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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
květen utekl jako voda a my Vám přinášíme další číslo našeho zpravodaje.
Vody bylo v posledních měsících více než dost, na déšť bylo
jaro 2021 opravdu bohaté, a my pevně věříme, že teplé slunečné dny náš teprve čekají.
S tím tak trochu souvisí i následné sekání trávy. Chtěli bychom tímto opět připomenout našim občanům, ale i chatařům, kteří jezdí v tomto období na své rekreační objekty, že
v nedělích a státem uznaných svátcích je v Jirnech a Nových
Jirnech zákaz sekání trávy a používání jakýchkoliv hlučných

strojů.
Děkujeme za respektování této vyhlášky.
Epidemiologická situace se začíná postupně zlepšovat,
vládní opatření se začínají rozvolňovat a my se můžeme
opět těšit na znovuvzkříšení některých společenských akcí.
Jistě jste zaznamenali, že v jirenské parku u samoobsluhy
nám stojí májka – více o Májových slavnostech se dočtete
v následujících článcích.
Příjemné dny plné energie pro všechny přeje Vaše redakce.

ZPRÁVY Z OBCE
Ve středu 23. 6. 2021 v 19 hodin se koná Veřejné zasedání zastupitelstva obce
v myslivecké chatě v Nových Jirnech.
Všechny srdečně zveme.
Zastupitelstvo obce Jirny

Odečet vodoměrů červen 2021
Vážení občané,
v červnu bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete nahlásit následujícími způsoby do 26. 6. 2021.

JIRNY

NOVÉ JIRNY

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

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

• E-MAIL: vodajirny@email.cz

• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz

Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.

Děkujeme, VaK Zápy, spol. s r.o.

Upozornění o dočasném omezení provozu semaforu
Upozorňujeme občany, že po dobu výstavby vrchní části chodníku v ulici Brandýská a Zámecká bude na křižovatce ulic Brandýská a Zámecká umístěno přenosné světelné signalizační
zařízení. Z tohoto důvodu bude na základě nařízení doprav-

ního inspektorátu Praha venkov - východ dočasně vypnut semafor na křižovatce silnic II/101 ulice Brandýská – 5. května
– Brigádnická.
Děkujeme za pochopení.

Nakládání s odpady a kontejnerové místo v Nových Jirnech
Ukládání odpadů v naší obci je věčné téma. Za poslední roky
se třídění odpadu výrazně zlepšilo především díky možnostem, které naši obyvatelé mají. Každá nemovitost má nárok na
týdenní vývoz směsného odpadu. Na každou domácnost byly
dále zdarma vydávány nádoby na tříděný odpad – papír, plast
a sklo – které obec pořídila na své náklady. Svoz tohoto odpadu je hrazen z prostředků obce na základě zaplaceného poplatku za TKO, vybíraného do 31. 3. každého kalendářního
roku. Poplatek TKO zahrnuje platbu na celoroční svoz odpadů
směsných a tříděných. Poplatníkem je každý trvale žijící oby-
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vatel naší obce. Pokud v dané nemovitosti není nikdo hlášen,
je úhrada TKO povinností vlastníka nemovitosti ve výši 800,Kč za nemovitost.
V obci probíhá současně svoz bioodpadu od domu. Bioodpad
si hradí občané sami na základě smlouvy s firmou AVE, která
v naší obci zajišťuje kompletní svoz odpadů. Každá domácnost,
která měla o uvedenou službu zájem, zakoupila od AVE nádobu o velikosti 120 nebo 240 l. Tato nádoba je opatřena každoroční známkou a na základě tohoto označení je pravidelně
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prováděn svoz bioodpadu přímo od domu.
Kdo o uvedenou službu nemá zájem, má samozřejmě možnost
odvézt svůj bioodpad zcela zdarma do sběrného dvora v Jirnech či v Nových Jirnech.
Tam lze současně uložit odpady z domácností, které se nevejdou do popelnic, železo, nebezpečný odpad (plechovky, barvy,
drobné spotřebiče…), tříděný odpad, tetrapacky či oleje z domácností.
Veškeré informace najdete na stránkách obce Jirny
https://www.jirny.cz/urad-obce/nakladani-s-odpady/
Protože v obci máme některá specifická místa např. bytové
domy či chatovou oblast, zajistili jsme možnost uložení odpadu i pro ně.
Bytové domy v Jirnech mají k dispozici vlastní kontejnery na
veškerý směsný i tříděný odpad.
V Nových Jirnech jsou tři viladomy, které mají vlastní kontejnerové místo zajištěné správou těchto objektů a stejně jako
všichni ostatní mohou využívat sběrné dvory či volně přístupná kontejnerová místa.
Kontejnerové místo jsme zajistili i pro chataře, kteří mají v obci
nemovitost a trvale zde nebydlí. Toto sběrné místo bylo zřízeno v ulici Jiráskova v Nových Jirnech, kde jsou k dispozici
následující nádoby:

- Papír, plast, sklo, kovové odpady a nyní nově kontejner na nápojové kartony tetrapack.
Umístění kontejnerů je přínosné pro mnoho lidí, má však
i svá úskalí. Přestože obec zajistila absolutní možnost třídění
odpadu všem obyvatelům, najdou se tací, kteří kontejnery
naplní nesešlapanými lahvemi, velkými kartony, a když se do
kontejneru jejich odpad nevejde, tak ho zkrátka hodí na zem.
Potom stačí trochu větru a máme plastové lahve, igelitové
sáčky, krabičky od jídla či pití a další odpadky všude okolo.
Chceme proto apelovat na všechny, kdo využívají tato sběrná
místa, aby po sobě nezanechávali nepořádek. Pokud se váš
odpad do popelnic nevejde, je bezohledné vůči jiným ho odložit na zem. Nádoby mají svůj pravidelný čtrnáctidenní svoz
a po vyvezení jsou opět prázdné, proto není potřeba odhazovat odpadky na zem a nechávat jiné, aby je uklízeli. Takové
chování je sobecké i vůči obyvatelům ulice, kteří se potom
musí dívat na nepořádek kolem popelnic, kteří sami nezpůsobili. Prosíme tedy touto cestou nejen naše obyvatele, ale
i všechny chataře a chalupáře, aby v okolí sběrného místa udržovali pořádek.
Zároveň chceme odpovědět na otázku některých našich obyvatel, proč pod tímto kontejnerovým místem není vyasfalto-
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vaná či jinak zpevněná plocha. Důvod je zcela jednoduchý.
V ulici Jiráskova budou v následujících letech probíhat následující akce – v průběhu prázdnin letošního roku by měl ČEZ
provádět pokládku kabelového vedení elektřiny do země
a s ním dojde k uložení kabelového vedení veřejného osvětlení v ulicích, které jej doposud nemají. Dále bude (předpoklad v roce 2023) tažen nový vodovodní přivaděč pro Úvaly
a Horoušany. Dokud nebude tato stavba provedena, obec nebude vynakládat prostředky na úpravu zpevněné plochy pod
kontejnerové místo, protože by došlo v brzké době k jejímu

Dodržování rychlosti v obci

opětovnému poničení. To je i důvod, proč tato ulice doposud
nemá nový asfaltový povrch. Po realizaci vodovodu bude samozřejmě povrch silnice upraven a s ním i jasně ohraničeno
kontejnerové místo.
Věříme však, že i přes tento drobný nedostatek jsou naši obyvatelé rádi, že mají možnost tuto službu využívat.
Pořádek kolem sebe si děláme jen my sami a ani stesky na sociálních sítích to za nás nevyřeší.
Krásné léto a díky všem, kdo nám pomáháte udržovat naše
okolí čisté.

