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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři!
Stále častěji se v naší obci objevuje otázka – proč se nic neděje
s naším rybníkem Vaňákem. Proč ho vypustili, začali bagrovat
a nic víc se nestalo?
Rozhodli jsme se napsat v našem zpravodaji vysvětlení, které
snad alespoň trošku ozřejmí situaci okolo této požární nádrže.
Rybník Vaňák byl celá léta v majetku soukromých vlastníků
a byl užíván rybáři na základě dohody s majitelem. Jeden z ma-

jitelů rybníka a přilehlých pozemků však zemřel a jeho dědici
se rozhodli rybník prodat. Měl o něj zájem i majitel sousedního
stavebního pozemku a začalo se mluvit o jeho zasypání, oplocení
a využití pro účely soukromého stavebního pozemku. Protože
rybník celá léta sloužil jako požární nádrž, obec chtěla tento jeho
účel zachovat. A k tomu vedla jen jedna cesta, a to je odkup rybníka do majetku obce. Majitelé s prodejem souhlasili s podmínkou, že obec přikoupí ještě část pozemku pole vedle rybníka.
Tak se také po několika jednáních
s majiteli stalo a Vaňák se dostal do
majetku obce. Bohužel při jednáních obec zjistila, že část rybníka
o výměře 306 m2, která se nachází
uprostřed rybníka, je v majetku
České republiky a ve správě Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Obec tedy učinila
všechna jednání vedoucí k odkupu
i této části.
Současně obec začala jednat s Povodím Labe, které vlastní pravý
břeh rybníka směrem k obci Jirny.
Povodí Labe však prodej neodsouhlasilo a v minulém měsíci se na
místě konala schůzka se zástupci
Povodí Labe, Životního prostředí
a obce Jirny.
Bez odkoupení této části však obec
nemůže žádat o dotaci na revitalizaci rybníka a bez souhlasu Povodí,
jako souseda, nemůže ani činit
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žádné stavební práce včetně žádostí o povolení stavby. V tuto
chvíli tedy obec čeká na rozhodnutí Povodí Labe a na další
kroky, které by mohly směřovat ke správnému cíli a tím je odkup
do vlastnictví obce a pokračování v činnostech, které povedou
k rekonstrukci celé nádrže Vaňák, tak aby odpovídala současným standardům.

Studii nového rybníka Vaňák Vám přinášíme.
Držme tedy obci palce, ať vše dopadne dobře a co nejdříve může
začít s opravou naší krásné požární nádrže, která bude sloužit
nám všem a bude příjemným místem pro procházky i rozjímání.
Za redakci Zpravodaje
Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e

SLOVO STAROSTY

V minulém čísle našeho zpravodaje jsme Vám přinesli informaci
o novém způsobu třídění skla v naší obci. Všechny domácnosti si
mohou vyzvednout zelenou popelnici zdarma v prostorách obecního úřadu Jirny, a to každou středu od 14.00 hod do 19.00 hod na
dvoře obecního úřadu v termínu do 14. 6. 2017!!! V současné
době se vydává jedna popelnice na jednu nemovitost pro občany
Jiren a Nových Jiren s trvalým pobytem v obci.
Pro CHATOVOU OBLAST v Nových Jirnech bude místo popelnic na sklo přistaven zvon na sklo v ulici Jiráskova mezi křižovatkami s ulicemi Letenská a Cyrilovská.

Stejně tak tomu bude v Jirnech v lokalitě Na Výsluní a v Nových
Jirnech u vila domů, kde budou taktéž umístěny zvony, které
slouží pro odevzdání skla.

Věříme, že se třídění odpadu zkvalitní i díky použití nových plastových nádob na sklo a odpadne tak složité tahání těžkých pytlů
a nebezpečí pořezání a úrazu jak pro Vás, tak pro zaměstnance
svozové firmy AVE.
Děkujeme za pochopení.

Stanislav Skořepa, starosta obce
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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 17. 5. 2017
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: dle presenční listiny

Program:
1. Změna pořizovatele ÚP obce Jirny
2. Opatření obecné povahy č. 1/2017
3. Zahájení projednání stavební uzávěry
4. Firma AVE CZ a.s. – svoz skla
5. Různé
6. Usnesení a závěr

Navrhovatelé zápisu: Ing. Červinka, p. Kopecký
Ověřovatelé zápisu: p. Bednařík, Mgr. Kudrnová
Hlasování veřejné, diskuse ihned

1. Změna pořizovatele ÚP obce Jirny

11 x ano
11 x ano
11 x ano

ZO Jirny schválilo 5.10.2016 po konzultaci na KÚSK ukončení
aktualizace územního plánu. Zároveň místo toho odsouhlasilo
v souladu s novým stavebním zákonem pořízení nového územního plánu obce Jirny. Pořizovatelem ÚP se stal pan Marek Šplíchal, který splňoval předepsané kvalifikační předpoklady pro
výkon územně plánovací činnosti. Byly zahájeny práce a v březnu
2017 bylo schváleno na veřejném zasedání zadání návrhu.
Protože však spolupráce s panem Šplíchalem vázla, neplnil úkoly
v řádných termínech, bylo následně s ním dohodnuto ukončení
spolupráce a předání rozpracovaných podkladů obci.
Byla oslovena paní Ing. Perglerová, která obci pořizovala Změnu
ÚP č.8 – pozemek pro školu. Následně došlo k dohodě, že na základě připravené příkazní smlouvy, pořizovanou změnu územního
plánu pro obec převezme a dokončí. Zároveň byla domluvena
i spolupráce s panem Ing. architektem Vavříkem, který bude realizovat výkresovou část.
Hlasování:
11x souhlasí

