XIIl. ročník
5/2021
květen

PŘEČTĚTE SI:
Zprávy
z obce
Napsali
jste nám
Školství
Kultura
Spolky
a organizace
Inzerce

Jirenský zpravodaj – XIIl. ročník. Periodický tisk územně samosprávního celku – měsíčník. Vydavatel: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9,
250 90 Jirny, e-mail: obec.jirny@jirny.cz, tel: 281 962 945. Redakce a místo vydání tamtéž. Příspěvky zasílat na e-mail redakce:
zpravodaj.jirny@seznam.cz. Za redakční radu: Ing. Lucie Proroková, Bc. Šárka Hanušová, Mgr. Michaela Vodičková, Marcela Hrubantová.
Měsíčník je dostupný na internetové adrese obce www.jirny.cz. Náklad 1150 kusů – občanům obcí Jirny a Nové Jirny do schránek zdarma.
Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce. Sazba a tisk BETIS s.r.o., Praha – Běchovice. Registrační číslo MK ČR E 18 995.
Redakční uzávěrka červnového čísla je 25. května 2021.

ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
i když počasí si v letošním roce dává trochu na čas, jaro je
cítit ve vzduchu. Epidemiologická situace se začíná zlepšovat a snad konečně vidíme světlo na konci tunelu. Začínáme
se probouzet z tvrdého lockdownu, otevírají se postupně
školy, školky a některé obchody. Rádi bychom, abychom my
všichni nebrali stále platná opatření na lehkou váhu a nevystavovali sebe, ani své blízké zbytečnému nebezpečí. Naštěstí v naší obci máme blízko přírodě, lesu a můžeme se
kdykoliv volně nadechnout. Bohužel, někteří mladí lidé jsou
netrpěliví a začínají se shlukovat na různých místech, pose-

dávají na lavičkách a konzumují i alkohol. Rádi bychom
všechny vyzvali k trpělivosti a dodržování mimořádných
opatření. Všechno má svůj čas, i toto nepohodlí jednou
skončí a my pevně věříme, že se brzy budeme všichni společně setkávat na společenských akcích a užívat si volného
pobytu bez omezení!
V tomto čísle Zpravodaje se dozvíte například výherce naší
Fotografické soutěže nebo si můžete zavzpomínat na místní
střelnici na Vyšeráku, více v našich článcích.
Přejeme všem čtenářům krásné jarní dny a pevné zdraví!
Vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE
Vážení obyvatelé Jiren a Nových Jiren,
jak jsme vás informovali na veřejném zasedání zastupitelstva
obce, v prosinci minulého roku a v lednu jste měli možnost
přečíst si v Jirenském zpravodaji, stále pracujeme na slibovaných investičních akcích. V současné době je již téměř dokončena odpočinková zóna u požární nádrže Vaňák v Nových
Jirnech, je osazena čekárna na autobusové zastávce u Jiren-
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ského potoka proti bývalému zahradnictví, jsou dokončeny
projektové dokumentace na některé plánované akce a probíhá vyřizování stanovisek dotčených orgánů a proces stavebního řízení.
V tuto chvíli máme vydaná stavební povolení na akce, které
bychom rádi v letošním roce zrealizovali a to „Chodník podél
farní zdi při ulici Brandýská, Chodník podél ulice Zámecká,
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mezi ulicemi Brandýská a Alejka a Rekonstrukce ulic Nerudova, Pionýrů a části ulice Spojovací. Současně probíhá stavební řízení na odstranění vyvýšeného přechodu pro chodce
v ulici Brandýská. Se zahájením prací můžeme začít hned, jakmile rozhodnutí o stavebním povolení nabyde právní moci.
Zejména poslední jmenovanou akci, tj. nový asfaltový povrch
v Nerudově ulici a okolí, vnímáme jako velmi potřebnou a doufáme, že po dlouhých jednáních o odkupu této ulice od soukro-

mého vlastníka a hledání kompromisu ohledně jeho budoucího uspořádání s jejími obyvateli, už se nám povede s rekonstrukcí začít a do konce roku budeme mít ulici vyasfaltovanou,
s vyznačenými parkovacími místy, chodníkem a zelení.
Těšíme se, že se opět posuneme v investičních akcích dál
a budeme Vás informovat o dalších krocích.
Za zastupitelstvo obce Jirny Šárka Hanušová

