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POZOR! V období 13.8. – 15.8. NEBUDE V OBCI NOVÉ JIRNY a JEJÍ TĚSNÉ
BLÍZKOSTI V PROVOZU ŽÁDNÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA.
Více uvnitř čísla.
Jirenský zpravodaj – X. ročník. Periodický tisk územně samosprávního celku – měsíčník. Vydavatel: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, e-mail:
obec.jirny@jirny.cz, tel: 281 962 945. Redakce a místo vydání tamtéž. Příspěvky zasílat na e-mail redakce: zpravodaj.jirny@seznam.cz. Za redakční radu:
Bc. Šárka Hanušová, Mgr. Michaela Vodičková, Marcela Hrubantová. Měsíčník je dostupný na internetové adrese obce www.jirny.cz. Náklad 1050 kusů –
občanům obcí Jirny a Nové Jirny do schránek zdarma. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce.
Sazba a tisk BETIS spol. s r.o., Praha – Běchovice. Registrační číslo MK ČR E 18 995.
Redakční uzávěrka zářijového čísla je 31. srpna 2018.
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slovo n a ú vo d
Vážení čtenáři,
v srpnových dnech nás bohužel čekají některá nepříjemná dopravní omezení způsobená opravou silnice II/101, která prochází částí obce Jirny i Nové Jirny. Vlastníkem silnice je
Středočeský kraj a její správu vykonává Krajská správa
a údržba silnic Středočeského kraje. Na základě jejich rozhodnutí bylo obci oznámeno, že v období od 13. 8. do 31. 8.
bude probíhat úplná uzavírka této komunikace z důvodu její
rekonstrukce. Silnice bude nově asfaltována a po úsecích uzavírána. Omezení provozu se dotkne celé obce, proto prosíme
občany o trpělivost.
V těchto dnech dojde k uzavření některých autobusových
zastávek, a to zastávky Jirny, Nové Jirny I a Nové Jirny II.
Bližší informace najdete v upozornění níže.
Komunikace bude uzavírána po částech tak, aby byl občanům
vždy zajištěn průjezd automobily k jejich nemovitostem.
Pokud se bude daný úsek asfaltovat, budou mít občané možnost příjezdu jinou ulicí. V době asfaltování nelze použít
čerstvě vyasfaltovaný úsek, proto věříme, že nenastanou žádné
komplikace. Průjezd mezi obcemi Jirny a Nové Jirny po polní
cestě spojující ulici Jiráskova a Lipová mohou využít všichni

obyvatelé s trvalým pobytem či
nemovitostí v naší obci. Po dobu
rekonstrukce silnice II/101 dojde
k úpravě dopravního značení na
naší polní cestě. Prosíme proto
občany o dodržování snížené
rychlosti – jedná se o polní cestu, tedy prašnou komunikaci.
Tato cesta není určena pro nákladní dopravu!
Objízdná trasa stanovená krajem je vedena přes obce Nehvizdy, Horoušany a Horoušánky. Tuto trasu musí využít všechna
vozidla o vyšší hmotnosti a vozidla občanů, kteří pouze
projíždí.
Jsme si vědomi, že situace není pro nikoho příjemná a že velmi
zkomplikuje situaci v obci. Nicméně si uvědomujeme, že
prázdniny jsou pro tuto rekonstrukci nejlepším obdobím, protože nejezdí děti do školy a mnozí jsou na prázdninách či dovolených. Věříme, že to vše dopadne dobře a s nástupem
školního roku již budeme jezdit po nové asfaltce.
Děkujeme všem za pochopení a přejeme krásný zbytek prázdninového období.
Za redakci Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e
UPOZORNĚNÍ
Vážení občané,
Od 6.8. do 12.8.2018 proběhne frézování celého úseku silnice II/101 v k.ú. Jirny.
Následně dle jednotlivých etap od 13.8. do 31.8. dojde k uzavírce silnice .
Pro uvedené období budou z důvodu uzavírky zrušeny dočasně některé autobusové zastávky,
popř. nahrazeny jinými.