Fenoménem dnešní doby je neustálý spěch. A ten je i příčinou
jednoho velkého nešvaru, kterým je rychlá jízda. Většina obce
je označena značkou zóna 30. To však nebrání celé řadě řidičů,
kteří bez přemýšlení projíždí podobnou zónou víc než 60
km/hod. Nedání přednosti zprava je dalším závažným přestupkem, ale mnoho řidičů ani nenapadne přibrzdit, natož to
skutečně dodržovat. A předjíždění na plné čáře mezi obcemi či
na vyvýšeném přechodu u fary je už absolutní bezohlednost.
Tyto situace se však skutečně dějí. V Nových Jirnech je frekventovanou oblastí ulice Cyrilovská, která je propojením několika ulic a příjezdem do celé chatové oblasti. Pokud jedete
touto ulicí směrem dolů, jste povinni dát 5x přednost zprava
a dodržovat rychlost 30 km/hod. Přestože jsou v ulici umístěné značky a pohybuje se po ní řada chodců i dětí, kteří míří
na hřiště k Vaňáku, některým řidičům vůbec nevadí řítit se po
ulici dolů 60 km i více a místa s předností vůbec neregistrovat. Paradoxem je, že se tito řidiči vyřítili z chatové oblasti
a sami mají doma děti. A v žádném případě nelze říct, že se
jedná pouze o muže. Stejně pravidla nedodržují ani některé
ženy, které mají navíc v autě malé dítě.

školy včas odvezl své dítě. Otázkou zůstává, proč tomu tak je.
Nedaleko školy staví autobus, který obec zařídila na základě
požadavku rodičů a většina školních dětí zvládne do školy
dojít i pěšky. Je pochopitelné, že rodiče mladších dětí mají
strach pustit dítě při dnešním provozu samotné, ale důležité
je si uvědomit, že oni sami jsou pak součástí provozu, před
kterým své dítě brání. Často opakovaná situace na této ulici
je auto, které se řítí velkou rychlostí směrem ke škole anebo
od školy a dětem přicházejícím po chodníku z ulice Alejka
nedá šanci přejít, přestože je v místě přechod. Dalším příkladem jsou dvě auta řítící proti sobě, aniž by jejich řidiči sledovali děti, které se v místě pohybují.

Podobná situace je u příjezdu k nové jirenské škole. Kdysi poměrně klidná ulice Pražská se stala frekventovanou ulicí zejména v ranních hodinách, kdy každý rodič spěchá, aby do

Buďte ohleduplní a dodržujte pravidla silničního provozu.
Spěch může být příčinou velkého neštěstí, které vás pak bude
provázet celý život.

Vaňák
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Obec nemůže učit řidiče pravidlům silničního provozu ani
ohleduplnosti vůči ostatním a bude nucena využít služeb
městské policie, která bude v těchto kritických oblastech měřit
rychlost a kontrolovat dodržování pravidel silničního zákona.
A také může apelovat na vás, naše obyvatele, rodiče a prarodiče, abyste při své jízdě mysleli na to, že po ulici chodí
i chodci.

ZPRÁVY Z OBCE
Vzhledem k častým dotazům našich obyvatel, co všechno
ještě přibude k nové odpočinkové zóně u Vaňáku, rozhodli
jsme se pro krátkou rekapitulaci. V současné době je u Vaňáku 8 herních prvků pro všechny generace a velmi oblíbená
terénní dráha, na kterou nám posloužilo několik hromad odložené hlíny.

sloužit pouze k tomu, aby děti ochránil právě v místě, které je
k rybníku nejblíže. S dalším plotem se v zóně nepočítá, nejedná se o klasické oplocené hřiště, ale o místo spojené
s okolní přírodou. Za děti zodpovídají jejich rodiče a je na nich,
aby si na děti dohlíželi a poučili je o chování v blízkosti požární nádrže Vaňák.

Celá plocha je osázena nově zasazenými stromy a keři a je
vybavena lavičkami, vitrínami, stojanem na kola a odpadkovými koši. Byla dokončena i asfaltová cesta, která slouží nejen
pro pohodlnou chůzi, jízdu na bruslích či na kole, ale může
mít využití jako další interaktivní prvek.
Nově přibylo ochranné oplocení v části u pískoviště a místa,
kde si hrají nejmenší děti. Každý rodič, který si vezme svoje
děti k rybníku, moc dobře ví, že je musí hlídat a tento plot má

V místě plánujeme ještě další prvky – posilovací prvek pro dospělé a houpačku pro nejmenší. Tím bude naše zóna dokončena a je jen na jejích návštěvnících, jak se k ní budou dál
chovat.
Prosíme všechny pejskaře, aby zde nenechávali běhat psy na
volno a aby si po nich uklízeli.
Buďme vzájemně ohleduplní a místo bude příjemnou zónou
pro mnoho našich obyvatel.
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Za Obec Jirny články zpracovala Šárka Hanušová