2. Opatření obecné povahy č.1/2017

Na veřejném zasedání ZO 8. 2. 2017 bylo odsouhlaseno projednávání a pořízení stavební uzávěry, která se následně začala od 16. 2.
projednávat. S rozsahem a obsahem omezení, včetně případných
výjimek, seznámil starosta přítomné občany a přečetl zprávu, jak
byla stavební uzávěra – opatření obecné povahy, projednávána.
Obdržená námitka od manželů Phillipových byla zamítnuta. Na
základě projednání vznikl čistopis Opatření obecné povahy
č.1/2017, o jehož přijetí dal starosta hlasovat. Ing. Červinka k tomuto bodu přednesl návrh usnesení.
Hlasování:
11 x souhlasí

3. Zahájení projednávání stavební uzávěry

Starosta informoval přítomné o připravované další uzávěře, která
bude pořizována z důvodu zajištění kapacity ČOV. Stavební uzávěra bude vyhlášena na pozemky, na které nebyl vydán souhlas
s napojením na splaškovou kanalizaci a ČOV a nebo pozemky
v zastavěném území obce, u kterých nebyly vysazeny přípojky na
splaškovou kanalizaci. Případnou výjimku ze stavební uzávěry
může na základě § 99 odst. 3 stavebního zákona povolit zastupitelstvo obce Jirny. Je vypracován Návrh opatření obecné povahy,
který bude rozeslán dotčeným orgánům k vyjádření. Po jejich vyjádření bude zveřejněn na úředních deskách. Po uplynutí termínu

budou případné připomínky vyhodnoceny a poté bude vyhotoven
čistopis Opatření obecné povahy i se zprávou o průběhu projednávání. Následně bude muset být uzávěra taktéž projednána a odsouhlasena na veřejném zasedání. Starosta vyzval zastupitele, aby
se hlasováním vyjádřili k pořízení a projednání této uzávěry.
Hlasování:
11 x souhlasí
Pořizovatelkou této stavební uzávěry bude na základě příkazní
smlouvy, tak jako v předešlé stavební uzávěře, paní Ing. Renata
Perglerová, která splňuje kvalifikační požadavky stanovené stavebním zákonem.
Hlasování:
11 x souhlasí

4. FIRMA AVE CZ a.s. – Svoz skla

Zpráva byla již otištěna v Jirenském zpravodaji.
Po předchozích jednáních s firmou AVE s ohledem na zvýšení
bezpečnosti práce pro pracovníky svozové firmy, ale i s ohledem
na silniční zákon, dojde s účinností od 1. 7. 2017 ke změně systému sběru a svozu skla. Pytle budou nahrazeny 80ti l zelenými
plastovými nádobami, které si bude možno vyzvedávat vždy ve
středu od 24. 5 ve dvoře OÚ mezi 14 – 19 hod. Termín svozu
(prvé úterý v měsíci ) zůstane zatím zachován.
Tzv. zvony na sklo budou pořízeny pro lokalitu – Na Výsluní a Vilová

5. Různé – ČOV Jirny

Při tvorbě rozpočtu obce na letošní rok bylo již počítáno s vyčleněním nejnutnější částky k přípravě PD na plánované úpravy
a rozšíření ČOV.
V posledních dvou měsících proběhlo několik jednání mezi obcí,
VaKem Zápy, IGP Praha, zastoupeným panem Ing. Sieglem, a vodohospodáři ohledně navýšení kapacity ČOV a na dalším zkvalitnění čištění vod v návaznosti na možnost využití dotačních
prostředků z programu životního prostředí ze SFŽP. Ze 3 variant
byla nakonec zvolena varianta se zvýšením kapacity na 3.300 EO
a z toho vyplývající bilance množství a znečištění produkovaných
odpadních vod přivedených na ČOV Jirny. Vše bude řešeno tak,
aby navrhované úpravy se vešly do prostor stávajícího objektu
ČOV.
Současně je počítáno s výměnou některých částí technologického
zařízení, které po 15ti letech provozu dosluhují.

6. Diskuse

Pan Ing. Prosický nejprve vyslovil zastupitelstvu poděkování za
rozvoj obce za poslední roky (výstavba komunikací a chodníků)
a poté vznesl dotaz na zrušení Májové veselice, která se měla
konat 13. 5. 2017 v KD Jirny.
Pan Kopecký podal za kulturní výbor Jirny vysvětlení a zdůvodnění, že v předprodeji se nepodařilo prodat ani jedinou vstupenku.
Původní zájemci postupně z různých důvodů svoji účast odřekli,
proto organizátoři s ohledem na rýsující se ztrátovost akce a nezájem, zábavu zrušili.

Závěr

Ing.Červinka přednesl návrh usnesení, který byl jednohlasně odsouhlasen.
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a popřál hezký zbytek večera.
Stanislav Skořepa, starosta obce
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ČINNOST OBCE ZA UPLYNULÝ
MĚSÍC

Nová výsadba v obci

V minulém měsíci došlo v naší obci k nové
výsadbě stromů podél hlavní silnice spojující
Jirny a Nové Jirny a také k doplnění stromů
u jirenského hřbitova a vysazení lípy naproti
faře, kde došlo k jejich pokácení z důvodu
jejich stáří a neuspokojivého zdravotního
stavu. Jeden případ za všechny se nám povedlo zdokumentovat i díky jednomu z obyvatel obce Jirny.
Pan Václav Háse ml. poskytl obci fotografii
z roku 1920, kdy v ulici Tovární v Jirnech
stála tato lípa.
Čas je však neúprosný a nikdo není nesmrtelný, ani stromy ne. A tak se stalo, že
stará lípa začala chátrat a postupně umírat.
Vykotlaný strom začal být nebezpečný pro
své okolí díky odpadávání větví, a proto
musel být pokácen. Na jeho místo však obec
dala strom nový tak, jak jsme to zdokumentovali na následující fotografii.