13.8. – 15.8. NEBUDOU V PROVOZU
autobusové zastávky „Jirny“, „Nové Jirny I“, „Nové Jirny II“, „Horoušany,Horoušánky“
Zastávka Jirny bude přemístěna do ulice Pražská
Obyvatelé Nových Jiren mohou v tomto termínu využít nejbližší fungující zastávku a to:
„Jirny - Pražská“ nebo „Horoušánky - náves“

16.8. – 24.8. NEBUDOU V PROVOZU
autobusové zastávky „Jirny“, „Nové Jirny I“, „Nové Jirny II“
Obyvatelé Jiren mají autobusové spojení zajištěno po odkloněné trase ze zastávky v ulici
Pražská
Obyvatelé Nových Jiren mohou v tomto termínu využít nejbližší fungující zastávku a to:
„Horoušany, Horoušánky“ (u benzínové pumpy)

25.8. – 31.8. ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA, AUTOBUSY BUDOU OPĚT V PROVOZU
Děkujeme Vám za trpělivost, situaci nemůžeme ovlivnit. Rekonstruovaná silnice je v majetku
Středočeského kraje, nikoliv Obce Jirny.
Obec Jirny
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Zneužívání pytlů na tříděný odpad

A zas je tu jeden nepopulární článek o zneužívání pytlů na tříděný
odpad a založení černé skládky před vraty do sběrného dvora.
Z pondělka na úterý vznikla první hromádka.

Další den už byla na ulici hromada druhá, a to mnohem větší…

Sběrný dvůr je otevřen každý pátek a všichni to vědí. Proč tedy
ten „někdo“ nepočká do pátku a nechává pytle válet na ulici od
pondělí?
Ale to není ten hlavní důvod, proč píšeme tento článek. Už několikrát jsme v našem zpravodaji žádali občany, aby nezneužívali
pytle na tříděný odpad, protože do modrých pytlů patří papír a do
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žlutých plast. Pokud potřebují vyhodit směsný či jiný odpad, musí
si použít pytle vlastní.
Několikrát jsme ve Zpravodaji uvedli otvírací dobu sběrného
dvora i informaci o tom, jaké kontejnery jsou tam k dispozici
a každá domácnost obdržela kalendář svozu odpadů na rok 2018.
Stejnou informaci najdete na stránkách obce Jirny v záložce „Nakládání s odpady“.
Ale jak vidíte, veškerá osvěta je marná….

Pytle se vydávají na úřadě, jsou tedy zadarmo, řekne si ten, kdo
potřebuje vyhodit odpad. Už se nezamyslí nad tím, že chceme-li
mít ves čistou, máme na to kontejnery či popelnice a na tříděný
odpad určené barevné pytle.

A tak jsme nahlédli do jednoho z modrých pytlů, abychom zjistili
jeho obsah. A co myslíte, že tam bylo?
Nějaký „dobrák“ mezi námi zřejmě potřeboval vytrhat staré podlahy. Třeba rekonstruuje dům nebo něco podobného. Ale parkety do modrého pytle opravdu nepatří. Rozhodně je neodveze
AVE jako papír a rozhodně se neodhazují na ulici a nedělá se tam
černá skládka. Další důvod, proč obec uvažuje o pořízení popelnic na papír a plast. Pytle tak zdarma k dispozici nebudou a náš
„dobrák“ si bude muset pořídit svoje. A třeba mu mezitím někdo
ze sousedů připomene, že pokud chce použít kontejner ve sběrném dvoře, musí přijít tehdy, když je otevřeno nebo se domluvit
na otevření v jiný den, ale rozhodně nedělat nepořádek na veřejném prostranství. Asi by taky nechtěl, aby někdo jiný přišel a odložil si odpadky před jeho vrátky.
Vážení občané, dovolujeme si Vás požádat o pomoc. Neukázně-