Nová nádoba na tříděný odpad
Třídění odpadu se stalo v naší obci zcela běžnou věcí, za kterou jsme
moc rádi. Každá domácnost má k dispozici nádobu na papír, plast,
sklo a směsný odpad a ti, kdo si objednali další službu navíc mají
i nádobu na bioodpad. Ve sběrných dvorech lze dále odložit železo,
tetrapacky, oleje z domácností, použité spotřebiče či nebezpečný
odpad. Na několika sběrných místech v obci najdete i kontejnery na
textil či sběrné místo na baterie. Jsme rádi, že tyto služby využíváte
a na základě podnětu některých našich obyvatel jsme na sběrné
místo tříděného odpadu, do ulice Jiráskova v Nových Jirnech, umístili nově nádobu na kovové odpady. Do této nádoby můžete vkládat
plechovky od potravin (konzervy), nápojové plechovky a ostatní kovové předměty z domácností (nádobí, příbory, kovová síta apod.),
které jsou vyobrazeny na etiketě.
Prosíme udržujte u sběrných míst pořádek, zamezíte tak pohybu nebezpečných hlodavců, kteří tato sběrná místa vyhledávají, ale i nepříjemnému pohledu kolemjdoucích.
Děkujeme za třídění i vaši ohleduplnost.
Za obec Jirny Šárka Hanušová

Sběrný dvůr
Sběrné dvory najdete na adresách:
Jirny - Pražská 73, vedle Kulturního domu
Nové Jirny - Hlavní 330, u Čistírny odpadních vod

Sběrný dvůr je určen POUZE pro občany s trvalým pobytem na území obce Jirny a Nové Jirny a vlastníky
nemovitostí v k.ú. Jirny.
V obci lze využít oba sběrné dvory bez ohledu to, zda jste obyvatelé Jiren či Nových Jiren.

Jirny: Čtvrtek: 15.00 – 17.00 hodin
Sobota: 12.00 – 14.00 hodin

Do sběrného dvora lze odevzdat:
u
u
u
u
u
u
u
u

Směsný odpad
Tříděný odpad plast a papír
Bioodpad
Železo
Oleje z domácností
Nápojové kartony (tetrapack) – pouze v Jirnech
Nebezpečný odpad - pouze v Jirnech
Barvy, laky a další tekutiny, které patří do
nebezpečného odpadu - pouze v Jirnech

Nové Jirny: Středa: 15.00 – 17.00 hodin
Sobota: 9.00– 11.00 hodin

Ceník za uložení odpadů
u
u
u
u

Ceny jsou dány dle množství:
množství cca 1 kolečko
množství malý vozík za auto
množství větší vozík do 0,5m3

10 Kč
50 Kč
100 Kč

Maximální jednorázové množství odevzdaného odpadu
je stanovena do velikosti většího vozíku 0,5m3 !!
Bioodpad a železo zdarma!

PNEUMATIKY NEBEREME – lze odevzdat v každém pneuservisu!!!
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Zápis a usnesení ZO Jirny
z veřejného zasedání ze dne 14.4.2021
Program:
1. Bezúplatný převod pozemku p.č. 100/2 o výměře 7m2 a pozemku ideální ½
p.č. 42/2 o výměře 15m2 do majetku obce
2. Bezúplatný převod pozemku p.č. 932 o výměře 3.266m2 do majetku obce
3. Koupě pozemku p.č. 1281/2 o výměře 39m2 v k.ú. Jirny
4. ČEZ Distribuce a.s. – smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích
p.č. 535/9, 535/10, 535/73 za pokládku kabelového vedení v ulici Zahradní v
Jirnech
5. Smlouva o spolupráci s KÚSK – okružní křižovatka
6. Smlouva s obcí Tuklaty o zajištění školní docházky na II.stupni, dle kapacitních
možností
7. Různé
8. Návrh usnesení a závěr
Návrhová komise: Ing. Červinka, Ing. Benáčan
Ověření zápisu: Ing. Horák, Bc.Benáčová
Hlasování: veřejné
Přítomni: dle presenční listiny – 12 zastupitelů, 1 omluven
1. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKU P.Č.100/2 O VÝMĚŘE 7M2
POZEMKU ID. ½ P.Č. 42/2 O VÝMĚŘE 15M2 DO MAJETKU OBCE