Vývoj stavebního řízení před plánovanou rekonstrukcí ulic Nerudova, Pionýrů a Spojovací
Vážení obyvatelé Jiren a Nových Jiren,
jak jsme Vás informovali v minulém čísle našeho zpravodaje, v letošním roce rozhodlo zastupitelstvo obce o záměru vyasfaltovat další 3 obecní komunikace a to: ulici Nerudovu, Pionýrů a část ulice Spojovací v Jirnech. (Omlouváme se za kvalitu přiložených obrázků, ale projektové dokumentace takovéhoto rozsahu nelze zveřejnit v lepším rozlišení. Celé výkresy na OÚ Jirny)
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Důvod opravy těchto ulic je jejich velmi špatný stav. Ulice Nerudova byla dlouhá léta majetkem soukromé osoby, která ulici
nechtěla prodat. Když se po mnoha letech snažení, v loňském
roce podařilo ulici odkoupit, okamžitě se začalo pracovat na
projektové dokumentaci s cílem provést její rekonstrukci.
V danou dobu nikoho nenapadlo, že by se mohli najít lidé, kteří
si z důvodu vlastních zájmů nepřejí, aby silnice měla nový povrch a dělají vše proto, aby oprava neproběhla.
Zahájení procesu stavebního povolení předcházelo:
- Vytvoření návrhu projektové dokumentace
- Projednání s občany na Veřejném zasedání zastupitelstva
obce dne 20.5.2020, kde byly vzneseny připomínky občanů
a práce na projektu byly pozastaveny s tím, že nejpozději
do 30.8.2020 obyvatelé ulice předloží protinávrh řešení
uspořádání ulice
- Dne 30.8.2020 přinesl zástupce ulice Nerudova dva návrhy
dopravního řešení, navrhující dopravní značení Průjezd zakázán a Zákaz stání, které nijak neřešily celkovou situaci
v lokalitě (podrobnosti byly popsány v říjnovém čísle jirenského zpravodaje)
- Úprava projektové dokumentace, která na základě připomínek vznesených na Veřejném zasedání, obsahuje chodník a zelené pásy s výsadbou zeleně
- Příprava podkladů pro stavební povolení
11. 2.2021 obec podala žádost o vydání společného povolení
na výše uvedenou stavbu. Speciální stavební úřad oznámil 1. 3.
2021 projednání společného řízení známým účastníkům řízení
a dotčeným správním orgánům. Okruh účastníků stanovil dle
§ 94 stavebního zákona. Stavebníkem je obec, stavba bude
probíhat na pozemcích stavebníka a mezi účastníky řízení byli
zařazeni všichni vlastníci sousedních nemovitostí.
Dne 11. 3. požádal jeden z obyvatel ulice Nerudova o nahlížení
do spisu, což mu bylo umožněno a 16. 3. 2021 podal námitku ve znění (viz. citace z Rozhodnutí č.j. MÚBNLSB-OD15823/2021-BARRO):
Jako vlastník parcely 456/10 v k.ú. Jirny uvádím po seznámení
se s dokumentací následující námitky s návrhem na zamítnutí
projektu rekonstrukce ulic dle výše uvedeného č.j.: MÚBNLSB–
OD-26181/2021-BARRO. Závažným důvodem mých námitek
je zejména řešení odvodnění plánované komunikace. Obec nechala zhotovit projekt, ve kterém je zasakování dešťové vody