Doufáme, že z lípy se budou radovat generace, které tu budou po nás, a že strom bude
dělat radost občanům naší obce ještě dlouhá
a dlouhá léta tak, jako jeho předchůdce.

Za redakci Šárka Hanušová

V měsíci květnu obecní úřad zajistil a provedl následující
práce, dle schváleného rozpočtu obce s tím, že peníze se šetří
pro zahájení výstavby nové základní školy.

- Výsadba nových stromů v obci a údržba stávající zeleně,
- Dokončil vyasfaltování Alejky (spodní části),
- Sekání trávy + údržba hřbitova + úprava a zametání veřejného prostranství,
- Jednání s policií

měření rychlosti,

průjezd kamionů,
- Jednání s TJ Sokol o výměně či směně pozemků,

-

Probíhá úprava prostor v nákupním středisku – rozšíření kni
hovny v Jirnech,
Zajištění výkopu elektra pro ZŠ v ulici Brandýská s čp. 45,
Příprava na změnu systému svozu skla,.

Obec dále řeší přípravu věcí okolo výběrového řízení na novou
školu, pořízení nového územního plánu, právní zastoupení obce,
které by mělo pomoci mimo jiné při jednáních s developery, kteří
chtějí v obci investovat a stavět některé sporné stavby a další administrativní činnosti.
Zastupitelé obce Jirny

OSTATNÍ INFORMACE

Dne 7. července bude úřad uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení,
kolektiv OÚ Jirny.
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Vážení Jireňáci a Novojireňáci,
Na 13. 5. 2017 byla pro vás připravována Kulturním výborem
obce Jirny Májová veselice. Snahou bylo vytvořit další zábavnou
akci, která by navazovala na dřívější lidové veselice a přidat tradiční májovou tancovačku ke stavění máje a májovému průvodu,
které zastřešuje Sdružení otevřených srdcí.
V předprodeji se ale neprodal jediný lístek, původní zájemci odhlašovali svou účast z různých důvodů, a tak byli organizátoři
nuceni akci zrušit. Aby bylo možno uspořádat akci bez desetitisícových ztrát z obecního rozpočtu, nebyl prázdný parket a lidé se
bavili, je ale třeba účast minimálně 150 lidí. Našlo se samozřejmě

Informace o plánovaném rozšíření činnosti vybraných agend městského úřadu

Vážení občané,
Rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav rozhodla dne
4. 5. 2017 usnesením č. 3.3 o přemístění činnosti vybraných agend
městského úřadu z Prahy do Brandýsa nad Labem - Staré
Boleslavi. K opuštění prostor v Orebitské ulici dojde nejpozději
ke dni 31. 12. 2017, v Biskupské ulici v Praze bude nadále využíváno pouze jedno patro budovy. Současně s tím dojde k přemístění činnosti agend dle následujícího popisu:









Odbor dopravy, oddělení silničního hospodářství –
plánované přemístění z Orebitské ulice do Staré Boleslavi, Mariánské nám. 28
Odbor životního prostředí – plánované přemístění
z Orebitské ulice do Brandýsa nad Labem, objektu Ivana
Olbrachta 59
Odbor obecní živnostenský úřad – plánované přemístění z Orebitské ulice do Brandýsa nad Labem, objektu
Ivana Olbrachta 59
Odbor vnitřní správy, agenda osobních dokladů
a cestovních pasů – plánované přemístění z Biskupské
ulice do Brandýsa n/Labem, objektu Ivana Olbrachta 59
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení
SPOD – plánované přemístění části oddělení z Orebitské
ulice do Brandýsa nad Labem, objektu Ivana Olbrachta
59 a části oddělení do Biskupské ulice
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek územního plánování a památkové
péče – plánované přemístění z Orebitské ulice do Brandýsa nad Labem, budovy úřadu na Masarykově náměstí.

Na pracovišti v Biskupské ulici budou agendy MěÚ vykonávány
v rozsahu: cca 10-12 pracovníků a to:

několik zklamaných občanů, kteří měli zájem na Májovou veselici dorazit, ale nejvíce mrzelo zrušení akce právě pořadatele.
Pokud tedy plánujete účast na jirenských akcích pořádané obcí,
nebo spolky, nebojte se vyjádřit svůj zájem organizátorům. Dělají
to pro vás.
Omlouváme se všem, kteří se chtěli dostavit a prosíme, sledujte
naše akce a dejte vědět, že máte zájem přijít, ať se podobná situace neopakuje.
Děkujeme!
Za kulturní výbor obce Jirny
Václav Kopecký
Odbor sociálních věcí (OSPOD + sociální kurátor + výdej
karet ZTP),
Referentka odboru dopravy (řidičské průkazy) a
Podatelna.

Za OÚ Michaela Vodičková a praktikantka Monika Stinglová

ODEČET VODOMĚRŮ NOVÉ JIRNY
ČERVEN 2017
Vážení občané Nových Jiren,
v červnu bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého
vodoměru můžete nahlásit do 25. 6. 2017 následujícími
způsoby:
• SMS: 704 471 876 (či volání: pouze mezi 19.00
- 20.00) či
• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz.
Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho
vodoměru.
Děkujeme, VaK Zápy, spol. s r.o.

Rozšíření služeb Obecního úřadu Jirny

Vážení spoluobčané,
naše obec se poslední léta hodně rozrůstá, počet obyvatel stoupá
a v návaznosti na to jsme pro Vás rozšířili služby Obecního úřadu,
které nově můžete využít ve stejné budově (č.p. 9) naproti poště,
v bývalé ordinaci MUDr. Kumprechtové. Zde nyní vyřídíte vše
potřebné, aniž byste museli nahoru do patra. Nová kancelář bude
zprovozněna od 10. července 2017.
Více informací o novém pracovišti naleznete v červencovém zpravodaji. Těšíme se na Vás.
Kolektiv OÚ Jirny

události a novinky z naší obce

KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ V OBCI JIRNY V ROCE 2017
17. 6.
1. 7.
25. 8.
2. 9.