A

V minulosti byl několikrát žádán Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
o bezúplatný převod zmiňovaných pozemků do majetku obce.
V letošním roce došlo k dohodě, obci byl zaslán od ÚZSVM návrh smlouvy k
bezúplatnému převodu a zřízení věcného práva, spočívajícího nezcizit převáděný
majetek a nezatížit je zástavním právem po dobu 10ti let od jejich nabytí do
vlastnictví obce. Jedná se o:
pozemek p.č. 100/2 o výměře 7m2 – pod autobusovou zastávkou v ulici Zámecká
v účetní hodnotě 1.068,50 Kč
a pozemek id. ½ p.č. 42/2 o výměře 15m2 – ul. Brandýská proti restauraci u
Antošů v účetní hodnotě 997,-Kč.
Záměr byl řádně zveřejněn na úředních deskách.
Hlasování: 12 x ANO
Usnesení: ZO schvaluje převod pozemků od UZSVM – parc.č. 100/2 o výměře 7m2 a
ideální ½ parc.č. 42/2 o výměře 15m2 do majetku obce, vše v obci
a k.ú.Jirny.
2. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKU P.Č. 932 O VÝMĚŘE 3.266M2 DO
MAJETKU OBCE
Obec oslovila v loňském roce Římskokatolickou farnost Jirny kromě jiného o
pozemek p.č. 932 o výměře 3.266m2, o jeho bezúplatný převod do majetku obce.
Jedná se o prvou část starého hřbitova, kterou obec stejně udržuje jako zbylé dvě
části hřbitova, které jsou však už v jejím majetku.
Došlo k dohodě a farnost Jirny předložila Darovací smlouvu spojenou se
Smlouvou o zřízení služebnosti užívacího práva pro farnost pro církevní obřady.
Smlouva zkonzultována s pí. Korejzovou – bez problému.
Záměr byl řádně zveřejněn na úředních deskách.
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Hlasování: 12 x ANO
Usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 932 o výměře 3266m2
do majetku obce, v obci a k.ú.Jirny.
3. KOUPĚ POZEMKU P.Č. 1281/2 O VÝMĚŘE 39M2
MAJETKU OBCE

V K.Ú. JIRNY DO

Před koncem loňského roku obec nechala zrekonstruovat část chodníku při vjezdu
do Nových Jiren po pravé straně podél ulice Hlavní. V této části se nachází i malý
pozemek p.č.1281/2 o výměře 39m2, který je v soukromém vlastnictví. S majitelem
byl domluven jeho odprodej obci za již dříve odsouhlasených podmínek – cena max.
200,-Kč/m2.
Záměr byl rovněž řádně zveřejněn na úředních deskách.
Hlasování: 12 x ANO
Usnesení: ZO schvaluje koupi pozemku parc.č. 1281/2 o výměře 39m2, v obci
a k.ú.Jirny. Cena 200,-Kč/m2
4. ČEZ DISTRIBUCE – SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE NA
POZEMCÍCH P.Č. 535/9, 535/10, 535/73 ZA POKLÁDKU KABELOVÉHO
VEDENÍ V ULICI ZAHRADNÍ V JIRNECH
Firma Uhlíř s.r.o. Čelákovice z pověření fi. ČEZ Distribuce, a.s., žádá o podepsání
Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pokládku zemního kabelového
vedení NN přes pozemky obce p.č. 535/9, 535/10 a 535/73 pro novostavbu RD na
pozemku p.č. 535/2 – ul. Zahradní v Jirnech.
Hlasování: 12 x ANO
Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a.s. o zřízení
věcného břemene na obecních pozemcích parc.č. 535/9, 535/10 a 535/73 v ul.
Zahradní v Jirnech za pokládku kabelového vedení pro RD na pozemku
parc.č. 535/10 v obci a k.ú.Jirny
Firma Uhlíř s.r.o. Čelákovice opět z pověření fi. ČEZ Distribuce, a.s., žádá o
podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pokládku zemního
kabelového vedení NN přes pozemky obce p.č. 1190/1 a p.č. 1197 pro novostavbu
RD na pozemku p.č. 1190/3 – v ul. V Dubinách v N.Jirnech.
Hlasování: 12 x ANO
Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a.s. o zřízení
věcného břemene na obecních pozemcích parc.č. 1190/1 a 1197 v ul.
V Dubinách v Nových Jirnech za pokládku kabelového vedení pro
novostavbu RD na pozemku parc.č. 1190/3 v obci a k.ú.Jirny.
Firma CETIN a.s., - resp. žadatel fi. SUP-TECHNIK a.s. žádá o uzavření Smlouvy o
zřízení služebnosti na základě již dříve sepsané Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti ( 21.9.2017).
Jedná se o umístění síťového rozvaděče a metalického kabelu v délce 3bm
v křižovatce ulic U Lesa a Pod Lesem, pozemek p.č. 1750.
Hlasování: 12 x ANO
Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou CETIN a.s. o zřízení věcného
břemene na obecním pozemku parc.č. 1750 v ul. U Lesa v Nových Jirnech
za umístění síťového rozvaděče a metalického kabelu.
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5. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI S KÚSK – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
V polovině měsíce února proběhlo u náměstka hejtmanky pro oblast silniční
dopravy jednání ohledně urgence výstavby kruhové křižovatky na silnici
Poděbradská pro výjezd automobilů z D11. Obec znovu připomněla a zkonstatovala
připravený projekt včetně stavebního povolení a připravenost firem Prologiss a P3
se finančně na této akci podílet, jak bylo dříve dohodnuto. Zbylá část financí bude
hrazena z rozpočtu kraje.
Se zástupci kraje byly domluveny podmínky o spolupráci, kde obec kraji předá
dosud
dosud pořízené
pořízené podklady,
podklady,na
na jejichž
jejichžzákladě
základěnechá
necháKÚSK
KÚSKvypracovat
vypracovatprováděčku
prováděcí
stavby
včetně
položkového
ceníkového
rozpočtu
a
následně
vypíše
VŘ.
Akce
dokumentaci stavby včetně položkového ceníku následně vypíše VŘ. Akce bude
bude
začleněna
začleněna do
do plánu
plánu investic
investickraje
krajena
narok
rok2022.
2022.
Hlasování: 12 x ANO
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s KÚSK ve věci
okružní křižovatky na silnici II/611 Poděbradská.
6. SMLOUVA S OBCÍ TUKLATY O ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
NA II.STUPNI, DLE KAPACITNÍCH MOŽNOSTÍ
Během podzimu loňského roku se na nás obrátila Obec Tuklaty, ohledně možnosti
umístění několika školáků druhého stupně, do nové jirenské školy od 1.9.2021.
Reálná možnost je max. 8 žáků do 6.třídy. (14.10. 2020 ZO). Úplata za jednoho
žáka byla stanovena ve výši 8.000,-/rok.
Hlasování: 12 x ANO
Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy s obcí Tuklaty k zajištění 8 žáků ke školní
docházce na II. stupni v ZŠ Jirny, dle kapacitních možností.

