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slovo n a ú vo d
Vážení čtenáři,
jaro je přede dveřmi a čeká nás úklid našich zahrádek a nemovitostí. Mnozí obměňujeme nábytek nebo třeba měníme dveře. To
ale neznamená, že tento odpad odložíme vedle veřejných kontejnerů, jako se to stalo v minulých dnech. Obec do lokality „Pod
lesem“ umístila kontejnery na tříděný odpad a takto si někdo od-

je umístěn jen o pár metrů dál na rohu ulic Jiráskova a Cyrilovská.
A stejně je na tom nepotřebný materiál ze zahrádek – proč ho vozit
pryč, když ho mohu nechat před plotem tak, jako to udělal majitel jedné z chat v ulici Letenská?
Takhle to ale většina z nás přece nechce. Proto zkoušíme alespoň
touto cestou apelovat na naše obyvatele, aby nepořádek na obec-

ložil staré dveře třetí den poté.
A to není všechno. Na cestě pod hřbitovem začala vznikat další
černá skládka a třeba u novojirenského rybníka Vaňáku si lidé odpadky hážou do jedné kanalizační trubky, která tam stojí a zřejmě
si ji pletou s odpadkovým košem. Přitom stávající odpadkový koš

ním prostoru nedělali a snažili se udržet čistotu před svými domy.
Bez vaší pomoci to totiž není možné.
Uvědomme si, že naše obec bude přesně taková, jakou si ji uděláme a jak se k ní budeme chovat!
Vaše redakce

zprá vy z ob ce

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum
Zdeněk Hadrava
Jiřina Kolbová
Jarmila Popelářová
Jozef Novotný
Vladimír Klein

Jiří Minichbauer
Jaroslava Jelínková
Ladislava Jelínková
Jiřina Chromcová

Srdečně gratulujeme.
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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 20. února 2019
a)

Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: dle presenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Rozpočet r.2019
Schválení daru pro ZŠ Jirny
Schválení podání žádostí o dotace
2x bezúplatný převod částí pozemků do majetku obce p.č.
903 a p.č. 951
Bezúplatný převod hasičského auta T-815 do majetku obce
Schválení smluv o zřízení věcného břemene s ﬁ. ČEZ na
pozemcích obce :
* p.č. 1584/2 a p.č. 1588/1
* p.č. 1582/1 a p.č. 1762
* p.č. 1745
* p.č. 1190/1
* p.č. 616/10 a p.č. 617/10
Schválení smlouvy o nájmu 2NP budovy ZŠ Navrátilova
Usnesení a závěr

Navrhovatelé zápisu: Ing. Červinka, Mgr. Benáčanová 11x ano
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Korejzová, Mgr. Kudrnová 11x ano
Hlasování veřejné,
11x ano
Program jednání zastupitelstva schválen všemi hlasy – ANO
1. ROZPOČET rok 2019
Starosta přítomným v krátkosti připomněl schválený návrh provizoria rozpočtu z prosincového veřejného zasedání a dále zmínil
na základě čeho ﬁnanční výbor provedl další úpravy do konečné
podoby. Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce obce
Jirny. Poté požádal p. Ing. Benáčana o přednes jednotlivých položek, jak v příjmové, tak i ve výdajové části rozpočtu pro r. 2019.
Samotné příjmy se skládají z daní a poplatků předpokládaných
dotací a pravidelných ročních plateb. Dále ještě z jednorázových
příjmů a ﬁnancí pro projekt ZŠ Pražská. Výdajová část je tvořena
z běžných výdajů, investičních výdajů na ZŠ Pražská.
Očekávaný příjem v letošním roce :
Převod ﬁnancí z roku 2018 :
Příjem celkem :

121.673.020,-Kč
63.397.492,-Kč
185.070.512,-Kč

Předpokládané výdaje v letošním roce :
Rezerva :

162.956.334,-Kč
22.114.178,-Kč

Hlasování : jednohlasně 11x ANO
2. SCHVÁLENÍ DARU PRO ZŠ
ZŠ Jirny, zastoupená paní ředitelkou Mgr. Kudrnovou se obrátila
na obec, jako na svého zřizovatele, se žádostí o schválení přijetí ﬁnančního daru ve výši 40.000,-Kč od ŠKODA AUTO a.s., Mladá
Boleslav. (účelově určený dar pro nákup potřeb na výtvarnou výchovu). ZO bylo již dříve s touto žádostí seznámeno a vyslovilo
souhlas.
Hlasování : jednohlasně 11x ANO
3. SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE
Obec Jirny v současné době připravuje dvě žádosti na MMR o ﬁnanční podporu na své projekty, konkrétně se jedná o :

b)

Dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací a jde o projekt pod názvem „Oprava ul. Letenská,
Havlíčkova a Na Rovinách, Nové Jirny“ do výše uvedeného
DT.
Dotační titul 117d8210H Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku a jde o projekt pod názvem
„Vybudování dětského hřiště v obci Nové Jirny“ do výše uvedeného DT.