Baráčníci slavnost – KD
10. Výprava na kance – cyklovýlet do Hájenky v Kersku – pořadatel Černí koně
Soukromá akce – KD
Soukromá akce – KD
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4. 9.
11. 11.
25. 11.
1 - 3. 12.
4. 12.

Slavnostní zahájení školního roku – vítání žáků 1. a 6. ročníku - KD
Ples – Ing. Hnízdil - KD
Mikulášská zábava v KD - SDH Nové Jirny + Veterán car club Nové Jirny
Školení SDH Jirny – KD
Sdružení otevřených srdcí

Kulturní dům 2018:
20. 1.
10. 2.
17. 2.
3. 3.
17. 3.

Ples MS Podlesí Jirny
Ples SDH Šestajovice
Ples Baráčníci
Obecní ples
Ples SDH Nové Jirny

Za OÚ Jirny Michaela Vodičková

napsali jste nám
Vážená redakce jirenského zpravodaje,

zasílám vám bohužel smutné fotografie dominanty novojirenské
louky „V dubinách“, mnohaletité třešně ptačí, která byla někým
otrávena. Jak na přiložených fotografiích můžete vidět, pachatel
vyvrtal do kořenů tohoto krásného stromu díry, do nichž následně
napustil nějaký toxin.
Na kmeni jsou patrné vyloučené látky, které se dostaly do oběhu
ve stromovém pletivu a došlo k odumření téměř 20 m živého or-

ganismu, který poskytoval potravu včelstvu i ptactvu a byl okrasou tohoto místa. Způsob otravy stromu byl proveden v plném
květu, což jen dokládá absolutní aroganci pachatele ke všemu
živému, k přírodě. Pachatel píši záměrně, neboť odmyslíme-li
přesah morální, stále tu zůstává skutková podstata trestného činu,
a to poškození cizí věci a majetku, neboť strom se nachází na soukromém pozemku.
Majitel tohoto pozemku byl vyrozuměn a jistě nenechá škodu,
která mu takto vznikla bez odezvy.
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Stejně tak byl vyrozuměn odbor životního prostředí úřadu v Úvalech k prošetření celé věci.

Komu asi překážel? Maminkám s kočárky, pejskařům a cyklistům jen těžko…
Věřím, že viníka stihne spravedlivý trest.
Děkuji za zveřejnění příspěvku.

Monika Tomková

Dobrý den,
minulý týden nás paní vychovatelky ze školní družiny a
družinové děti pozvaly na velký družinovou party na jirenském fotbalovém hřišti. Paní učitelka Gita přivítala
všechny zúčastněné a přednesla výčet mnoha jmen, kterým poděkovala za pomoc při realizaci celé akce. Myslím, že nebudu mluvit pouze za sebe, ale za všechny
rodiče, kteří máme své děti ve školní družině, když
řeknu, že největší DÍK patří vám, mé milé dámy –

Gito Smetanová, Zdeňko Válová, Kateřino
Fialová a Radko Posýřilová!!!!
Vím, že se opakuji, ale já jsem opravdu moc ráda za to,
že mé děti mohou navštěvovat vaší „družinku“. Dovolte
mi tedy, abych já vám alespoň touto cestou poděkovala
za všechno, co pro naše děti děláte a vymýšlíte. Za to, že
čas strávený v družině není pouze časem „nějak přečkaným, než přijdou rodiče“. Jsem si plně vědoma toho, že
dětem věnujete nejen čas v družině, ale i spoustu času ze
svého osobního volna. Moc si vás vážím a moc vás
všechny obdivuji za to, jakým příkladem jste pro naše
děti. Vždyť kolik z nás rodičů věnuje svým vlastním

Vyjádření redakce:
Vážená paní Tomková,
Děkujeme za Váš příspěvek. Velmi nás mrzí podobné chování lidí
k přírodě a svému okolí, nicméně víme, že to není poprvé. Podobný případ se stal v loňském roce se stromy u jirenského hřbitova a čas od času se objevuje vandalství i v jiných podobách.
Možná právě Váš příspěvek pomůže k tomu, aby se lidé zamysleli
před tím, než podobnou věc udělají a my nebudeme muset podobné články vůbec zařazovat.
Za redakci Šárka Hanušová

dětem tolik času, jako vy těm družinovým? Kolik z nás
rodičů, by si dokázalo udělat legraci sami ze sebe, tak,
jak to děláte vy? Dámy, vaše letošní vystoupení s dětmi
bylo opět naprosto úžasné! Nikdy bych nevěřila, že se děti
na základní škole, pouze v rámci družiny, dokáží naučit
valčík, steet dance, country tance, a to všechno v tolika
členném týmu. Chci vám poděkovat i za to, že můj starší
syn, když jsem mu řekla, že příští rok už do odpolední
družiny chodit nebude, protože je velký a může chodit
sám domů, mně začal přesvědčovat, že je mu jedno, že je
velký, že on ale do družiny chce, protože se mu tam líbí
a že chce s vámi opět nacvičovat vystoupení. To je myslím jasným důkazem toho, jak rády vás děti mají a jak je
to s vámi baví.
Pomalu se blíží konec školního roku a s ním dětmi tolik
očekávané prázdniny. Jsem přesvědčená, že díky vám,
se po prázdninách budou opět těšit do školy. Ještě jednou moc děkuji za VÁS, za to, jaké jste, jak skvěle děláte
svou práci, která vás zjevně velmi baví, a doufám, že přes
prázdniny načerpáte spoustu nové energie a nápadů pro
příští školní rok.
Děkuji Lucka Kůsová.
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mat e ř sk á ško l a
Dne 10. a 11. 5. 2017 se v budově MŠ Jirny, 5. května 333, 250 90 Jirny, konal zápis dětí do mateřské školy Jirny na školní rok 2017 -2018.
K docházce ve školním roce 2017 - 2018 jsou přijaty dětí s následujícími spisovými značkami:
pořadí reg. číslo výsledek
přijat/a
1
P14
přijat/a
2
P45
přijat/a
3
P04
přijat/a
4
P39
přijat/a
5
P13
přijat/a
6
P07
P59
přijat/a
7
P26
přijat/a
8
P05
přijat/a
9
10
P43
přijat/a
přijat/a
11
P58
přijat/a
12
P53
P09
přijat/a
13
přijat/a
14
P11
přijat/a
P57
15