řešeno odvodem do kanalizace, namísto zasakování povrchem
tak, jak stanovují v současné době platné předpisy, týkající se
problematiky hospodaření se srážkovou vodou a její zadržováním v krajině. Obec zcela ignorovala stanovisko občanů
trvale žijících v této lokalitě, přestože na problémy v ulici
písemně i ústně upozorňovali. Nebyla zvolena ani druhá možnost, kterou je vybudování zasakovacích zařízení pod vozovkou nebo vedle vozovky. Namísto toho je navrženo odvádění
vody do povrchové kanalizace, která, jak se uvádí v předmětné
vyhlášce, byla uvedena v předstihu před touto činností“. Jedná
se o naprosto účelovou a zkreslenou informaci. Ve skutečnosti
se jedná o nedokončenou kanalizaci ze 70. let, jejíž používání
bylo pro nevyhovující stav ukončeno před více než 20 roky, kdy
byla vybudována nová splašková kanalizace. Používání původní kanalizace bylo prakticky ukončeno, maximálně je
možné, že je do ní svedeno nějaké zapomenuté odvodnění
dvora nebo okapu. V každém případě této kanalizaci nikdo nevěnoval žádnou pozornost, ani ji nijak neudržoval. Podle některých občanů může být na některých místech poškozená
nebo propadlá. V každém případě není vhodná pro odvádění
vody z komunikace o tak velké ploše a při tak velkém provozu,
protože její součástí není ani žádné zařízení sloužící k zadržení
případných nečistot, například ropných produktů, a voda je vypouštěna bez jakéhokoliv předčištění do krajiny.
Výpusť pro ulice Nerudova a Spojovací se nachází v lokalitě
pod hřbitovem.
Ulice Pionýrů podle zjištění obyvatel tuto kanalizaci nemá
vůbec, protože v době jejího budování neexistovala. Zasakování v této ulici projekt neřeší nijak. Dalším důležitým faktorem je, že navrhované řešení zcela bezdůvodně zásadním
způsobem zhoršuje dopravní obslužnost v Nerudově ulici. Po
celé délce ulice jsou navržena parkovací místa, která v tomto
množství rezidenti nepotřebují.
Ulice je ve všední dny přeplněná vozidly návštěvníků INC Jirny,
což je podnikatelský subjekt, který svým rozšířením působí
problémy ve svém okolí. Obecní úřad, který byl s touto skutečností opakovaně seznámen, toto nebral v potaz a nyní se ho
snaží vyřešit na úkor obyvatel obce. V jaké míře je ulice využívána rezidenty a v jaké návštěvníky INC lze zjistit z přílohy
č.2. Pokud by byl projekt v této podobě realizován a v ulici Nerudova by byla vozovka v šíři 3,5 m, jak je navrhováno, nebylo
by možné ani zastavení vozidla. Zcela znemožněno tím je parkování rezidentů na ulici, kteří vzhledem k uspořádání pozemků a staveb jinou možnost nemají. Jedná se o starou
zástavbu, ve které nikdo s takovým řešením nepočítal a není
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možné uložit obyvatelům takovou povinnost, aniž jí mají šanci
splnit a bránit jim v parkování vozidel. Prakticky nemožné by
bylo i zaparkování vozidel návštěv. Zásadním způsobem by
bylo ztíženo i zásobování, protože na takto úzké vozovce není
možné vozidlo zásobování objet. Již nyní dochází v takových
případech ke konfliktům s odjíždějícími návštěvníky INC Jirny.
Z vozovky o této šířce není ani možné zajet do vjezdu, protože
nákladní vozidla, menší dodávky nebo osobní automobil s přívěsem při šířce vozovky 3,5 metru nedokážou zajet kolmo do
vjezdu. Je třeba vzít v úvahu i to, že počet parkujících vozidel
přímo nekoresponduje s počtem parkovacích míst, ale během
dne se několikrát obmění, jejich počet je tak mnohem vyšší
a ulicí projíždějí další vozidla hledající místo k zaparkování.
Toto způsobuje naprosto neúměrný provoz v lokalitě. Navrhovaný způsob rekonstrukce ulice také reálně poškozuje obyvatele tím, že omezuje přístup k nemovitostem na téměř nouzové řešení a podstatně zhoršuje dopravní obslužnost do té
míry, že lze uvažovat i o tom, že navrhované úpravy sníží hodnostu nemovitostí v této ulici. Pokud by nebyla zřizována parkovací místa a dopravním značením bylo zajištěno, aby ulice
nebyla využívána jako parkovací plocha pro klienty INC Jirny,
nebylo by zúžení vozovky takovou překážkou a i přes vybudování chodníku a zelených pásů by bylo možné její normální
využití. Situace v ulici je OÚ dostatečně známa, občané na ni
dvakrát písemně upozornili a při posledním setkání se starostou přímo v ulici bylo dohodnuto, že podoba projektu bude
s občany projednána a připomínky zapracovány do řešení.
K takovému jednání nikdy nedošlo a záležitost nebyla projednána ani na veřejném zasedání, jak stanoví Zákon o obcích.
Rovněž připomínám, že už v roce 2017 Obecní úřad navrhoval
zřízení parkovacích míst pro INC Jirny v Nerudově ulici. Na základě odůvodnění jednoho z občanů bylo toto řešení zamítnuto. Od té doby se situace v ulici nijak nezměnila, naopak
došlo k rozšíření INC Jirny a tím většímu provozu a problémům
tímto způsobeným. Ze všech doložitelných skutečností je zřejmé, že navrhovaná podoba rekonstrukce nevychází z potřeb
obce a jejích obyvatel, ale naprosto neodůvodněně řeší problémy, které má se svým provozem INC Jirny. Tyto problémy by
si měla tato společnost řešit svými prostředky a na svoje náklady. Povinností Obecního úřadu je naopak tyto záležitosti
řešit s původcem problémů a neřešit je omezováním obyvatel
obce a zhoršením jejich životních podmínek. Na základě těchto všech výše uvedených a doložitelných skutečností nesouhlasím s navrhovanou podobou projektu rekonstrukce ulice
a žádám, aby bylo ve věci vydáno zamítavé stanovisko, resp.
Aby rekonstrukce ulice v této podobě nebyla povolena.
Obec se musela k výše uvedené námitce vyjádřit.
Vypořádání se s námitkou:
Odvodnění ulice Nerudova do staré dešťové kanalizace nevzniklo bezmyšlenkovitě, ale jako reakce na požadavek obyvatel, protože jiný způsob odvodnění komunikace není možný.
Část vlastníků pozemků v této ulici má před svými nemovitostmi ve svém vlastnictví tzv. „zelený pás“ o šíři cca 0,9 – 1,1
metrů a původně bylo uvažováno jej využít pro zasakování vod
ze zpevněné komunikace. Protože však s vlastníky tohoto
pruhu nedošlo k dohodě o jeho převodu či odprodeji do majetku obce, musel projektant řešit odvod dešťových vod do
staré, původní, dešťové kanalizace. Součástí původně navrhované komunikace měly být i vjezdy ze zámkové dlažby k ne-
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movitostem těchto obyvatel. Pro nedohodu s nimi musel projektant vjezdy vypustit a přepracovat i návrh likvidace dešťových vod z komunikace do zmíněné kanalizace a částečně
k nově navržené zeleni na druhé straně silnice. Zelený pás,
který je v majetku obyvatel ulice se tak z PD zcela vypustil.
Dešťové vody jsou svedeny do uličních vpustí a v dolní části
ulice je pásový žlab (je popsáno v PD). Dokumentace byla dále
upravena na základě výslovných požadavků obyvatel - zeleň
a chodník v celé délce ulice. Diskuse s vlastníky nemovitostí
v ulici se odvíjela i od toho, že si nepřejí mít v lokalitě žádná
parkovací místa pro cizí, zejména pro návštěvníky zdravotního
střediska, protože tento subjekt vnímají jako soukromý a obtěžující a domnívají se, že subjekt by měl řešit parkování samostatně a jinde. Vzhledem k umístění ulice Nerudova, v těsné
blízkosti centra a zdravotního střediska, to však není možné.
Projektant upravil v PD i parkovací místa tak, že z navrhovaného šikmého stání pro cca 35 osobních automobilů zmenšil
tuto plochu začleněním výrazné plochy zeleně takřka na polovinu – cca 19 parkovacích míst. Z uvedeného jasně vyplývá,
že obec v žádném případě neignorovala návrhy občanů trvale
žijících v této lokalitě, naopak je respektovala a v duchu požadavků nechala projektovou dokumentaci upravit.
Důležitým faktorem pro vznik PD je však i to, že v provozní
době zdravotního střediska jeho návštěvníci bez jakýchkoliv
pravidel zaplní ulici. Cílem obce je naopak dát parkování řád.
Obyvatelé ulice, kteří sami v této ulici parkují, se cítí omezeni
těmito návštěvníky centra zdravotní péče. Nicméně není
možné, aby si obyvatelé ulice nárokovali parkování pro svá
vlastní vozidla na pozemku obce, a naopak tím znemožňovali
parkování komukoliv dalšímu. Obec zřízením parkovacích míst
chce zpřesnit, kde je a kde není možné parkovat, a to pro
všechny, kdo v ulici zastaví.
Podatel námitek má nepřesné informace ke stavu dešťové kanalizace v oblasti. Jeho tvrzení, že se jedná o nedokončenou
a prakticky nepoužívanou kanalizaci se nezakládá na pravdě.
Podatel námitek současně spojuje dva různé typy kanalizace
(splaškovou a dešťovou), které spolu vzájemně nesouvisí. Kanalizace dešťová byla dokončena a je vedena ulicí Nerudova,
Tovární, Ulička, Brandýská a je vyústěna pod hřbitovem. Nově
vybudovaná splašková kanalizace je kanalizace oddílná, pouze
pro splašky z domácností. Do této kanalizace nesmí být zaústěny dešťové svody a před samotnou stavbou budou provedeny kamerové zkoušky. Je však možné, že na původní dešťovou kanalizaci jsou ještě svévolně a bez jakýchkoliv povolení
napojeny právě některé nemovitosti se splaškovými vodami,
a jejich majitelé se obávají, že budou při rekonstrukci právem
odpojeny. Stará kanalizace bude v průběhu stavby řádně překontrolována, v případě potřeby opravena a přípojky, které v ní
nemají být, budou zaslepeny.
Ulice Pionýrů je řešena vsakem do zelených pásů podél ulice
a na jejím konci je vsakovací šachta. Pokud podatel zmiňuje
v úvodu svých námitek současné předpisy pro zasakování dešťových vod povrchem, pak je nepochopitelné, že se zmiňuje
o neexistenci dešťové kanalizaci v ulici Pionýrů, jejíž účel ve
vedlejší ulici zpochybňuje.
Navrhované řešení rozhodně nezhoršuje dopravní obslužnost
ulice, naopak ji zlepšuje. Rezidenti si v žádném případě nemohou nárokovat parkovací místa pro svoji potřebu, protože
mají mít zajištěno parkování na svých pozemcích. Pokud to
někdo z rezidentů prokazatelně nemůže zajistit, může si řádně
zaplatit parkovací místo, které bude pro něj vyznačeno stejně,
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jako je to řešeno v jiných obcích či v samotné Praze. Podatel
opakovaně upozorňuje na soukromý podnikatelský subjekt, jež
svými automobily zabírá místa v ulici Nerudova, nezmiňuje
však skutečnost, že v ulici Nerudova jsou ještě další dva podnikatelské subjekty, z nichž jeden je jejím obyvatelem a jejich
vozidla a dodávky tuto ulici zatěžují úplně stejně jako jmenované zdravotní středisko. I pro ně budou díky rekonstrukci platit stejná pravidla jako pro všechny.
Podatel uvádí, že v ulici bude znemožněno parkování rezidentů, kteří vzhledem k uspořádání pozemků a staveb jinou
možnost nemají. Tato námitka je zcela nesmyslná a lze ji dokázat jediným pohledem do katastru nemovitostí, kde jsou
jasně vidět velikosti parcel a staveb. Je však také patrno, že
podatel sám svoji garáž na hranici pozemku 463/2, který záměrně nezmiňuje a který sousedí s pozemkem 456/10, který
ve své námitce uvádí, neužívá k parkování, ale pro svoji podnikatelskou činnost a jeho vozidla jak k osobním, tak podnikatelským účelům parkují právě na této komunikaci. To jasně
dokazují i fotografie, které používá jako důkaz v příloze č.2. Na
základě této fotografie je zcela jasné, že počet parkovacích
míst v ulici se výrazně nezmění, ale naopak se zpřesní a v žádném případě nebude jiná situace v provozní době zdravotního
střediska a po ní, než je v současné době. Cílem námitky podatele může být obava, že přijde o parkovací místa, která svévolně v ulici Nerudova zabírá, k čemuž nemá žádné zdůvodnění.
Podatel zmiňuje problémy se zásobováním či zastavením návštěvy, a to opět zcela nedůvodně. Návštěva bude využívat parkovací místa stejně, jako to udělá návštěvník zdravotního střediska či každý jiný návštěvník obce. Situace se v tomto směru
v ulici nijak nezmění. Problémy se zásobováním podatel také
nijak nevysvětluje a není jasné, co je tím myšleno. V ulici bude
možné krátkodobě zastavit stejně jako v současné době, situace se nijak nezmění. Pokud tím je myšleno zásobování dvou
výše uvedených podnikatelských subjektů, kteří nemají v místě
vedeno žádné podnikání, pak je tato poznámka zcela bezpředmětná a platí odpověď jako v předchozím případě. Pro
krátkodobé zastavení se situace nijak nemění.
Navrhovaný způsob rekonstrukce, (kromě doby samotné stavby), nijak neomezuje přístup k nemovitostem jejích obyvatel,
protože ze strany vlastníků pozemků nedochází k žádné