INFORMACE ZE SBĚRNÉHO DVORA
Žádáme občany, aby při odevzdávání
BIO-ODPADU do kontejneru zkracovali veškeré
větve na 50 cm a také aby do sběrného dvora
odevzdávali nábytek či jiné nepotřebné věci
v rozloženém stavu!!
Děkujeme OÚ Jirny

nost jednoho z našich spoluobčanů byla klasifikována jako „černá
skládka“ a pokud se zjistí pachatel, bude podle toho také pokutován.
Chceme tedy požádat všechny ostatní občany – pokud někdo viděl
toho, kdo odložil pytle plné parket před skautskou klubovnu nebo
ví, že právě rekonstruuje nebo vyklízí dům a likviduje podobný
odpad, aby se přihlásil na obec. Za informaci vedoucí k odhalení
pachatele nabízíme odměnu.

A prosím, pokud uvidíte, že někdo podobným způsobem odkládá
odpad mimo vyhrazená místa, zkuste mu domluvit. Přece všichni
chceme mít naši obec čistou.
Děkujeme a přejeme hezké léto.
Za OÚ Jirny Šárka Hanušová

Info pro občany:
Pro potřeby obyvatel,
kteří přijíždějí k obecnímu úřadu na kolech,
jsme umístili na dvoře
úřadu stojan na kola.
Stojan zůstane na
svém místě i po silniční
uzavírce, na kole k nám
můžete tedy dojet
vždycky!

KNIHOVNA JIRNY
OTEVÍRACÍ DOBA:
Červenec – otevřeno
Srpen – zavřeno
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kalendář kulturních akcí
KULTURNÍ DŮM

3. 9.
ZŠ začátek šk.roku – KD
14. 9.
Koncert Jaroslav Svěcený - Sdružení otevřených srdcí
27. 9.
Prodejní trhy v KD – pan Hasík
5. a 6. 10.
Komunální volby = Volby do Zastupitelstva obce Jirny a do 1/3 Senátu
19. a 20. 10.
II. kolo voleb do 1/3 Senátu
3. 11.
Halloweenské odpoledne s večerní diskotékou s překvapením – Sokol - KD
10. 11.
Svatomartinský ples - KD
24. 11.
Mikulášská zábava – KD
V období letních prázdnin bude KD dům uzavřen z důvodu nutných oprav.

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“

13. 8.-17. 8. 2018 Příměstský tábor po-pá 8-17 h, Výtvarné
dílny, výlety do přírody, hry a pohybová a taneční průprava - moderní a latinskoamerické tance pro Vaše děti
- pořádá agentura Artimo - pořadatel populárních tanečních kurzů v Jirnech více na www.artimo.cz

20. 8.-24. 8. 2018 Příměstský tábor po-pá 8-17 h, navazující
tábor, více na www.artimo.cz

25. 8. 2018
slavnostní vernisáž výstavy Dany Gregorové - Světlo domova. Úvodní slovo a hudební doprovod Mgr. Bc. Jaromír Baran

25. 8.-8. 9. 2018
Světlo domova – výstava obrazů Jirenské
umělkyně Dany Gregorové

30. 8. 2018 v 18:30 Schůzka 4 múzy. Setkání vzájemné inspirace a dobrých nápadů. Pokud máte chuť, nápad nebo
představu, jak pomoci ke zkvalitnění kulturního a společenského života v jirenském regionu, jste srdečně vítání! Salonek sálu Kvapík U Antošů.
Od 16. 9. 2018