pořadí reg. číslo
16
P36
17
P10
P19
18
19
P23
20
P21
21
P42
P02
22
P44
23
P12
24
25
P03
26
P06
27
P52
28
P38
29
P15
30
P16

výsledek
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a

pořadí reg. číslo
31
P25
32
P48
33
P33
34
P18
35
P47
36
P40
37
P51
P20
38
P31
39
40
P50
41
P55
42
P37
43
P01
44
P30
45
P08

výsledek
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 6. 6. 2017 na veřejně přístupném místě
v budově školy, na úřední
desce OÚ Jirny a na stránkách školy. Dnem vyvěšení
začíná běžet odvolací lhůta
15 dnů.
Stanislava Děrešová
ředitelka MŠ

základní škola
Květen v jirenské škole

Předposlední školní měsíc byl pro naši školu bohatý na úspěchy
žáků - každá účast v soutěžích bývá poučná, zábavná i dobrodružná. A přední umístění je pak největší odměnou pro děti i jejich učitele. Dětem děkuji za vzornou reprezentaci jirenské školy
a učitelům za přípravu i organizační zajištění. Podělte se s námi
o dětskou radost.
Do Úval jely zpěvačky z V. B na soutěž Kudy chodí písničky.
A přivezly diplomy za 1. místo.

Do Brandýsa jsme nejeli všichni, ale pouze naše zástupkyně.
V 19. ročníku literární a recitační soutěže Macharův Brandýs naši
školu reprezentovaly Míša, Marťa a Evča.
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V důstojných prostorách zámecké kaple vyprávěli o tom, jak
brouček stavěl hrad z písku a popelář honil nápadníka svojí dcery
po městě. A za to získaly:
3. místo v recitaci dvojic pro Evču a Míšu.
Do soutěže v anglickém
jazyce pořádané zelenečskou školou jsme vyslali
chlapecké trio. Ze 4. ročníku Kryštof Věříš a Damián Šebesta se umístili
shodně na 7. místě a Jan
Krulík z 5. ročníku získal
krásné 2. místo. Za jejich
vynikající výsledky se
naše škola ze 13 zúčastněných škol umístila na 1. místě.

A nakonec také sport! Podruhé se naše škola přihlásila do fotbalové soutěže - 20. ročníku McDonald´s Cup. Po školním kole konaném na jirenském fotbalovém hřišti mohli vyrazit 11 . 5. 2017
mladší žáci do Čelákovic, kde na Městském stadionu proběhlo
okresní kolo, kterého se zúčastnilo 27 družstev. V kategorii A
mladší žáci vybojovali 2. místo ze 12 fotbalových týmů a jen
jeden stupínek je dělil od postupu do krajského kola. I tak bojovali statečně a férově pod vedením trenéra Jana Konráda. Jemu
i rodičům, kteří pomohli k fotbalovému úspěchu našich mladších
fotbalistů, děkuji.
Už je to tady... máme 2. místo.
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A poslední diplom za vítězství - vysvědčení - získají všechny děti v pátek 30. června.
Přijďte se podívat na poslední školní den, který ukončíme rozloučením na školním dvoře
jirenské školy před 9. hodinou. Všem, kteří nám pomáhají a naši školu podporují,
Pohár převzala Anička - jediná hráčka.
Slavnostní nástup reprezentace jirenské děkujeme.
Hana Kudrnová,
školy.
učitelé a děti ZŠ Jirny
Blahopřejeme. Trenére, díky!

spolky a organizace
VETERÁN CAR CLUB NOVÉ JIRNY

CONVOY OF LIBERTY

Byli jsme při tom

[VCC’s press news - JP] Členové našeho VETERAN CAR
CLUBU pravidelně, mnoho let, jezdí se svými historickými vozidly do Plzně. Naposledy vloni, kdy radní města Plzně rozhodli,
že oslav již bylo dost a jejich vyvrcholení, konvoj vojenské historické techniky nazvaný Convoy of Liberty, nepořádali. Prý stačí
jednou za pět let. Přesto, vlastními silami nadšenců, se tato jízda,
byť neoficiálně, uskutečnila. Bylo tam přes 70 vozidel, vřelý a
nadšený zájem obecenstva.
O to lépe a mohutněji dopadlo letošní vyvrcholení „Slavností svobody“, kdy se radní města již umoudřili. Více než dvoukilome-

trovou trasou po Klatovské třídě projelo na 200 spojeneckých vozidel. A mezi nimi 7 našich aut a včetně příbuzných celkem 15
členů klubu. Přihlížející davy z obou stran hustě lemovaly hlavní
třídu a s nadšením mávaly českými a americkými vlaječkami.
Nedělní konvoj tradičně patří k nejoblíbenějším částem slavností.
Předchází mu bohatý program včetně jízd historické techniky po
městečkách a vesnicích Plzeňska a Budějovicka. Těch se náš klub
také zúčastnil, ve čtvrtek to bylo po stopách 12. sboru US Army
- Jižní Čechy, v pátek po stopách 5. sboru US Army - Západní
Čechy a v sobotu - okruh kolem Plzně.
Členové našeho klubu během 4 dnů najeli přes 620 km a navštívili 29 obcí, kde se připojili k místním oslavám, za velké účasti
a zájmu obyvatel, místní honorace, včetně zastupitelů, poslanců
a zástupců americké ambasády.
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Všechny informace z našeho Veteran car clubu Nové Jirny, stejně jako tuto, si můžete přečíst na našich webových stránkách:
http://vccnovejirny.proweb.cz/
Jiří Pacovský