7. RŮZNÉ :
-

Hospodaření příspěvkových organizací + OÚ za rok 2020
MŠ Jirny – hospodaření skončilo kladným výsledkem + 2.137,84Kč
ZŠ Jirny – hospodařila též s kladným výsledkem, a to + 10.669,25Kč
Co se týká hospodaření obce za rok 2020, skutečnost finančních prostředků
k 31.12.2020 na účtech činila 40,385.236,-Kč.
Všechna tato čísla budou potvrzena auditem, který bude dokončen a projednán do
konce června letošního roku.
Rozpočet obce na letošní rok byl projednán v loňském roce v prosinci, kde bylo
v příjmové části kalkulováno s celkovou částkou 99.434.100,-Kč, plánované
celkové výdaje byly s ohledem na plánované investice a splátky úvěru navrženy ve
výši 77.658.334,-Kč, plánovaná rezerva činila 21.775.766,-Kč.
Vzhledem ke covidové situaci se zatím rozpočet nenaplňuje dle očekávání.
Finanční výbor se proto dohodl na svém minulém zasedání, že dle finanční situace,
připraví v květnu na příští veřejné zasedání zastupitelstva, návrh rozpočtového
opatření včetně upřesnění navržených plánovaných investičních akcí na letošní rok.
Rozpočet příspěvkových organizací ZŠ a MŠ je tvořen jako vyrovnaný, resp. u MŠ
je počítáno s minimálním ziskem 11tis. Kč ( doplňková činnost).
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Hlasování: 12 x ANO
Usnesení: ZO bere na vědomí a souhlasí s výsledky hospodaření příspěvkových
organizací MŠ a ZŠ za rok 2020 včetně obce, vše bude potvrzeno zprávou
auditora.
Dále i s vyrovnanými rozpočty MŠ a ZŠ. Rozpočet obce r. 2021 bude
v květnu korigován včetně investičních akcí a opětovně projednán na
veřejném zasedání ZO.
-

Vyhodnocení žádostí spolků a organizací o finanční příspěvek z rozpočtu
obce
I v letošním roce poskytla obec spolkům a organizacím možnost si požádat o
finanční příspěvek z rozpočtu obce, kde byla za tímto účelem vyčleněna částka
500.000,-Kč.
Žádosti se sešly v celkové výši 793 tis. Kč, a proto muselo dojít k jejich
přehodnocení a novému posouzení pouze do výše ½ mil. Kč.
U Sskauta bude část financí po dohodě ZO řešena samostatně z rozpočtu.
Podobná
situace
ještě objevila
i u Tenisového klubu, který bude nejdříve
Stejně tomu
bude useTenisového
klubu.
diskutován
v
rámci
ZO.
Návrh poskytnutí finančních příspěvků: - viz tabulka.
Návrh poskytnutí finančních příspěvků: - viz tabulka.