Aby mohli být tyto žádosti do konce února podány na MMR, je
mimo jiné potřeba jejich podání odsouhlasit na dnešním veřejném zasedání, což je jedna z hlavních podmínek. Zároveň je potřeba, aby zastupitelé zplnomocnili starostu k tomuto úkonu.
Hlasování : jednohlasně 11x ANO
4. 2x BEZÚPLATNÝ PŘEVOD ČÁSTÍ POZEMKŮ DO MAJETKU OBCE p. č. 903 a p. č. 951 v obci a k.ú. Jirny
Obci byly nabídnuty bezúplatně části dvou pozemků do majetku
obce. Konkrétně se jedná o:
a) 1/14 pozemku p.č. 903, který má celkovou výměru 914m2.
Tento pozemek je v KN veden jako orná půda.
b) ½ pozemku p.č. 951, který má celkovou výměru 1.584m2.
Tento pozemek je v KN veden jako vodní tok. Zbylá část je
odúmrť, bude převedena na stát a poté obec požádá o bezúplatný převod do svého majetku.
Záměr o získání těchto dvou pozemků do majetku obce byl dle
zákona o obcích řádně zveřejněn.
Hlasování : jednohlasně 11x ANO
5. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD HASIČSKÉHO CISTERNOVÉHO
AUTA T-815 DO MAJETKU OBCE
SDH Nové Jirny se v minulých letech také pokoušel omladit zastaralou výjezdovou techniku. Až počátkem letošního roku se
zadařilo získat od MV ČR, resp. Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy bezúplatně T-815, cisternový speciál. Účetní
hodnota převáděného auta vč. DPH činí cca 1,2mil.Kč.
Hlasování : jednohlasně 11x ANO
6. SCHVÁLENÍ SMLUV O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE –
SLUŽEBNOSTI S FI. ČEZ NA POZEMCÍCH :
a) p.č. 1584/2 a p.č. 1588/1 – jedná se o položení kabelového vedení NN a umístění rozpojovací skříně v lokalitě 9RD
CYCLUS RESORT.
Hlasování: jednohlasně 11x ANO
b)

p.č. 1582/1 a p.č. 1762 – jedná se o položení kabelového
vedení NN v lokalitě Na Novinách v nové ulici Višňová.
Hlasování: jednohlasně 11x ANO

c)

p.č. 1745 – jedná se o položení kabelového vedení NN včetně
pojistkové skříně na stávajícím sloupu v ulici V Zahradách
v Nových Jirnech.
Hlasování: jednohlasně 11x ANO

d)

p.č. 1190/1 – v tomto případě se jedná o Smlouvu o smlouvě
budoucí, konkrétně jde o pokládku kabelového vedení NN
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dou popelnice vyvezeny.
Výhledově se uvažuje i o možnosti pořízení nádob do sběrných dvorů na odevzdávání kuchyňských olejů.

v ulici V Dubinách v Nových Jirnech.
Hlasování: jednohlasně 11x ANO
e)

p.č. 616/10 p.č. 1617/10 – zde už jde zase již o klasickou
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti. Předmětem je pokládka kabelového vedení NN v ulici Javorová
v Jirnech.

b)

Dotaz na nový územní plán a na výstavbu kruhové křižovatky na silnici Poděbradská – Stavební povolení na okružní
křižovatku již vydáno, investorem bude ﬁrma P3, která následně dokončenou stavbu bude předávat KÚSK. Přesný
termín není dosud znám, 2 varianty –
1) při uzavírce a rekonstrukci dálničního pruhu směrem na
Prahu
2) nezávisle na termínu dálniční uzávěry.
Probíhá vyhodnocení připomínek a námitek podaných k projednávanému ÚP, není zatím dokončeno. Následně proběhne
konzultace s nadřízenými a dotčenými orgány a poté rozhodne zastupitelstvo obce o dalším postupu projednávání.
Není vyloučeno, že veřejné projednání se může znova opakovat.

c)

Dotaz na pohybující se osoby bez reﬂexního oblečení mezi
obcí a světelnou křižovatkou – v současné době obec zjišťuje
možnost získání dotačních prostředků ze SFDI na výstavbu
chodníku podél hlavní ulice (Brandýská, Zámecká).
Žádost o úklid kolem nákupního střediska v Jirnech a kontejneru na textil
Žádost o odklizení již dříve pokáceného stromu v Nových
Jirnech v lokalitě Na Americe
Žádost o odvodnění velké dešťové louže při příjezdu z ul.
Družstevní do „chudobince“.

Hlasování: jednohlasně 11x ANO
7. SMLOUVA O NÁJMU 2. NP V BUDOVĚ čp. 69 NAVRÁTILOVA
Na prosincovém veřejném zasedání ZO byl projednán a schválen
záměr pronájmu 2.NP základní školy v ulici Navrátilova k využití
pro provozování česko-anglické mateřské školy.
Následně byla připravena i nájemní smlouva, která byla připomínkována do dnešní podoby a zaslána jednotlivým zastupitelům.
Hlasování: jednohlasně 11x ANO
8. RŮZNÉ :
a) info k separovanému odpadu
Obci se podařilo získat ﬁnanční dotaci na pořízení barevných
popelnic na separovaný odpad a dále 3ks velkoobjemových
kontejnerů. Vlastní náklady obce budou činit cca 300tis. Kč,
což jsou náklady za pořízení barevných pytlů v jednom
roce. Popelnice byly již dodány a probíhá jejich výdej do jed
notlivých trvale obývaných nemovitostí v obci Jirny.
Do chatové oblasti a před bytové domy ZOS budou umístěny
modré a žluté kontejnery o obsahu 1100 litrů – tyto lokality
nebudou řešeny barevnými popelnicemi. Dále je uvažováno
(a bude po projednání na zasedání zastupitelstva obce potvrzeno) o umístění barevných kontejnerů do sběrných dvorů
tak, aby občané, kteří si barevné popelnice nevyzvednou,
mohli tříděný separovaný odpad odevzdávat tam. V žádném
případě nelze tříděný odpad ukládat do popelnic na směsný
odpad – budou probíhat kontroly. V případě zneužití nebu-

d)
e)
f)

9. USNESENÍ, ZÁVĚR
Ing. Červinka přednesl návrh usnesení, který byl následně zastupiteli obce odsouhlasen – 11x ANO
Starosta poděkoval přítomným za účast na veřejném zasedání
a popřál dobrý večer.
Stanislav Skořepa – starosta obce

BIO-ODPAD
Pokud máte zájem o svoz bio-odpadu od domu (hnědé popelnice), je zapotřebí kontaktovat přímo svozovou ﬁrmu AVE Benátky cz.,
viz kontakty níže, a sepsat s nimi Smlouvu na svoz. Po uhrazení dané částky Vám bude každý rok zaslána faktura a známka na popelnici.
Faktury a známky na letošní rok budou rozesílány v březnu, první měsíc bude AVE svážet bio-odpad i bez platných nových známek,
tak popelnice určitě dávejte dle platného rozpisu:
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Úprava dopravního značení v ul. „Alejka“

Složenky za popelnice a psa

Z důvodu docházky dětí do nové základní školy v ulici Pražská, jejich bezpečnosti
a zvýšení dopravy v ulici „Alejka“, která nemá dostatečnou šířku pro obousměrný
průjezd automobilů, byla na tuto silnici instalována značka jednosměrná komunikace. Ulice Alejka je tak průjezdná obousměrně v části Pražská – Tyršova
a spodní úsek od ulice Tyršova na ulici Zámecká je pouze jedno-směrný!