změně. Jedinou změnou ve stavu k současné podobě ulice je
to, že bude mít řádný asfaltový povrch, chodník a pásy zeleně
a jasně vyznačená parkovací místa, která neumožní zastavení
kdekoliv, a naopak situaci v ulici výrazně zlepší.
Rekonstrukce ulice vychází výhradně z potřeb obce Jirny, jejímž cílem je zlepšit stav ulice pro potřeby jejích obyvatel a její
údržby a v žádném případě nevychází z potřeb zdravotního
střediska ani k omezování obyvatel. Obec pouze reflektuje na
situaci v lokalitě a řeší ji. To, že obec přihlédla k potřebám
a požadavkům obyvatel, jasně dokazuje zapracování požadavků obyvatel ulic, které vyjádřili mimo jiné před veřejností
na veřejném zasedání zastupitelstva obce či na samotném setkání se starostou přímo v ulici.
Speciální stavební úřad vyhodnotil tuto námitku jako nerelevantní.
Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení stavby speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby
a projektová dokumentace splňuje obecně technické požadavky na výstavbu, bylo vydáno Rozhodnutí - Společné povolení stavby.
Zaradovali jsme se předčasně, protože krátce po vydání tohoto
povolení přišla další námitka, tentokrát od několika jedinců,
kteří každý jednotlivě podepsali zcela stejný text nazvaný Odvolání. S jeho zněním Vás seznámíme v příštím čísle. Úsměvné
je, že kromě podatele první námitky, je mezi 4 dalšími jmény
těch, co podali odvolání např. osoba starší 80 let, která ani
auto řídit nemůže a na ulici vychází minimálně.
Těžko pochopitelné, že někdo nechce, aby jeho ulice byla vyasfaltována a nesmyslně tak brání zlepšení prostředí lidem
z dalších ulic, kteří díky této obstrukci musí i další rok překračovat louže. Stav ulic je skutečně kritický a zastupitelstvo rozhodlo o opravě v okamžiku, kdy ulici odkoupilo do majetku
obce od soukromého vlastníka.
Jak jste jistě pochopili z celého příspěvku, výše jmenované
ulice pravděpodobně v letošním roce asfaltovat nebudeme
a omlouváme se tímto všem obyvatelům jmenovaných ulic,
kterým díky jiným nemůžeme upravit ulici. Obec bez vydaného
stavebního povolení opravovat ulice nemůže.
Zastupitelstvo obce Jirny

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Věra Bláhovcová
Jaroslav Benda
Zdeňka Fišerová
Hana Hiršlová
Jiří Janeček
Jarmila Jiskrová

Ludvík Šimon
Eva Špringerová
Helena Vaníčková
Blanka Vašíčková
Srdečně gratulujeme.

Navždy nás opustili:

František Kolb

Rodinám a pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast.
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KVAPÍK S JIRENSKÝM ZPRAVODAJEM
A JIRENSKOU KAVÁRNOU
POD ZÁŠTITOU OBCE JIRNY
VÁS ZVOU NA

FOTOGRAFICKOU
VÝSTAVU
pro dospělé i děti, pro sousedy i sousedky

FOTÍM

FOTÍŠ FOTÍME
JIRNY

18.6. - 25.6.2021
každý den od 16 do 18 hodin
Kvapík U Antošů, Brandýská 98, Jirny
vstup zdarma
www.ziji.cz
Krátké zavzpomínání na Evu Šulcovou

Dovolte mi krátce zavzpomínat na paní Evu Šulcovou z Jiren,
která nás navždy opustila dne 4. května 2021 ve věku 74 let.
Milá, usměvavá a hodná paní, která dlouhá léta pracovala jako
paní učitelka v jirenské mateřské školce, zůstane navždy zapsaná v srdcích mnoha lidí i v tom mém. Vzpomínám si na ni
jako na skvělou a milou kolegyni, která by pro děti dýchala
a kterou jsme měli všichni rádi. Věřím, že stejně jako já za-
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vzpomínají všichni, kdo s Evičkou pracovali nebo ji jen znali
jako člověka a určitě i řada dětí, ze kterých jsou dnes dospělí
lidé a třeba dnes vodí své děti do školky.
Děkuji za to, že jsem ji poznala a mohla s ní prožít pár let.
Budiž Ti, Evičko, země lehká. Nikdy nezapomeneme.
Šárka Hanušová