začínají Taneční kurzy pro mládež, Neděle

spolky a organizace

HASIČI NOVÉ JIRNY

Dobrý den,
v termínu od 5. do 9. 7. 2018 jsme opět pro naši mládež zorganizovali tábor na hasičské škole v Bílých Poličanech. Rád bych vám
zde přiblížil program, který vedoucí mládeže pro děti připravili.
První den po příjezdu nás čekalo milé přivítání od naší kuchařské
dvojice, která se jako každý rok starala o spokojená a plná bříška.
Po výborném obědě jsme se pustili do stavby stanů. Někomu to
šlo lépe, někdo si pořádně potrápil hlavu. Paradoxem bylo, že
dívky zvládly postavit dva stany, zatímco chlapci si lámali hlavu
stále s tím prvním.
Po ubytování jsme se vydali na procházku a poznávání okolí –
krásných 6 km. Znaveni jsme se po cestě zastavili na točenou limonádu. Po návratu do tábora nás učitel hasičské školy informoval o konání soutěže a o tom, že nám zajistil účast. Po večeři jsme
si na louce za zámkem zahráli míčové hry a nakonec usedli k ohni

17-18:30, Po 17:30-19, út 19:30. Taneční kurzy s výukou společenských tanců, abyste na plese nezapadli!
15 lekcí a prodloužená září až leden 2019 - přihlášení
na www.artimo.cz

Od 16. 9. 2018
začínají Taneční kurzy pro dospělé, populární taneční kurzy navazují na jarní lekce, pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé Ne 18:30-21:30,
Po 19-20:30. Taneční

21. 9. 2018 v 19:00, Sousedské besedování, beseda Jiří Pehe
a Václav Bělohradský, vstupné dobrovolné s kávou
a buchtou zdarma.

23. 9. 2018 v 15:00, Pohádka pro děti – Křišťálové srdce. Podstatou pohádek je věčný souboj mezi dobrem a zlem,
kdy dobro nakonec vítězí a v našem příběhu tomu není
jinak. Obě hrdinky Alžbětka i Agátka se však musí
o své štěstí samy přičinit. Představení je určeno dětem
od 3 do 11 let, rodičům a pedagogům.

12. 10. 2018 v 19:00 Sousedské besedování
17. 11. 2018

Koncert – Jiří Schmitzer
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a opekli si buřty. Děti zde byly seznámeny s tématem táborové
hry pro letošní rok. Dozvěděly se příběh o kněžně, která v Bílých
Poličanech vládla, ale protože podle mínění místních lidí, i přes
to, že místní hasiče podpořila 50 zlatými, byla lakomá a byla zakleta. Její kletba se dala prolomit 100 let od jejího zakletí v hodině
duchů a vysvobodit jí mohl jedině hasič. Tento den připadal právě
na 8. 7. 2018.
Druhý den nás čekala hasičská soutěž, v pro nás naprosto neznámém prostředí, a v disciplíně, ve které díky již tak nabitému programu nemáme možnost trénovat během roku. Jednalo se o
štafetu 4x60, kde naše děti, i přes to, že disciplínu viděly poprvé,
obsadily krásné 3. místo. Následovala štafeta dvojic, kde děti obsadily ne příliš populární, ale pro nás krásné 4. místo. Třetí disciplína spočívala v požárním útoku. Ze soutěží, kterých se účastníme, jsme zvyklí na dva pokusy. Zde byl pokus pouze jeden. I to
bylo příčinou toho, že i když děti měly nejlepší čas ze všech, jejich pokus byl bohužel hodnocen jako neplatný kvůli spadlému
koši. Výsledky všech disciplín se sčítaly, a tak díky neplatnému
pokusu, na pohár děti nedosáhly. I tak byl ale vedoucí s prací dětí
spokojen. Bylo by krásné přivézt pohár z tábora ze soutěže, které
si jinak nevěnujeme, ale je to sport, který nás baví, a víme, že
máme co zlepšovat. Odpoledne jsme se vydali na nedaleké koupaliště, abychom se trochu zchladili, protože počasí bylo opravdu
letní.

Třetí den jsme vyjeli na exkurzi do HZS Hořice, kde hasiči předvedli dětem techniku jak profesionální stanice, tak stanice dobrovolných hasičů. Následovala krátká procházka po městě se
zastávkou na zmrzlinu v cukrárně. Odpoledne jsme věnovali přípravě na závod požární všestrannosti studiem topografie, zdravovědy a trénování střelby ze vzduchovky.