Připomínáme, že 31. března 2019 končí splatnost
složenek za poplatek TKO a za psa.
Poplatek lze uhradit v březnu každý den na podatelně OÚ nebo převodem na účet, případně složenkou na poště.
Poplatky po datu splatnosti budou vyměřeny s penálem dle platné obecní vyhlášky.
Děkujeme za pochopení.

Vymetání komínů
Upozorňujeme občany, že v letošním
roce nebude probíhat hromadné vymetání komínů, které dosud
v jarních měsících zajišťoval pan
Javůrek. Pokud máte
zájem o vymetení
a revizní zprávu,
prosím kontaktujte pana kominíka
sami. Bude mít inzerci v příštím čísle.
Děkujeme.

Parkování na obecním dvoře

a v určitých hodinách pak není možné na dvoře vůbec zaparkovat
a využít tak prostor k tomu určený.

Vážení obyvatelé, žádáme vás, abyste parkování na obecním dvoře
využívali jen v případě návštěvy pošty nebo úřadu a neparkovali V minulosti již nastala doba, kdy se dvůr zamykal mimo otevírací
tam po celý den, jak se v poslední době stává. V úředních dnech dobu úřadu a pošty, velmi neradi bychom se k takovým prakti-
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kám vrátili, věříme, že to dokážeme rozumně vyřešit i jinak.
V neposlední řadě vás žádáme –
parkujte co nejvíce efektivně a nenechávejte auta uprostřed dvoru.
Znemožňujete tím pohyb a parkování dalších vozidel v již tak malém
prostoru.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Informace ČEZ

Seznam plánovaných odstávek elektrické energie:
21.03.2019 (07:30 - 14:00) - plánovaná odstávka č. 110060638236
Alejka
3 , 356 , 64 , parc.č. 120/7 , parc.č. 121/1
Alšova
950348 , 163 , 167 , 168 , 176 , 180 , 181 , 188 , 198 , 21 , 214
Brandýská
12 , 129 , 13 , 132 , 133 , 139 , 146 , 147 , 149 , 164 , 165 , 166 , 179 , 182 , 200 , 202 ,
206 , 211 , 217 , 224 , 229 , 236 , 261 , 266 , 281 , 283 , 317 , 347 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89, 9 ,
90 , 98
Čapkova
258 , 592
Čechova
184 , 187 , 189 , 191 , 192 , 203 , 204 , 205 , 210 , 244 , 263 , 267 , 311 , 441 , 74
Jirny
944962 , 321/Ch 321U , parc.č. 646/19
Mánesova
15 , 194 , 195 , 197 , 199 , 201 , 215 , 226 , 233 , 235 , 239 , 242 , 429
Nezvalova
224
Pražská
p.185/1 , 131 , 161 , 196 , 237 , 238 , 274 , 292 , 303 , 312 , 321 , 438
Tyršova
222 , 228 , 232 , 271 , 272 , 319 , 339 , 439 , E180
Zámecká
100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 109 , 110 , 111 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 127 ,
349 , 99

str. 7

str. 8
Vítání občánků
V měsíci květnu proběhne akce Vítání občánků. Prosíme rodiče, kterým se
narodilo miminko (letos nebo i v loňském roce) a kteří by měli zájem o tuto
akci, aby vyplnili formulář, který je ke stažení na www.jirny.cz v sekci Obecní
úřad-Formuláře, anebo si ho vyzvedli osobně na podatelně OÚ.
Vítání proběhne historicky poprvé v budově nově postavené základní školy.
Pozvánky s přesným termínem přijdou přihlášeným osobám na uvedené
e-maily a adresy.
Těšíme se na vás!

JIRNY BŘEZEN

ODEČET VODOMĚRŮ

Stav svého vodoměru, prosím nahlaste do 28. 3. 2019
následujícími způsoby:
• SMS: 725 009 371
(či volání: pouze mezi 18.00–20.00)
• E-MAIL: vodajirny@email.cz.
Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav
Vašeho vodoměru.

NOVÉ JIRNY BŘEZEN 2019

V březnu bude probíhat odečet vodoměrů. Stav
svého vodoměru můžete nahlásit do 25. 3. 2019
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.

události a novinky z naší obce
Nové zastávky
Zprovoznění nových zastávek „Jirny, Luční“ proběhlo 3. března
2019. Zastávky jsou již v jízdních řádech. Doufáme, že přinesou
obyvatelům v přilehlých lokalitách větší pohodlí při cestování autobusem. S krytým stáním se do budoucna samozřejmě počítá,
nechte nám prosím čas na vybudování. Děkujeme.

Nové webové stránky
Obec Jirny se rozhodla po dlouhých letech ukončit spolupráci se
současným správcem a majitelem webových stránek www.jirny.cz
a přejít tak k jinému dodavateli. Touto změnou si slibujeme mít
lepší a pohodlnější nástroje pro větší a rychlejší informovanost občanů. Přesný termín nových stránek není znám, přesto již nyní
pracujeme na jejich přestavbě.