NAPSALI JSTE NÁM

NAPSALI JSTE NÁM
Vážená redakce,
dovolte, abychom touto cestou poděkovali za práci všech
paní učitelek, pánů učitelů, paní ředitelce a ostatním zaměstnancům jirenské školy.
Za tento školní rok si zaslouží jediné možné vysvědčení:

za páťáka a osmáka děkují
jejich rodiče
Marie a Jan Kočí

V roli učitele aneb online doučování v ZŠ
Jirny

Možná víte, že se žáci kvart na naší škole každoročně účastní
mezinárodního Projektu Občan. V rámci něho se vždy třída zapojí do dobrovolnické činnosti.
Stejně jako všechny třídy před námi i my jsme přemýšleli, jak
můžeme pomoci a co vlastně můžeme udělat, abychom vylepšili den jiným lidem. Na rozdíl minulých let byly naše možnosti značně zúženy kvůli pandemii. Tím jsme se však
nenechali zastrašit. Celá třída se rozdělila do několika skupin.
Každá skupina se snažila vymyslet nějaký způsob dobrovolnictví, který by se dal provozovat i v době koronaviru. S nejlepším návrhem nakonec přišla spolužačka Eva, která se zná
s paní učitelkou ze Základní školy Jirny. Napadlo nás tedy, že
na této škole můžeme doučovat online. S paní zástupkyní jsme
se spojili, ta naši nabídku projednala s paní ředitelkou a dalšími vyučujícími v ZŠ Jirny. Všichni jsme měli radost, když jsme
se dověděli o souhlase s touto aktivitou. Naopak naše nabídka
byla hodnocena velmi kladně nejprve učiteli, později i dětmi
a jejich rodiči. Do doučování se zapojilo 22 studentů, obvykle
po dvojicích nebo samostatně. Ti se nejméně jednou týdně
alespoň jednu vyučovací hodinu věnovali žákům z různých tříd
prvního stupně.
Každý jsme se spojili s vyučujícími doučovaných dětí
a domluvili se, že doučování začne po Velikonocích
a bude probíhat přes
Teams, jelikož s ním děti už
umí pracovat. Byli jsme to
naopak my, kdo si musel
osvojit další IT postupy.
Dle dohody jsme poté napsali dětem a rodičům a dohodli se na termínech doučování. První schůzky byly
spíše seznamovací, snažili
jsme se je vést v přátelském duchu a neodradit
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děti hned v prvních pěti minutách. Na hodiny jsme si samostatně připravovali materiály, např. různé prezentace, hravá
cvičení a Kahoot. Na hodinách VDO (Výchovy demokratického
občana) jsme si povídali o našich zážitcích a navzájem si dávali typy a nápady na doučování. Tímto způsobem jsme se
v doučování zlepšovali a zároveň jsme ho pro děti různě obměňovali.
Já osobně jsem doučovala tři třeťáky. Ze začátku hodiny jsem
vždy zkontrolovala, jestli si udělali domácí úkoly a jestli nepotřebují něco doplnit. Poté jsem začala s prací, kterou jsem
na daný den připravila. Bylo zajímavé pozorovat, jak je každý
žák jiný. Některý se hlásil hodně a jiný zase skoro vůbec. Některý byl hodně upovídaný a jiný spíše stydlivý. Zjistila jsem, že
děti jsou hodně soutěživé, hodně je bavil Kahoot a celkem
u soutěží ožily. Také jsem zjistila, kolik času se děti vydrží soustředit a podle toho jsem uzpůsobila hodiny.
Pomalu s Projektem Občan začínáme končit. Poslední hodinu
s dětmi se snažíme vést
jako rozlučkovou. Věřím, že
Projekt Občan - online doučování pomohl jak dětem,
které věci lépe pochopily,
paním učitelkám, kterým
děkujeme za vstřícnost
a spolupráci, tak i nám, jelikož jsme získali spoustu
nových poznatků a zkušeností.
Pavla Ježdíková, kvarta B,
Gymnázium Chodovická,
Detašované pracoviště,
Praha 14
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NAPSALI JSTE NÁM
Kam v okolí Jiren a Nových Jiren za koupáním?

Blíží se nám léto a prázdniny a i když to tak podle počasí úplně nevypadá, astronomické léto začíná tento rok 21. června.
A tak Vám přinášíme pár tipů na možnosti koupání v okolí.
Koupaliště

Úvaly

Koupaliště Klánovice

Adresa: Horova 1282, 250 82 Úvaly u Prahy
Otvírací doba: Po-Ne 9:00 - 20:00

Adresa: V Jehličině 391, 190 14 Praha 9 - Klánovice
Otvírací doba: Po-Pá 10:00 – 19:00, So-Ne 9:00 – 19:00

Popis koupaliště:
Historie úvalského koupaliště sahá až do konce 19.století.
Areál v podobě, jak ho známe, je ale projektem novodobým,
otevřeným v roce 2019 po rozsáhlé rekonstrukci.
Na koupališti jsou situovány 2 bazény – plavecký (50 x 26 m)
a dětský, dále pak stánek s občerstvením, toalety a převlékárny.
Hlavní přístupová trasa ulicí Mánesova je určena pouze pro
chodce a cyklisty (stojany na kola jsou u vchodu do koupaliště).

Popis koupaliště:
Je pro Vás připraven bazén 25 x 15 m a 14 x 20 m s pozvolným vstupem do vody, brouzdaliště pro nejmenší 4 x 4 m, sociální zařízení, převlékárny, občerstvení a dvě zahrádky.
Relaxovat můžete u bazénu na lehátkách nebo na rozlehlé
travnaté pláži. Pro děti jsou připravena dvě dětská hřiště, trampolíny, stůl na stolní tenis, minigolf a hřiště na plážový volejbal.
Pro hosty přijíždějící MHD je v blízkosti autobusová zastávka
linky 221 – Klánovice

Parkování:
Pro motorizované návštěvníky je parkoviště v Jirenské ulici
zdarma, 5 minut chůze od koupaliště (přístup není bezbariérový, 50 m po schodišti)
Ceník:
Celodenní vstupné: dospělí - 130 Kč, studenti - 90 Kč, děti do
150 cm, důchodci, ZTP – 80 Kč, děti do 100 cm - zdarma
Koupaliště nabízí také zvýhodněné vstupné pro rodiny, množstevní slevy a levnější vstupné po 16 h.

Parkování: Bezplatné parkování v ulici V Jehličině
Ceník:
Celodenní vstupné: dospělí – 130 Kč, studenti, děti do 150 cm,
důchodci/ZTP – 80 Kč, děti do 100 cm - 30 Kč
Tereza Benáčanová

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
Zdravím vás v měsíci květnu, plného příjemných chvil a zážitků.
Tak jsme se po dlouhé době všichni sešli v mateřské škole.
Musím říct, že všechny zúčastněné strany byly nadšené
a šťastné, že to konečně vyšlo.
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Začátek května se každoročně nese ve znamení oslav našich
maminek, a ani letos tomu nebylo jinak. Děti vyráběly přáníčka, učily se básničky a myslím, že pozitivní ohlasy maminek
nás utvrdily v tom, že se vše povedlo na výbornou.
Druhý týden v květnu k nám zavítal oblíbený Cirkus Adonis se
svým jedinečným vystoupením plných kouzel a čarování. Děti
se na chvíli staly pomocníky mistra kouzelníka. Nesmíme opo-