Čtvrtý den jsme maximálně využili prostory UHS Bílé Poličany
a připravili pro děti velkou trasu s různými stanovišti, na kterých
si děti kompletně zopakovaly disciplíny závodu požární všestrannosti, který nás čeká v říjnu letošního roku. Po odpoledním
dešti, když se vrátilo krásné počasí, věnovali jsme se tréninku požárního útoku. Vedoucí si pak ve smíšeném družstvu s dětmi oživili své schopnosti v této disciplíně. Večer po večeři si děti zahrály
míčové hry a dospělí mezitím připravili „bojovku“, při které si
děti v hodině duchů prošly trasu značenou pouze rozsvícenými
svícemi, na jejímž konci bylo potřeba vysvobodit zakletou kněžnu. Po celou dobu trvání tábora děti nacházely hesla, díky kterým
zjistily, co je potřeba k vysvobození kněžny. Kněžna byla zakleta
v místní kapli, kde byla střežena katem a smrtkou, kteří bránili
jejímu vysvobození. Dětem se však podařilo svými argumenty
kněžnu osvobodit. Ta se jim odvděčila měšcem zlaťáků.

Poslední den byl ve znamení balení a úklidu. Pro některé naše děti
byla tato disciplína ze všech nejtěžší. Kulturní vložkou přispěl vedoucí, který se marně snažil sbalit svůj samorozkládací stan, který
rozložil během 5 vteřin, ale nesložil ani po půl hodinovém boji.
Následoval oběd a odměna pro kuchaře za skvělá jídla. Naložili
jsme věci do aut a vydali se směrem Nové Jirny. Věřím, že jsme
si tábor všichni velice užili a máme na co vzpomínat.
Rád bych touto cestou poděkoval paní Jiřině Vlastníkové a panu
Otovi Procházkovi za pomoc při organizaci, a dále panu Miroslavu Kůsovi, díky kterému jsou naše zážitky zachyceny v obsáhlé fotodokumentaci, která je k dispozici na našich facebookových
stránkách. Můj velký dík patří samozřejmě všem, kteří se přímo
i nepřímo podíleli na přípravě a organizaci tábora. V neposlední
řadě bych rád poděkoval výboru SDH Nové Jirny, který nám
umožnil tábor zorganizovat.
Už teď se těšíme na příští rok.
Za SDH Nové Jirny, vedoucí mládeže Jan Siekel
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OBČANÉ OBCI JIRNY A NOVÉ JIRNY

V sobotu 23. června proběhly v Jirnech oslavy sv. Petra a Pavla.
Oslavy začaly ve 14:00 fanfárami dechových nástrojů pod taktovkou vedoucí pobočky jirenské ZUŠ Jana Zacha paní učitelky
Marcely Babkové. Následovalo vystoupení cvičenek s obručemi
vedených Eliškou Šrůtkovou. Nebyly by to oslavy bez dětí naší
mateřské školky, tentokrát pod vedením paní učitelky Lucie Kolocové. Děti nejdříve obsadily podium a následně i prostor před
kostelem, holčičky v oranžových puntíkovaných sukénkách
a kluci v černém včetně brýlí vypadali kouzelně.

Závěrečné vystoupení patřilo gymnastkám Martiny Chlebkové.
Chladné počasí sice ke cvičení nemotivovalo, ale i tak se gymnastky svého vystoupení zhostily s nadšením.

Vystoupení pokračovalo sólovým zpěvem dětí nacvičených paní
učitelkou MgA. Ladislavou Šťastnou.