Nové ubrusy do kulturního domu
Obec se snaží i o změny v kulturním domě, který je hojně využíván nejen jirenskými spolky, ale i okolními obcemi. V minulém
měsíci jsme vyměnili část židlí za nových 100 ks a jsou objednány
další na zbytek sálu. V tomto měsíci jsme zakoupili nové, kvalitní
ubrusy, aby se Vám na společenských akcích příjemněji posedělo
s přáteli.
A ve stejném duchu budeme pokračovat i dál. Vzhledem k tomu,
že celková rekonstrukce kulturního domu bude ﬁnančně náročná
a v tomto roce se rozhodně realizovat nebude, vynasnažíme se alespoň zajistit příjemnější prostředí v možnostech, které máme. Věříme, že i Vy budete spokojeni a oceníte naši snahu ještě větší
návštěvností akcí v kulturním domě.

Nové kontejnery a popelnice na tříděný
odpad
Obec Jirny pořídila pro své občany modré a žluté popelnice, které
přinesou postupně změnu ve svozu tříděného odpadu od domu.
Prozatím budou současně sváženy i plastové pytle na odpad. Popelnice (modrá 120 litrů, žlutá 240 litrů) jsou k vydání ve sběrném dvoře v Jirnech u Skautské klubovny, ulice Pražská (u
kulturního domu).
S platností od 1. 3. do 30. 3. 2019 budou nádoby na tříděný
odpad vydávány následovně:
- V Jirnech za KD bude výdej probíhat každý pátek 15.00 18.00 hodin
- V Nových Jirnech ve sběrném dvoře každou sobotu 9.00 12.00 hodin
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Na nádoby má nárok každé číslo popisné v Jirnech a v Nových Jirnech v počtu 1 kus od každé barvy, a při předložení občanského
průkazu a oproti podpisu. Pokud některý odpad netřídíte, nemusíte si vyzvedávat obě dvě.
Popelnice se netýkají bytových domů – ve Vilové ulici v Nových
Jirnech si nájemníci platí svoz odpadu mimo obecní úřad, v Zámecké ulici v Jirnech byly přistaveny kontejnery. Stejně tak mají
k dispozici kontejnery obyvatelé chatové oblasti v Nových Jirnech
– již nyní jsou umístěny v Jiráskově ulici.
Pro občany, kteří z nějakého důvodu nechtějí využívat svoz od

domu v popelnicích, nabízíme ještě kontejnery v obou sběrných
dvorech, a to v uvedené otevírací hodiny jednotlivých dvorů (tyto
kontejnery jsou aktuálně objednány a budou teprve umístěny).
Tato změna byla učiněna z důvodu strmě rostoucích nákladů na
pořizování plastových pytlů, které byly a jsou i přes veškerou snahu
a upozornění zneužívány k naprosto jiným účelům.
Pytle na odpad budou prozatím souběžně sváženy s popelnicemi.
Jelich budoucnost je nyní v řešení, budeme vás informovat. Věříme, že tímto přineseme pohodlnější systém pro všechny!
Za obecní úřad Šárka Hanušová a Lucie Proroková

Obecní ples
V sobotu 2. března 2019 se v Kulturním domě konal další ročník Obecního jirenského plesu. Těm, kterým letos utekla příležitost se
ho zúčastnit, i těm, kteří nad čtením těchto řádků na večer nostalgicky vzpomínají (a leccos z večera jim třeba z důvodu plnění společensko-sousedských povinností uteklo), bychom rádi přiblížili jeho atmosféru.

Zpočátku jsme se obávali, že z důvodu jarních prázdnin bude účast
nižší než v jiných letech. Tyto obavy se však ukázaly jako zcela
liché – již týden před plesem byly prodány všechny místenky ke
stolům. Další návštěvníci pak přicházeli v průběhu večera
a v jednu chvíli tak bylo v sále přes 250 lidí. Hosty přivítala nejprve
místostarostka Šárka Hanušová a dále pak již večerem provázel
známý herec Stanislav Lehký.
O první taneční vystoupení večera se postaraly děti z taneční skupiny ARTIMO pod vedením tanečníka
Martina Hejhala a v sále ukázaly, co se od
září během tanečních kurzů pořádaných
v Kvapíku naučily. Po nich předvedli
ukázku latinskoamerických tanců sám
Martin Hejhal se svojí partnerkou. Jejich
ohnivý rytmus se zřejmě přenesl na přihlížející pány a dámy, neboť taneční parket byl po zbytek večera téměř neustále
zaplněn.
Místní slečny a paní potěšily oko diváka