HASIČI NOVÉ JIRNY

Od začátku měsíce května jsme
naše starší družstvo přihlásili na
Podlipanskou ligu, která má 9 kol
a pořádá se vždy ve vesnicích
okolo Kolína.

Na první kolo jsme se vydali 6.
května 2017 do Horní Kruty, kde
jsme obsadili 6. místo.
Druhé kolo se konalo 13. května
2017 ve Kšelech a třetí kolo 27.
května 2017 v Bulánce. Naši mladí
hasiči získali novou zkušenost, a to
se sklopnými terči.

V květnu jsme trénovali útoky už
i s těmi nejmenšími. Protože nám
počasí nepřálo a bylo ještě chladno,
trénovali jsme tzv. na sucho (bez
vody).

str. 15
Ukázku takového útoku, nejen
od starších, ale i od mladších
hasičů si budete moci vychutnat na našem tradičním dětském dni.
Vedoucí mládeže
Kristýna Vančurová

BARÁČNÍCI JIRNY

V jarním měsíci květnu jsme se sešli při pravidelném sedění
a chystali se na májové akce. Nejprve bylo stavění májky místními junáky. Dne 20. května jsme se v baráčnických krojích zúčastnili májového průvodu uspořádaného jirenskými organizacemi.
Průvod byl zahájen v Nových Jirnech u lesní kapličky Panny
Marie a se vší parádou a hudbou na vozu taženém koněm jsme se
protančili až do Jiren k májce. Tam nás čekalo občerstvení a vystoupení žáků naší školy, besedu nám zakončili členové SOS,

SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ
Májové slavnosti 2017 v Jirnech

Máje jsou tradiční oslavou mládí, krásy a lásky. Nemyslím tím
jen oslavu mladého věku, to není umění, ale být mladý duchem
třeba v osmdesáti, to každý neumí.
Vyvrcholení májových příprav nastalo v den oslav, kdy se u nás
na dvoře sešla děvčata na pentlení břízek, aby se účastníkům májů
dalo ozdobenou májkou najevo, kudy půjde průvod a celé vesnici, že máje jsou tu. Pak bylo potřeba vyzdobit koně a povoz do
slavnostního hávu.
Povoz opravdu přijel až k Panence Marii, kde začínal průvod přivítáním všech, kteří přišli podpořit obnovenou tradici v Jirnech.
Okolo Vaňáku a kolem Vyskočilů „na Samotě“, kterým opět přejeme bohatou úrodu švestek. Ptáte se proč? To proto, že dokáží nabídnout to nejlepší, velmi spontánně ocenit muziku a muzika se
zase dokáže podělit s celým průvodem. Ještě dnes se mluví o tak
dobré slivovici.

baráčníků a všech dobrovolníků. Pak pokračovala volná zábava
s tancem v zahradě hostince U Antošů, kde se dražila májka. Májová zábava trvala do pozdních nočních hodin.
Akce se vydařila a my se chystáme na výroční schůzi do Smečna
17. června 2017, kde se uskuteční slavnost k 80. výročí trvání
vlastenecko-dobročinné obce baráčníků v Jirnech. Tím všechny
občany Jiren a celého okolí srdečně zveme.

Za jirenské baráčníky
Irena Vilímková

Dále se šlo k památné lípě, kde byl korunován nový král a ten starý
symbolicky předal vládu tomu novému za slibu:
Já, král nový májový, tímto vám všem slibuji, že budu tu, to se ví,
chránit ducha přírody. Každému to lumpovi, kdo nenávidí a je zlý,
dám rok přísné šatlavy.
Políčím si na každého, kdo svět ničí, i kdyby byl v zahraničí, Budu
moudrý, spravedliv, své ctnosti dávat na obdiv!
Zvolání „Ať žije král“ a známé polky a valčíky zněly každou
chvíli, kdykoliv bylo možné zastavit. Pak jsme se vydali cestou
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k Vaškovi Jelínkovi, kde jsme mu za všechny přítomné předali
dárek - gravírovanou pamětní placatku s poděkováním za vše, co
pro obec dělá.
Díky Vaškovi víme o Jirnech víc. Jen díky jeho úsilí se dochovala
řada fotografií, výpovědí, textů, artefaktů, pozvánek a vzpomínek
z doby, kdy Jirny žily společenským životem a kultura, divadlo tu
hrály prim. Přejeme Vaškovi pevné zdraví a neutuchající dobrou
vůli, která je nám všem idealistům tak blízká.