Přesně ve tři hodiny odpoledne zahájilo divadelní studio DAMUZA své představení Otěstánek. Soudě podle spokojených výrazů dětí se představení povedlo. Odpoledne taky patřilo různým
soutěžím, skákacímu hradu, rukodělné dílně paní Jany Fialové
nebo malováním na obličej paní učitelky Mgr. Jany Nové. Každý,
kdo se soutěží účastnil, si svůj dárek a koblihu - donut zajisté zasloužil.
V pět hodin odpoledne program pokračoval koncertem pro flétnu,
trubku a naše kostelní varhany. Po koncertu následovala mše svatá
sloužená P. ThMgr. Rafalem Marcinem Sulwestrzakem.
Spolek Občané obci Jirny a Nové Jirny děkuje za podporu a spolupráci ŘMK farnosti Jirny, OÚ Jirny, MŠ Jirny, ZUŠ Jana Zacha,
týmu hostince U Antošů zajišťujícím občerstvení, dárků zakoupeným firmou České GDPR, donutům firmy Panera Deli, firmě
Yventech za zápůjčku audio aparatury, zvukaři Tomáši Sommerovi a mnoha dobrovolníkům. Zvláštní poděkování patří škole ZŠ
Jirny pod vedením paní ředitelky Mgr. Hany Kudrnové, bez které
by se akce nemohla konat.

Ing. Martin Horák
Občané obci Jirny a Nové Jirny, www.sdruzenijirny.cz
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Park plný odpadků

V sobotu 7. července jsme již po několikáté uklízeli v
našem parku, který víc než park, připomíná poslední
dobou jedno velké smetiště.

Je až neuvěřitelné, kolik odpadků jsou schopni vyprodukovat lidé, kterým je za těžko udělat pár kroků ke
košům. Že se nejedná o pár rozjívených dětí, které si
právě koupily v místní samoobsluze nanuk a papír odhodily mimo koš, je zřejmé z přiložených fotografií.
Park je totiž plný lahví od alkoholu, plechovek od piva,
zbytků jídel, cigaret, obalů, rozbitého skla a bohužel
si někteří tento prostor pletou dokonce s toaletami
a bezostyšně zde vykonávají svoji potřebu.

Nemyslíme si, že osoby, jejichž činnost nás vedla k napsání tohoto článku, jsou pravidelnými čtenáři našeho
místního zpravodaje a po přečtení článku změní své
chování, ale uklízet neustále po někom, pro koho slovo
pořádek a slušné chování jsou dva hodně vzdálené
pojmy, je doopravdy velmi vyčerpávající.

Sokol Jirny
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4 múzy - volné sdružení spolků,
institucí a lidí dobré vůle
Vás zve na nepravidelně pravidelné
setkání vzájemné inspirace a dobrých
nápadů.
Pokud máte chuť, nápad nebo představu,
jak pomoci ke zkvalitnění kulturního
a společenského života v jirenském
regionu, jste srdečně vítáni!

Schůzka se uskuteční
ve čtvrtek 30. 8. od 18:30 hodin
sál Kvapík U Antošů

Poliklinika v Úvalech přijme zubní lékaře,
fyzioterapeuty(ky) na plný případně
částečný úvazek
Nabízíme motivační platové ohodnocení, podporu
vzdělávání a dalšího růstu, nástup možný ihned.

inzerce

Ordinace jsou kompletně vybaveny moderními
přístroji a materiály.

KOMINICTVÍ NĚMEC

Kontaktní osoba: Lenka Veselá
Tel.: 602 141 183
E-mail: lena.vesela@seznam.cz

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

PRÁCE PRO OZP

Přijímáme pracovníky OZP (I. - III. st.),
pro ostrahu objektu v Jirnech.
-

mzda od 80,-Kč/hod + příplatky
kontrolní činnosti na vrátnici nového objektu
hlavní pracovní poměr, dlouhodobá spolupráce
firemní benefity, certifikát zdarma, náborový příspěvek
praxe nerozhoduje-zaškolíme
vhodné pro muže i ženy, příležitost pro zdravotně
znevýhodněné osoby
- žádné vynucené polohy a dlouhé stání - běžná vrátnice
- odměna za přivedení spolupracovníka
ZÁJEMCI VOLEJTE: 725 516 240, nebo pište na e-mail:
kolar@scsgroup.cz