dvěma dobovými tanci (na
skladby Nebe na zemi a Bílí rejtaři) a o půlnoční překvapení
se postaral Eduard Janeček se
svojí žonglérskou show.
Někteří hosté nervózně očekávali zahájení prodeje tomboly.
Letos bylo připraveno celkem
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900 kusů lístků a 450 cen, takže skutečně každý druhý lístek
byl výherní. Na mnohé zájemce se ale stejně nedostalo, vyprodáno bylo během čtvrt hodinky. Těžko říct, zda tak velký
zájem způsobila ona lákavá výherní matematika či skutečnost,
že tombolu prodávaly místní tanečnice v kostýmech. Kromě
selete, deseti dortů a dalších tradičních cen, byly v tombole
i výhry související s tématem letošního ročníku, tj. s obdobím
první republiky – např. originální publikace První republika
1918-1938, DVD úspěšného seriálu ČT První republika či
bonbony Hašlerky. A jelikož život (a tudíž i výhry v tombole)
je otázkou priorit, došlo posléze na baru k čilému směnnému
obchodu – sportovní ručník za šišku lovečáku, termosku za
pěnu do koupele, a podobně.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se na přípravě a průběhu
této společenské události podíleli (a to většinou bez nároku na odměnu) – od pana Lehkého za provázení celým večerem, přes výzdobu
předsálí paní Roškotovou, přípravu tanečního sálu obcí Jirny až po zajištění odvozu hasiči z Nových Jiren.
A samozřejmě všem báječným tanečnicím a tanečníkům. Děkujeme!
I když nás nyní, s přicházejícím teplým počasím, čeká spousta venkovních akcí pořádaných místními spolky za podpory obce, těšíme se
opět na příští zimu a další ročník obecního plesu. Věříme, že bude přinejmenším stejně tak vydařený, jako ten letošní.
Doufáme, že jste si večer parádně užili!
Za Kulturní výbor obce Jirny
Jitka Korejzová
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Když Hvězdy tančí v Jirnech
Dne 9. února 2019 proběhl v sále Kvapík u Antošů v Jirnech 1. ročník mimořádné taneční soutěže „Když hvězdy tančí v Jirnech“ o putovní trofej - Svárovskou Melu. S nápadem na uspořádání této akce přišel za mnou kamarád Jirka Hlavsa, který se také s vervou jemu
vlastní pod svým uměleckým pseudonymem Kamil Omyl bezchybně ujal i role konferenciéra.
Po vzoru televizní soutěže StarDance byla ustanovena tříčlenná porota, která hodnotila výkony jednotlivých tanečních párů. Do poroty kromě tanečního mistra Martina Hejhala přijala pozvání paní
jirenská místostarostka, paní Šárka Hanušová a paní Helena Zelenková, předsedkyně Sdružení Otevřených Srdcí, z.s., s jehož podporou se celá akce uskutečnila.
O hudební doprovod se společně postarali muzikanti z kapel „Sousedé“ z Nových Jiren a „Arytmické Combo“ pod vedením kapelníka
Martina Solára z Podkozí. Tyto dvě kapely se v minulosti spolu dvakrát utkaly právě o Svárovskou melu, ale společně na pódiu hrály
poprvé. Naštěstí jejich repertoáry jsou podobné, a tak pro ně nebylo
těžké v nich najít a pro tento taneční večer společně nacvičit několik tanečních skladeb převážně ve stylu country a folkové muziky.

Největší dík ale jistě patří čtveřici odvážných tanečních párů, které
se nebály veřejně vystoupit před zraky svých známých i neznámých
a předvést to nejlepší ze svého tanečního umění. A přitom každý
z nich také pomyslně reprezentoval město či obec, ve kterém žijí,
konkrétně Tomáš a Markéta Hájkovi Úvaly, Jiří Pruckner a Jaruška
Hašková Zeleneč, Sváťa a Alenka Ostří Nové Jirny a konečně Miloš
a Pavla Duovi Šestajovice. Ti se navíc postarali o technické a gastronomické zajištění celé akce.
Vlastní taneční soutěž probíhala ve dvou kolech. V prvním kole si
každý pár vybral a zatančil jeden ze standardních tanců (waltz,
tango, slowfox anebo quickstep) a ve druhém kole zase jeden z latinskoamerických tanců (samba, rumba, cha-cha anebo jive). Kromě
perfektně nacvičených tanečních ﬁgur mohli diváci obdivovat také
nádherné šaty, které měly tanečnice při tanci na sobě.
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Porota díky převaze žen hodnotila nejen taneční techniku, ale
i estetický projev jednotlivých tanečních párů. Po sečtení hlasů
z prvního a druhého kola obdržel nejvyšší bodové ohodnocení, a
tím pádem vítězem prvního ročníku této taneční soutěže se stal
taneční pár Miloš a Pavla Duovi ze Šestajovic, který si kromě
diplomu a pamětní sošky od Zdeňka Šmodrchy odnesl i putovní
trofej – Svárovskou Melu.
Jedná se o roztomilý samorost velikosti batolete s připevněnou klikou od kávového mlýnku na hlavě, který ve svých rukou drží
malou dětskou kytaru. Jedinečností této sošky je, že má obě ruce

levé. Jejím autorem je kamarád Jirka Kouba z Podkozí. Podle sdělení vítězů soutěže bude Mela vystavena v sále Kvapík, až do doby,
kdy se o ni při druhém ročníku utkají vyzyvatelé letošního vítězného tanečního páru.
Myslím si ale, že zvítězili všichni, kteří se na organizaci této
úspěšné akce podíleli. Kromě nich patří poděkování i skvělému
publiku, které svým potleskem dokázalo navodit skvělou soutěžní
atmosféru. Pevně věřím, že se další vyzyvatelé najdou a že za rok
se v Kvapíku při druhém ročníku této taneční soutěže zase sejdeme.
Robert Holaj – kapelník skupiny Sousedé
robert.holaj@post.cz

