová plocha 578 m2, pozemek
1109 m2, Obědovická ul., P9 - Klánovice
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PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul.,
Květnice, okr. Praha-východ