ŠKOLSTVÍ

menout výborného klauna, který nás skvěle pobavil. Po dlouhé
covidové přestávce jsme si to všichni náramně užili. Některé
děti kouzlily ještě večer 😊.
Jako správní zahradníci jsme si počkali na „tři zmrzlé“ a poté
proběhlo velké sázení v našem venkovním truhlíku. Děti vydatně pomáhaly. Museli jsme ho zbavit plevele a nachystat na
sázení bylin, zeleniny, jahodníků a okrasných rostlin. Děti se
touto interaktivní činností dozvídají, co rostliny potřebují k životu. Tak snad se nám zadaří.
Co rozhodně stojí za zmínku je, že nás navštívilo pojízdné planetárium. Cílem je vzbudit u dětí zájem o vesmír a přírodu

a zprostředkovat jim zážitek, který doposud nezažily. V oranžové třídě se začal od rána nafukovat velký stan, do kterého
děti postupně přicházely a vleže na koberci sledovaly promítání speciálním systémem zrcadel po celém stanu. Tentokrát
děti zaujal příběh „Mořské hlubiny“. Většina dětí viděla podobné záběry poprvé a byly z toho nadšené. Pro všechny to byl
krásný zážitek.
Čeká nás ještě spousta aktivit a akcí a já se těším, jak si je společně užijeme.
Přeji vám krásné a pohodové dny.
Za kolektiv MŠ Táňa Šebelíková
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ŠKOLSTVÍ

Základní škola
NÁVRAT DO ŠKOLY PŘINÁŠÍ MOŽNOST UČIT JINAK
ANEB ETIKETA NEJEN PRO SEDMÁKY
ZÁBAVNÉ, POUČNÉ, JEN ROUŠKY NÁM TO KAZILY!

Jirenští druháci jsou tvořiví

Aby se do školy těšili, přicházejí každou středu do lavic nějak vtipně
přiodění a vyzdobení.
Již přišli černobílí, byli oděni v proužcích, puntících, kšiltovkách,
v kloboucích, s věnečky a v nejbližší době je čekají indiáni.
V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností pracují
s přírodními materiály, dřevěnými výřezy, klacíky, kůží, vlnou, nebo
třeba s bavlnkami. Svými pracemi se podílejí na výzdobě třídy
a školních prostor. Díky nim na stěnách školních chodeb předou své
sítě barevní pavouci a nad lesní pasekou létají pestří motýli.
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ŠKOLSTVÍ

Krásnými dřevěnými domečky a originální básničkou
děti potěšily své
maminky ke svátku
matek.
S dřevěnými vlastnoručně designově omalovanými autíčky
potom druháci v atriu školy uspořádali závody. Byla to velká
legrace. Skoro žádný stroj se nevyhnul srážce, ale karambol
přestáli všichni ve zdraví.
S blížícím se koncem školního roku čeká druháky ještě jeden
důležitý úkol. Přivítat vystoupením nedávno narozené spoluobčánky s jejich rodiči. Moc se na to těší. Bude to jejich první
veřejné vystoupení, tak jim, prosím, držte palce.
Mgr. Jana Nová
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KULTURA

KULTURA

ČERVEN

ŽIVOT JIREN
17:00
úterý

Právní poradna
na Kvapíku

Bezplatná rada a právní pomoc
občanům Jiren, Nových Jiren a
sousedních obcí. Lze přijít i bez
objednání, ale ideální je se objednat
předem na korejzova@email.cz.
JUDr. Jitka Korejzová, advokátka

19:00

Na kus řeči s...
Jiřinou Bohdalovou
Kvapík U Antošů

úterý

19:00
pátek

19:00

čtvrtek

Výstava fotografií

až

Kulturní dům Jirny
Více na www.ziji.cz

19:00
Ewa Farna
Tour: Málo se známe
září

Kulturní dům Jirny
Více na www.ziji.cz

Fotíš, fotím, fotíme Jirny

Více na www.ziji.cz

Kvapík U Antošů

19:00

Biograf Kvapík
Krajina ve stínu

pátek

Ivan Mládek
& Banjo Band

září

Vernisáž výstavy
Fotíš, fotím, fotíme Jirny

Příjemný recitál na Kvapíku.
Pro vstupenky volejte 728 375 011

Další akce

Talk show se známou herečkou,
která právě slaví významné životní
jubileum. Sledujte www.ziji.cz

19:00

DROBNOSTI
Milana Drobného

Kvapík U Antošů
Krajina ve stínu režiséra Bohdana
Slámy je kronikou lidí a jedné malé
vesnice v pohraničí vláčené dějinami
třicátých, čtyřicátých a padesátých
let minulého století. Hrdinové filmu
čelí nacismu i komunismu, každý z
nich se s jejich přísliby a hrůzami
vyrovnává
jinak.
Více
na
www.ziji.cz

Tento přehled vydává redakce portálu www.ziji.cz nejen pro Jirenský zpravodaj. Chcete přidat svoji akci?
Navštivte www.ziji.cz a akci jednoduše přidejte. Uzávěrka 24. dne předchozího měsíce.
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SDH Nové Jirny
Po dlouhé době, v polovině května, opět začaly tréninky mládeže, na které se těšili nejen jejich vedoucí, ale hlavně děti.
Družstva mladých hasičů si vyzkoušela nově zakoupené soutěžní dresy a trénovala požární útoky. Bohužel plánované soutěže byly zrušeny a tak nezbývá jen doufat, aby se celá situace
zlepšila.
Vzhledem k dodržování covidových opatření spojených s pořádáním akcí s větším počtem lidí, jsme se pro letošní rok rozhodli,
dětský den v červnu zrušit. Snad to situace dovolí a budeme
moci nějakou akci uspořádat po prázdninách.
V uplynulém měsíci byla výjezdová jednotka povolána k jedné
události do Nehvizd, kde při silném větru byla uvolněná střešní
krytina.

Přejeme dětem krásné prázdniny a všem hodně zdraví
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Veteran Car Club Nové Jirny
V polovině května se uvolnila přísná opatření a díky tomu se
konala první klubová akce našeho spolku - uctění památky
letců.
Navštívili jsme lom Bořená hora, udělali si krátkým výlet vojenskými jeepy po okolí a vydali se k pomníku letců amerického bombardéru B 17G s imatrikulačním číslem 43-38701
ze stavu 850. bombardovací eskadry 490. bombardovací skupiny, sestřelených poblíž Sedlčan a k pomníku generála Karla