S májovým povozem a průvodem jsme se vydali ke škole, která
v Jirnech plní nezastupitelnou kulturní úlohu. Díky škole žije masopust, díky škole ožívá i tradice májí v Jirnech.
Za asistence policie a novojirenských hasičů jsme se dostali až
k panu Starostovi. Tady značně pomohl i náš dráb. Bylo velmi
milé, že než se pan starosta objevil, tak paní Miluška obcházela
účastníky průvodu s domácím občerstvením. Byla jsem paní Milušce a také panu Čermákovi velice vděčna za toto klasické gesto
pohostinnosti, zvlášť v dnešní době. Pohoštění se totiž dříve nezištně nabízelo téměř u každého domu, kudy povoz projížděl.
Pan starosta vyslechl vtipný projev Kecala a dal souhlas s konáním večerní zábavy u Antošů. Jako výraz úcty a poděkování do-

stal gravírovanou placatku a světe div se, pokračoval s námi průvodem k májce, kde se zúčastnil celého programu.
Určitě se nenudil, neboť třeba taneční vystoupení Elišky Šrůtkové
s kruhem mělo špičkovou úroveň. Rovněž vystoupení přátel se
staročeskou besedou a dětí ZUŠ sklidilo velké ovace.

Pořadatelé měli chvíli volna až do té doby, než se opět všichni sešli
na zahradě u Antošů, kde zábava pokračovala. Hudba „A je to“
dodávala celé veselici velmi lidový ráz (Kdo ji znáte, víte,
o čem mluvím). Strhla se zde dražba májky, která měla chvílemi
až dramatický spád. Manželé Šrůtkovi mezi sebou zápolili ze
všech nejvíc, komu májka připadne. Jsou to přece rodiče májového krále! Za velmi vtipného slovního doprovodu Standy Lehkého se podařilo zvítězit paní Slávince. I právě díky dražbě májky,
ale také příspěvkům spolků, jednotlivců či obce se tato slavnost
vůbec může konat. Kultura nebývá zisková, přesto její přínosy
společnosti finanční rozměr daleko převyšují.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří dokáží dělat
něco pro druhé nezištně. Dokáží se dělit, obětovat svůj čas i finance ve prospěch všech, ač jsou sami často předmětem nepochopení.
Dovolte mi poděkování, ke kterému nemívám zas tak často příležitost. Patří všem lidem, kteří nepřestávají cítit, věřit a činit. Děkuji panu starostovi, paní ředitelce Kudrnové, Martinovi
Bláhovi, jeho ženě Evě, sdružení Jirny Living, herci Standovi Lehkému, Heleně Křížové, Milošovi Šrůtkovi, Václavu Jelínkovi, manželům Šindelkovým z Hlavna, paní
Zabákové a paní Svobodové, kteří věnovali svůj čas i zisk
z prodeje občerstvení této akci. Především děkuji mým
přátelům ze „SOSu“, kteří obětovali veškerý svůj čas tomu,
aby se letošní ročník i přes nečekané zádrhely mohl uskutečnit.
Děkuji Elišce Šrůtkové, za laskavou nabídku jejího vystoupení, když se dozvěděla, že děti z MŠ nemohou vystoupit. Děkuji Báře Faltové za její nádherný sólový zpěv
a dětem ze ZUŠ, který jistě otevřel srdce mnoha lidí. Děkuji odstupujícímu králi za to, že celý rok vládl dobře
svému lidu a byl mu vždy ku pomoci. Děkuji novému králi
za to, jak bravurně dokázal prezentovat vizi své sestry (na
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zahradě U Antošů), když jí dojetím docházela slova. Děkuji Lindě
za to, kolik lidí dokázala cestou předáním stužky nadchnout pro
dobrou věc. Děkuji Skupině H, kteří vnesli večer k Antošům úplně
nový rozměr. Děkuji panu Jaroslavu Jiráskovi a manželům
Vintrovým za nezištnou práci pro nás všechny. Děkuji panu Hollerovi, který nás před vypuknutím akce podporoval a „živil“ vlastními produkty. Děkuji novojirenským hasičům, že darovali svůj

JUNÁK, STŘEDISKO BR. FANDY
ANTOŠE

volný čas pro hladký průběh celé akce. Děkuji našim mladým jirenským fotografům Jirkovi a Ondrovi. Děkuji všem krásným
lidem, kterým není lhostejné dění v obci a nezištně pomáhají
radou, skutkem, kdykoliv je jejich pomoci zapotřebí. Kéž se naše
řady dále rozrůstají!
Za sebe i za všechny organizátory
Helena Zelenková

V pátek 5. května jsme jako již tradičně každý rok
pořádali pod záštitou Obecního úřadu Jirny průvod
obcí k výročí ukončení 2. světové války s položením květin k pomníkům padlých u sokolovny,
u školy a na místním hřbitově. Za středisko se akce
zúčastnilo celkem dvacet pět členů. Děkujeme
Obecnímu úřadu za záštitu akce a dále děkujeme
všem rodičům a občanům Jiren, kteří nás přišli do
průvodu podpořit a rozšířit naše řady.
Další akcí našeho střediska byla první letošní brigáda na táborové louce, která se konala v sobotu
27. května. Během dopoledne jsme upravili část příjezdové cesty na louku – odkopali jsme přebytečnou zeminu
uprostřed nebo na krajích cesty a s ní naopak zaházeli vymleté koleje. Po obědě a krátkém odpočinku jsme ještě
odpoledne postavili novou lávku přes potok na místě původní, která již dosloužila. Za pomoc na brigádě děkujeme
i několika rodičům, kteří nás podpořili.

OBČANÉ OBCÍ JIRNY A NOVÉ JIRNY

10.30

Poutní mše sv. Petra a Pavla.

15.00

Divadelní představení pro děti - Super kluk (Studio DAMÚZA, o.p.s.) na školním dvoře.

14.00
15:00

Vystoupení dětí z MŠ Jirny a ZUŠ Jana Zacha, vystoupení kroužku gymnystiky pod vedením M. Chlebkové.
Zábavní odpoledne pro děti (soutěže, rukodělné dílny, malování na obličej, boj s činkou, skákací hrad).