Když Hvězdy tančí v Jirnech – ještě jednou………
Tento večer byl nezapomenutelný! Účastnily se 4 soutěžní
páry – z Jiren, Zelenče, Úval
a Šestajovic. Porota ve složení
paní Zelenková, paní Hanušová a taneční mistr pan
Hejhal byla trefná, vtipná
a profesionální.
Bylo plno a atmosféra velice
příjemná. Bylo možné si zatančit téměř po boku soutěžících v přestávkách mezi
soutěží. Kapela „Sousedé“
hrála až do 23 hodin a taneční páry na parketu zářily,
a to nejen díky nádherným
šatům.
Organizátory byl Spolek Přátel tance a hudby a kapela
Sousedé.
První ročník vyhrál zástupce ze Šestajovic. Již
se těšíme na příští ročník a doufáme, že bude
zastoupeno v ještě hojnějším počtu – již nyní
se zájemci mohou hlásit u pořadatele.
Organizátoři večera
„Když hvězdy tančí
v Jirnech“ děkují sálu
Kvapík U Antošů za
krásné a příjemné prostředí a jeho provozovatelům za skvělé podmínky, které přispěly
k tomu, že první ročník
"hvězd" mohl v Jirnech
zazářit.
Bilová Martina
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napsali jste nám
Do naší redakce se ozvala jedna z našich čtenářek a přinesla následující příspěvky. Byly doručeny přímo jí a byly podepsány, jen nikdo neví
kým. Jejich pisatel se nepřihlásil.
Asi se divíte, proč o tom píšeme v našem zpravodaji? Ale
odpověď je zcela prostá. Majitelka kohouta, který je
hlavní hrdinou tohoto příběhu, by se ráda seznámila
s autorem článku a dozvěděla se, co má tedy se svým kohoutem dělat. Co svět světem stojí, kohout vždy vítal
den. O prvním zakokrhání kohouta se píše už v pohádkách pro malé děti.
Ale problém zřejmě nebude jen v kohoutově kokrhání.
Ani v bezohlednosti majitelů kohouta. Není totiž možné
změnit přírodu a hospodářské zvíře, ať je jakékoliv, má
své pudy a je s přírodou spojeno a není možné ho odnaučit jeho přirozenosti.
Měli bychom si uvědomit, že naše obec je a zůstane vesnicí i do budoucna. A proto v ní není zakázáno chovat
hospodářská zvířata (slepice, kohouty, kachny, husy, králíky, ovce ani kozy) stejně jako si každý může chovat psy,
kočky či koně a nelze nutit lidi, kteří hospodářství léta
měli a dále chtějí mít, aby to změnili. Stejně tak nemůžeme nikomu nařizovat, aby si zvířata pořídil, pokud
sám nechce. Je to svobodná volba a každý si můžete sám
rozhodnout, jak a kde chce žít. Ale vždy by se měl smířit s tím, že také někdo žije vedle něj. Jako by se mezi
sousedy vytrácela tolerance a vzájemná slušnost.
Příspěvek je k zamyšlení a možná i k pousmání. Bohužel je pravdivým obrazem dnešní doby a proměny lidské
společnosti, kdy se více píše na sociálních sítích a méně spolu mluví.
Tak totiž sousedské soužití nikdy fungovat nebude. A pokud máte pocit, že
se někde nedá žít, tak je lepší udržet si
svoje zdraví a zkrátka jít bydlet tam, kde
se budete cítit šťastni. Nikdo nikoho nemůže nutit bydlet tam, kde šťastný není.
Stejně jako není možné nutit souseda,
aby žil tak, jak chcete Vy.
Víme, že sousedské soužití je složité, ale
uznejte, že i tak je na světě krásně.
Vaše redakce
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his tor i c k é o k é n ko
Vzpomínka na rybník Vaňák před rekonstrukcí
Při pohledu na první 3 fotograﬁe zcela jasně vidíte, do jaké výšky byl rybník Vaňák zaplněn kaly před tím, než byl vyčištěn. Panely na dně zůstaly, hráze se postavily nové z kamenů, bohužel v minulých suchých rocích se nepodařilo, aby
do Vaňáku natekla voda. Snad po letošní zimě bude situace trošku lepší. Držme našemu Vaňáku palce!
Vaňák dříve ……
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... a dnes

Za obec Jirny Šárka Hanušová, historické foto Jindřich Rytíř

mat e ř sk á ško l a
Zprávičky z MŠ
Chtěla bych nejdříve poděkovat
naší paní ředitelce za to, jak se
o nás hezky stará a snaží se o naše
další vzdělávání formou různých
školení a proškolení, ale také za
snahu, aby naše školka mohla nabízet zájmové kroužky pro vaše
dětičky. Díky velkému zájmu
a spokojenosti je na druhé pololetí
v nabídce: keramika, Hobbýkova
všestrannost, anglický jazyk, taneční kroužek. Po konzultaci
s lektory víme, že jsou děti velmi
šikovné, že je činnosti na kroužkách baví. A o to nám právě všem
jde, aby to děti bavilo a těšily se.
Školka má také v celoročním programu akce, které se konají přímo
v budově MŠ, hlavně i kvůli bezpečnosti. V měsíci únoru nás
mělo navštívit planetárium. Velmi
jsme se těšili, ale jelikož měli dorazit až z Vlašimi a ten týden bylo
po celé České republice strašné
po- časí doprovázené sněžením
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a silným mrazem, tak k nám z té dálky ani nedojeli a akce se musela zrušit. Bohužel mají tak nabitý program, že náhradní termín
letos již nedostaneme. To ale nevadí, náladu nám přišel zvednout
Cirkus Cecilka a o zábavu nebyla nouze! Další týden nám proběhl
na všech třídách masopustní karneval, který jsme měli v týdenním plánu. Nakoukli jsme do všech tříd a opravdu se den vydařil.
Děti měly vše krásně připravené a na některých třídách nechybělo
ani pohoštění od rodičů. Jelikož je ještě zimní období, čas nachlazení a nemocí, tak máme v celé školce menší počet dětí. Chtěla

základní škola

bych tímto poděkovat rodičům, kteří si své nemocné děti nechávají doma, aby se vyležely, vyléčily a nastoupily již v plné síle,
zdravé. Jinak bychom se té rýmy a kašle nezbavili a mohly by tak
onemocnět nejen další děti ve školce, ale i učitelky na třídách.
Zima nás už brzy opustí, s dětmi pozorujeme změny v přírodě.
Těšíme se na krásné sluneční dny, které nás čekají a na další zážitky a akce v mateřské školce.
Za MŠ Jirny Eva Hýblová
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kalendář kulturních akcí
Akce v Kulturním domě Jirny
16. 3.
23. 3.
30. 3.
31. 3.
6. 4.
17. - 18. 4.
26. - 27. 4.
4. 5.
21. 5.
7. 6.
2.1 1.
16. 11.
23. 11.
29. 11.