Mareše, 1. velitele slavné 311. čs. bombardovací peruti RAF ve
Velké Británii v době 2. světové války, který byl po únoru 1948
degradován z generála na vojína a vykázán z Prahy do Kosovy
Hory u Sedlčan, kde pracoval jako zemědělský dělník státního
statku.
Na místě jsme uctili památku položením květin.
Za VCC Šárka Hanušová a Jiřina Vlastníková
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Sdružení Otevřených Srdcí
Májové slavnosti v Jirnech
Jak si jistě mnozí z Vás všimli, v jirenském parku u samoobsluhy stojí májka. I přes různé nepříznivé okolnosti jsme se nenechali odradit a spolu se všemi, kteří měli chuť přiložit ruku
k dílu při stavbě májky a poté to pěkně oslavit, jsme si užili
krásné sobotní dopoledne.
Zprvu zamračené ráno se proměnilo do slunečného dne, dobrého jídla a pití byl dostatek, hudební doprovod v podání
bratrů Hemerových byl dobře naladěn, a tak nic nebránilo
účastníkům i organizátorům si letošní májové slavnosti pořádně užít.
Silní muži postavili májku raz dva a Kecal, tradiční májová postavička, bez prodlení uvítal SborKlan, který zahájil kulturní
program svým pěveckým vystoupením. V zápětí přišla chvíle
pro všechny milovníky hádanek - výška májky byla odhadnuta
a uhodnuta, mimochodem měří 12 metrů, a následovalo vystoupení Elišky Šrůtkové. Taneční škola Artimo na sebe také
nenechala dlouho čekat a potěšila přihlížející svižným tanečním vystoupením. No, a protože tance není nikdy dost, svolala
Zuzka Nováková své tanečníky k tradiční české besedě. Letos
si navíc přichystali ještě jedno překvapení, kromě besedy
předvedli i letošní hit - taneční výzvu Jerusalema Dance
Challenge, která je symbolem boje proti covidu. Do tohoto
vystoupení se zapojila i malá tanečnice Nikolka, která se odvážně chopila výzvy a na invalidním vozíku předvedla, že tělesný handicap nemusí být vždy nepřekonatelnou překážkou.
Svým vystoupením odstartovala charitativní dražbu májky výtěžek z benefice poputuje na tábor pro děti se svalovou
atrofií.
Následoval vrchol dopoledne - korunování nového májového
krále. Ten, slíbil to, co měl, a svůj úděl přijmout šel. Setkání
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jsme tradičně ukončili rituálem u májky a přáním, abychom se
zase za rok ve zdraví a s radostí na májových slavnostech sešli
a aby nadšenců, kteří v Jirnech chtějí stavět májku a dělat cokoliv pro druhé a pro naši vesnici, neustále přibývalo.
Já si dovolím zakončit článek poděkováním všem spolkům či
jednotlivcům, kteří se na akci podíleli ať už svými kulinářskými, uměleckými či organizačními počiny. Speciálně bych
chtěla poděkovat Alešovi a Jiřímu Hemerovým, kteří věnovali
svůj honorář za vystoupení na benefiční dražbu májky.
Za Sdružení otevřených srdcí Lucie Jirásková

Divadelní ochotnický spolek
Za náš ochotnický spolek jsme moc
rádi, že jsme mohli v rámci fungování seniorské linky nakoupit potřebné potraviny pro několik našich
spoluobčanů v době epidemické.
Pevně věříme, že nadchází příznivější doba, proto naše seniorlinka na čísle 703 667 882 v obvyklých časech:
každé Út a Čt v 17-18 h, bude v provozu ještě do 29. června
2021.
Zrovna tak jsme rádi, že jsme se s naším spolkem mohli
účastnit letošních májových slavností, byť v omezeném režimu. Nicméně organizátorům se podařilo přemluvit počasí,

a tak nemusel moknout komorník, babička ani ten nejdůležitější - nový májový král, který si získal publikum svým nesporným komediálním talentem.
Avšak pro mě osobně bylo jedním z nejhezčích okamžiků
letošních Májů – překvapení tanečního mistra Martina Hejhala a Nikolky v rytmu Jeruzalémy.
Všichni, kteří jsme přihodili do kasičky Nikolce a dalším dětem
finanční dárek, aby si i děti odkázány na invalidní vozík mohly
užít letní tábor se vším všudy, oceňujeme především práci lidí,
kteří pro tyto děti připravují každoročně program a věnují jim
svůj čas a energii.
Klidné a slunné léto za DOS přeje
M. Kočová
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Junák Jirny

DRUHÁ ŠANCE PRO NEVYUŽITÉ VĚCI
ANEB

PŘINES - VYMĚŇ - ODNES

KULTURNÍ DŮM JIRNY
POŘÁDÁ SKAUTSKÉ STŘEDISKO BRATRA FANDY ANTOŠE
JIRNY

25.6 16 - 18
JEN PŘÍJÍMÁNÍ VĚCÍ V KD

26.6. 9 - 17
27.6. 9 - 14
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ OBLEČENÍ, KOSMETIKA, DOPLŇKY,
KNIHY, ČASOPISY, KUCHYŇSKÉ POTŘEBY, VÝTVARNÉ
POTŘEBY, HRAČKY ATD...
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO BRATRA FANDY ANTOŠE JIRNY POŘÁDÁ

SBÍRKU PROŠLÉHO
OBVAZOVÉHO
MATERIÁLU
obvazy, trojcípé šátky, autolékárničky ....

Chceme děti naučit první pomoc, aby
uměly pomoct třeba i Vám!
Místo předání: skautská klubovna v ulici Pražská u sběrného dvoru
Sbíráme každé pondělí do konce června v 17-18hod.
Stačí zazvonit.
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INZERCE

ovoce a zelenina z Polabí
a Mělnicka—trhová
restaurace—pečivo—maso
a ryby—vajíčka
z volného chovu—
výběrová káva—zmrzlina—
řemeslné pivo a limo—
naturální víno—věnce—
výrobky ze dřeva—
keramika—broušení nožů
+Workshop
Jak fermentovat zeleninu
(v 8.00 a v 11.00 h)

Certiﬁkovaný alarm v Jirnech

Krádež,
oheň
nebo
velká
voda?
Víte, že více než 80 %
lidí si svůj domov
zabezpečí až
po nepříjemné
zkušenosti
s krádeží,
požárem
či vytopením?

Štěstí přeje připraveným
a s profesionálním certiﬁkovaným
zabezpečovacím systémem
BEDO Ajax budete připraveni
nejen na zloděje, ale i na požár
a vytopení domácnosti.
Díky našim specializovaným
montážním partnerům trvá
instalace bezdrátového systému
v řádech minut a není třeba
složitých zásahů do konstrukce.
Prvky chytré domácnosti jako
například otevření garážových vrat
už jsou pak příjemným bonusem,
který Vám rádi nainstalujeme.
Chraňte sebe i své blízké
nejoceňovanějším zabezpečovacím
systémem na trhu.

Návrh zabezpečení a montáž v Jirnech a okolí Vám zařídíme,
ozvěte se nám pomocí kontaktních údajů níže

723 714 652
jirny@instalujubedo.cz

Pronajmu 2+KK47 m2, s parkovacím místem
v bytovce v Nových Jirnech od června 2021.
Tel. 604 208 951
Dobrý den, poptávám zahradu/pozemek
v Jirnech či okolních obcích
vhodný pro stavbu RD.
Děkuji. Tel. 705 944 512
Koupím zemědělské pozemky v okolí Prahy,
nabízím min. 50 Kč/m2.
tel. 603 442 474

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

PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul.,
Květnice, okr. Praha-východ

Vaši real itní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz
www.zdiradpekarek.cz

cena 19.745.000,-Kč

Připravujeme
prodej nových bytů
v Klánovicích
PRODEJ – strategický stavební pozemek
o výměře 8.262 m2,
Revoluční ul., Šestajovice
A
PRON

J AT O

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,
Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy
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A
PRON

J AT O

PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2,
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

PRON

A J AT O

PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2,
vhodný jako prodejna, showroom, pohybové studio apod., přízemí OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy
Cena 9.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská
linka, více nezařízený, 2. patro,
ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice

1)
kách
: PRO
8.262
cena

28