Občerstvení zajištěno.

Za spolupráci děkujeme farnosti sv. Petra a Pavla, jirenské MŠ, ZŠ a ZUŠ Jana Zacha, spolku Jirny-Living a ostaním
dobrovolníkům.

Za středisko Br. Fandy Antoše
Martin Bláha - Pabouk

Všichni jsou srdečně zváni.
www.sdruzenijirny.cz

str. 18
kdy a kam
Divadlo Horní Počernice – program na duben 2017

pondělí 12. června v 19:30
DEŠTIVÉ DNY
Divadlo Ungelt Praha
Režie: Janusz Klimsza
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Americké drama a kriminální příběh o síle přátelství.
Délka představení: 140 minut. Vstupné: 500, 480, 460 Kč

Středa 14. června v 18:00
KONCERT
ZÁVĚREČNÝ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Vystoupení počernických dětských pěveckých sborů Malíček
a Paleček pod vedením sbormistryně Šárky Mistrové.
Délka představení: 60 minut
Vstup do sálu je možný jen s platnou vstupenkou. Vstupné je
zdarma. (pronájem otevřený veřejnosti)

Čtvrtek 15. června v 10:00 –
Veřejná generálka
AKADEMIE ZŠ RATIBOŘICKÁ aneb
JSME DOBRÝM ANDĚLEM
Ve vlastní režii učinkují žáci a učitelé ZŠ Ratibořická
Generálka večerního představení.
Délka představení: 90 minut. Vstupné: 50 Kč
(pronájem otevřený veřejnosti)

Čtvrtek 15. června v 17:30
AKADEMIE ZŠ RATIBOŘICKÁ aneb
JSME DOBRÝM ANDĚLEM
Ve vlastní režii učinkují žáci a učitelé ZŠ Ratibořická
Protože jedním z hesel ZŠ Ratibořická je: „pomáhejme si navzájem“, rozhodli se stát Dobrým andělem a podpořit rodiny
v těžké situaci. Přidejte se a staňte se i vy Dobrým Andělem.
Délka představení: 90 minut. Vstupné: 100 Kč
(pronájem otevřený veřejnosti)

Sobota 17. června v 15:00
HVĚZDY ČERNOBÍLÉHO PLÁTNA
Herecká skupina Centra Backstage vás zve do světa české
kinematografie první republiky. Divadelní představení hereckého oddělení. Délka představení: 60 minut
Vstupné: 80 Kč

Čtvrtek 22. června v 19:30
KINO
BÁBA Z LEDU
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Václav
Neužil ml., Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel
a další.
Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli
věku.
Délka představení: 109 minut. Vstupné: 80 Kč

47. FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ
Pátek 9. června ve 21.00
Sobota 10. června v 17.00 a ve 21.00

Neděle 11. června v 17.00
TAJEMSTVÍ ČERNÉHO LESA
DS Počerníčci
Shakespearův tragický příběh Macbetha přepsala Jarmila
Loukotková tak, aby byl zajímavý pro děti.
V dramatickém příběhu se protnou touha po moci, která se
nezastaví ani před zločinem se smyslem pro čest a pravdu.
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová

Pátek 16. června ve 21.00
Sobota 17. června v 17.00 a ve 21.00
Neděle 18. června v 17.00
Božena Němcová/ Zdena Víznerová
ČTVERO KRKAVCŮ
DS Počerníčci
Klasický příběh na motivy pohádky Boženy Němcové. Mladé
děvče Bohdanka na sebe bere nelehký úkol, pokusí se zachránit své sestry a bratra z prokletí, které na ně nešťastně
uvrhla před léty jejich matka. Krásný příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a opravdové lásky.
Režie: Zdena Víznerová, Olga Šmejkalová

Pátek 23. června ve 21.00, sobota 24. června v 17.00
Neděle v 17.00
Eva Bartoňová
ČERTOVSKÉ ČAROVÁNÍ
DS Právě začínámei
Veselý příběh o nespokojeném uhlíři a jeho smlouvě se lstivou čerticí. Než přijde uhlíř Řehoř na to, že milý úsměv může
být víc, než sedm splněných přání, málem propadne peklu.
Láska a přátelství nakonec překonají všechny čertovské nástrahy. Uhlíř nejenže zmoudří, ale navíc zachrání své přátele.
Vtipná pohádka je plná kouzel, čarovných proměn a hezkých
písniček.
Režie: Eva Bartoňová, Roman Chlup

Sobota 24. června ve 21.00
Moliére/ Eva Horká
LAKOMEC
Divadlo KoMa
Režisérka v adaptaci slavné Moliérovi komedie kladla důraz
především na fyzické jednání herců, dynamičnost a zařazování prvků commedia dell’arte do hry. Během studování
fenoménu Moliérova Lakomce postupně vznikla podoba inscenace, která je důvěrně známá a přesto jiná. Klasická a zároveň moderní. Ve všech podobách však nesmírně aktuální.
Hra o posedlosti, o vášni, o lásce. Hra o vás.
Režie : Eva Horká

Neděle 25. června v 21.00
Vladislav Vančura/ Alexandra Ptáčková a Michal Pivarči
ROZMARNÉ LÉTO
DS Právě začínáme
Nasajte chřípím atmosféru líné plovárny na břehu slovutné
řeky Orše a náladu lázeňského městečka Krokovy Vary. Oblibte si tři stárnoucí přátele: lázeňského mistra, majora a ab-

bého, kteří tráví chladné a deštivé dny nevydařeného léta
v přátelském hašteření. A stejně jako oni se na moment zastavte, procitněte a nechte si učarovat krásnou Annou a magickým světem kouzelníka Arnoštka. Zdali se vám také zatočí
hlava.

inzerce

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

inzerce