Hasiči Nové Jirny – ples
Výroční schůze – Baráčníci
Karnevalový ples sportovců – Tenis
Koncert – Hana Zagorová
Výroční schůze SPCCH od 14 hod
Prodejní trhy p. Hasík
Skauti – akce
Soukromá akce
vystoupení pro děti
Loučení předškoláků MŠ
Halloweenská celodenní party – Sokol
Svatomartinský beneﬁční ples
Mikulášská zábava – Veteran Car + Hasiči NJ
Soukromá akce

Sál „Kvapík U Antošů“ Jirny
Pravidelné akce
Neděle a pondělí - Taneční pro dospělé.
Taneční kurzy pro středně pokročilé a pokročilé.
Už od 3. 2. 2019 pokračujeme oblíbeným cyklem tanečních pro
dospělé, na které se můžete hlásit nebo přijít na nezávaznou hodinu. Více na www.artimo.cz
Pondělí, 18:00, Latina pro ženy, od 4. 2. 2019 již druhé opakování oblíbeného kurzu! Vhodné pro všechny, kteří mají chuť si příjemně zatančit sólo a poznat krásu latinských rytmů a pohybů. Na
své si přijdou jak začátečnice, tak pokročilé. Možnost přihlásit se
a více informací na www.artimo.cz
Úterý, 19:00, Hathajóga. Od 5. 2. 2019 nový kurz lekcí, které probíhají každé úterý, jsou kombinací hathajógy, jógové terapie, muzikoterapie a aromaterapie. Více informací a rezervace: Eva
Šimánková, e-mail: E.Simankova@seznam.cz, mob.: 608 109 743,
FB Sakurajóga
Středa, 19:00, Loonadance, každou středu taneční meditace pro
ženy. Více na www.loonadanceacademy.cz Pro registraci a další
informace volejte mob. 603 871 578 nebo
e-mail: jana_opatrilova@hotmail.com
Středa 16:30 a čtvrtek 17:30 - Taneční přípravka, od 6. 2. 2019
otevírá TJ Sokol Jirny pokračovací kurzy tanečně-pohybové průpravy pro děti od 8 do 14 let! Vhodné jak pro první taneční
krůčky, tak pro již mírně zkušené tanečníky. Více na
www.artimo.cz
Neděle, 15:30-16:30, Česká Beseda, od 6. 1. 2019 jednou za
čtrnáct dní pravidelné kurzy výuky tradičního českého salonního
tance Česká Beseda, který je součástí a ozdobou nejen Májových
slavností. Všichni zájemci jsou vítání. Více informací: Zuzana
Nováková, mob.: 606 748 262,
e-mail: zuzana.novakova.cz@seznam.cz

Březen
15. 3. 2019 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Bohemian Rhapsody.
Obnovený Biograf - kino Kvapík v Jirnech.
Je to už více než 40 let, co bylo v hospodě U Masáků naposledy
v Jirnech promítáno kino. Ale nic není ztraceno! Pravidelné měsíční ﬁlmové premiéry v Jirnech jsou tu! Přidáte se? Začínáme celosvětovým hitem oscarového snímku Bohemian Rhapsody!
Přijďte na Kvapík do vaší nové kino-kavárny...
19. 3. 2019 úterý, 17:00-18:00, Bezplatná právní poradna. Cílem
právní poradny je podat bezplatnou radu a pomoc těm občanům
Jiren, Nových Jiren a sousedních obcí, kteří potřebují pomoci s řešením různých problémových situací, a kteří by zejména z ﬁnančních důvodů nebyli jinak schopni svůj právní problém konzultovat
s advokátem. Lze přijít i bez objednání, ale ideální je předem se
objednat na adrese korejzova@email.cz. Těší se na Vás, JUDr. Jitka
Korejzová, advokátka.
31. 3. 2019 neděle, 15:00, Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky... Pohádka pro děti v podání divadelního spolku Anima
Candida Miroslava Táborského. Pořádá Divadelní ochotnický spolek Jirny. Více informací na www.otevrenasrdce.cz

Duben
5. 4. 2019 pátek, 19:30, Classic Rock'n'Roll Band a Pepa Pilař.
Tančírna na Kvapíku - Na živo s legendou rock'n'rollu Pepou
Pilařem k tanci a poslechu. Vstupné 150 Kč. Ať žijí Jirny!
7. 4. 2019 neděle, 15:00, Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Premiéra
pohádky v podání Divadelního ochotnického spolku v Jirnech.
10. 4.2 019 středa, 19:00, Ilona Švihlíková - Sousedské besedování, tentokrát s podtitulem „Jak rozumět současnému světu?“.
Vstupné dobrovolné. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
13. 4. 2019 sobota, 10:00, Vaříme pro děti (1 - 3 roky). Nevíte si
rady s jídelníčkem svého dítěte? Právě vám je určen tento seminář Bc. Barbory Charvátové o stravování malých dětí. Dozvíte se
základní informace o tom, jaké by mělo být složení jídelníčku
a skladba potravin u dítěte ve věku 1 - 3 roky. Uvedeme si konkrétní tipy na snídaně, hlavní jídla i svačiny vhodné pro děti.
Cena 250 Kč. Přihlášení a více informací na www.mamavkuchyni.cz nebo přes e-mail: mamavkuchyni@seznam.cz.
25. 4. 2019 čtvrtek, 19:00, Miroslav Hrabica - Co vám tělo říká
aneb co vám lékař nepoví. Přednáška známého českého léčitele
a autora knih o zdraví, o podstatě nemoci, a o vztazích a o možnostech uzdravení. Vstupné 90 Kč. Více informací na
www.otevrenasrdce.cz

Květen
10. 5. 2019 pátek, 19:00, Přednáška – Jakub Vágner na cestách…
Více informací na www.otevrenasrdce.cz
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Kulturní dům Jirny

u potravin v Jirnech

31. 3. 2019 neděle, 19:00 – Hana Zagorová, Petr Rezek a Boom!
Band Jiřího Dvořáka. Více informací na www.otevrenasrdce.cz.

18. 5. 2019 sobota, Májové slavnosti, ve 14 hodin Májový průvod s hudbou a tanci od kapličky Panny Marie v lese, následně
Májová veselice U Antošů. Více informací na
www.otevrenasrdce.cz

Májové slavnosti v Jirnech 2019
28. 4. 2019 neděle, Stavění máje, začátek v 10 hodin v parku

spolky a organizace
SDH NOVÉ JIRNy
V únoru zahájili další soutěžní sezonu mladí hasiči. Tentokrát ve sportovní hale v Nehvizdech, kde si disciplínu připravil každý soutěžní sbor. Účast a konkurence dětí z okolních sborů byla veliká, ale i přesto, se našemu družstvu dorostu podařilo přivézt ze soutěže
pohár. Družstvo mladších a starších žáků na první příčky nedosáhlo. Přejeme jim hodně štěstí do dalších soutěží.
Za SDH Nové Jirny vedoucí mládeže Jan Siekel
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SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ
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SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ JIRNY
SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ - JIRNy
Vás zve na

ZÁJEZD DO POLSKA
dne 27. března 2019
ODJEZD AUTOBUSU :
HOROUŠÁNKY
NOVÉ JIRNY
JIRNY

6:35 hod.
6:45 hod.
7:00 hod.

Přihlášky odevzdávat:
- pí. Heleně Sůrové nebo
- p. Václavu Jelínkovi
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TJ SOKOL JIRNY
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TENIS JIRNY
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kdy a kam
Divadlo Horní Počernice – program na duben 2019
úterý 16. dubna v 19.30 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY
KINO
životopisný/V.Británie/USA/ do 12 let nevhodný
Oslava rockové skupiny Queen, jejich hudby a především
Freddieho Mercuryho.
vstupné: 80 Kč
pondělí 22. dubna v 15.00 hod.
ČERTÍ BRKO
KINO
pohádka/ ČR/ přístupný
režie: Marek Najbrt
Nejdůležitějším pekelným nástrojem je pravděpodobně kouzelné čertí brko, když si ho mladý čertovský popleta Bonifác
nechá ukrást, vypadá to s peklem bledě. A konec konců i se
světem, protože, když se zlo spravedlivě netrestá, začne se
rozpínat.
vstupné: 80 Kč
středa 24. dubna v 19.30 hod.
KONCERT
KAREL PLÍHAL
Koncert písničkáře, textaře, básníka a kytaristy Karla Plíhala.
vstupné: 350 Kč
čtvrtek 25. dubna v 19.30 hod.
ZNOVU VE HŘE
KINO
romantický/ komedie/ USA/
Získat lepší práci bez vysokoškolského diplomu? Nemožné.
Jste chytrá, spolehlivá a šikovná? Pak je to o to větší beznaděj.
Maye přátelé pomohou „drobnou“ úpravou životopisu, ale tím
její trable zdaleka nekončí.
vstupné: 80 Kč

neděle 28. dubna v 15.00 hod.
*VYPEČENÁ POHÁDKA
Charitativní představení pro Elišku-pojďme společně pomoci
Co vznikne, když do pohádkového těsta přidáme princeznu na
vdávání, která se vdávat nechce, zlého krále Krutoslava, podivínského čaroděje Černomila a odvážného pekaře Kubu? Vše
okořeníme loupežníky z cirkusu, ozdobíme hrstí veselých písniček, pořádně prohněteme a necháme péct na rozpáleném
dračím ohni? Přeci pěkně Vypečená pohádka.
vstupné: 120 Kč
pondělí 29. dubna v 19.30 hod.
NALEVO OD VÝTAHU
Gérard Lauzier
Pantheon production
Stačí jedny zabouchnuté dveře, žárlivý milenec a Yan má zase
spoustu problémů. Divadelní hra byla předlohou úspěšné ﬁlmové komedie s Pierrem Richardem v hlavní roli.
vstupné: 440, 420, 400 Kč

Pokladna divadla je otevřená od pondělí do pátku od 16.00 do
19.00 hod.
Vstupenky je možné koupit nebo zarezervovat kdykoliv na webu
divadla www.divadlopocernice.cz.
Telefon do pokladny 281 860 174
Nejpozději tři dny před začátkem představení končí platnost
veškerých rezervací.
Délka všech představení je uváděná včetně přestávky. Pořady do
90 minut se hrají bez přestávky, pokud není uvedeno jinak.
Změna programu vyhrazena. Pořady označené hvězdičkou jsou
pronájmy.

ostraha objektu pro OZP

inzerce
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ks.
Prodej: 23. března 2019
Jirny - potraviny u parku - 14.15 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00hod ,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Přijmeme pracovníky z řad invalidních důchodců
(I. - III.st.), pro ostrahu objektu v Jirnech.
-

mzda od 90,-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: 777 218 003, nebo pište na e-mail:
trvaj@scsgroup.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

www.viladomydoubravcice.cz

ceny od 4.700.000 Kč

VILADOMY DOUBRAVČICE – BYDLENÍ V ZAHRADÁCH
Developerský projekt pěti dvojdomků s vlastními pozemky
(334 – 613 m2),
Doubravčice, ul. Na Močidlech, okr. Kolín).
K nastěhování v průběhu roku 2019.

Horizont
Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek
Makléř roku 2014 a 2015 REMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
Makléř roku 2015 REMAX ČR

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 33.000 Kč měsíčně + poplatky

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

PRONÁJEM – ŘRD 5+kk/G, podlahová plocha 220 m2, zahrada 189 m2,
Poříčská ul., Praha 9 -Újezd n. L.
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PRON
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PRONÁJEM – 4 poloviny dvojdomků
(novostavby) s vlastním pozemkem,
podlahová plocha RD 80 m2, Habrová
a Jabloňová ul., Nehvizdy

www.zdiradpekarek.cz
10.000 Kč/měsíc + energie + odstupné

PRONÁJEM – přenechání pronájmu
zavedeného fitness studia, 136 m2,
Bobkova ul., Praha 9 – Černý Most
cena 2.850 Kč/m2
cena 26.000 Kč měsíčně
+ poplatky

PRODEJ – stavební pozemek pro
komerční účely, 5.000 m2, Poděbradská ul.
u kruhového objezdu, Šestajovice

PRONÁJEM – ŘRD 4+kk/parkovací stání,
podlahová plocha 101 m2, zahrada 312 m2,
Podlužanská ul., Praha 9-Újezd n.L.