Hlasování: 12 x ANO
Usnesení: ZO souhlasí s vyhodnocením žádostí místních spolků a organizací o finanční
příspěvek z rozpočtu obce na r. 2021.
Diskuse:
- Dotaz pí. Melcrové a paní Grimmové ohledně záměru nové budovy nákupního
střediska a využití dalších prostor v návaznosti na parkovací plochy.
Odpověď:
Starosta seznámil přítomné o připravovaném záměru, který je
v samotném počátku (hrubá objemová studie) a bude se odvíjet od finálních
podpisů smlouvy o spolupráci mezi Obcí x Sokolem x firmou LECO. Parkovací
plochy budou součástí PD.
- Dotaz p. Hadravy – ohledně zdroje financí jirenským spolkům a organizacím.
Odpověď: Příspěvky budou vypláceny z určeného balíčku z rozpočtu obce,
spolky mohou žádat i o finance z různých jiných fondů.
- Dotaz p. Zurana – ve věci úprav ozelenění parku u NS a jeho dalšího využití pro
kulturní akce.
Odpověď: Obec souhlasí, bude se odvíjet od spolupráce obce x Sokol x LECO po
vyjasnění majetkových poměrů.
- Dotaz zástupců Skautů ve věci úprav plochy dvora u skautské klubovny, kde se
v současné době nachází i sběrný dvůr.
Odpověď: Po přestěhování stavební buňky dojde k částečnému vyklizení a
úpravám prostor, zakoupeno mobilní oplocení k přepažení prostoru sběrného
dvora. Obec vede jednání s vlastníky pozemku, který je dle územního plánu určen
k výstavbě nového dvora.
8. NÁVRH USNESENÍ, ZÁVĚR
Ing. Červinka přednesl návrh usnesení, který byl jednohlasně schválen
– 12x ANO
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ZPRÁVY Z OBCE
Fotografická soutěž
Milí příznivci soutěžení a zvlášť fotografování,
je mi milou povinností Vám jménem poroty a jménem svým
poděkovat za účast v prvním ročníku fotografické soutěže
„Fotím, fotíš, fotíme … Jirny“. Společně Vám děkujeme za kva-
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litu a množství snímků, které jste do soutěže zaslali, a za Vaše
nadšení sdílet na nich příběhy a nevšední témata, která aktuální doba přináší. Jako koordinátor soutěže jsem měl možnost
s Vámi komunikovat e-mailem, fotky přebírat a připravovat je

ZPRÁVY Z OBCE
pro on-line posouzení porotou. Hodnocení probíhalo ve čtyřech samostatných kolech předem určeným systémem, který
kombinoval společný pohled porotců i jejich individuální postoj ke světu i k fotografii. Oproti plánu vybrat 45 snímků do
tisku a poté na výstavu, jich bylo nakonec vybráno celkem 54.
Poslední, páté kolo, tedy výběr vítězné fotografie, proběhne v
den vernisáže výstavy, kde porota udělí absolutnímu vítězi
prvního ročníku soutěže „Cenu Josefa Koloce“. Tato cena bude
spojena i s hmotnou odměnou.
Pro velkoformátový tisk a výstavu byly vybrány fotografie
těchto autorů:
Adam Javorský, Aleš Rudl, Alice Šedová, Andrea Valentová, Dana
Hrubá, Dana Kohoutová, Daniel Petrák, David Roškot, Helena
Žďárská, Jan Konrád, Jan Pruner, Jana Pivoňková, Jana Rybářová,
Jaroslava Pivoňková, Lubomíra Škulavíková, Lucie Proroková,
Markéta Vindušková, Martin Horák, Martina Bilová, Mirka Strej-

cová, Monika Milnerová, Pavlína Pošíková, Šárka Rucká,
Tereza Slabá, Vladimír Nekolný, Vladislav Konečný.
Gratulujeme!
Absolutním vítězem se stane tedy někdo z výše uvedených
dam a gentlemanů. Kdo z nich to bude, se dozvíme na vernisáži, která se uskuteční na Kvapíku U Antošů dne 17. 6. 2021.
Tímto všechny účastníky soutěže na vernisáž srdečně zveme,
a to vč. doprovodu. Samozřejmě ještě obdrží e-mailovou pozvánku. Výstava bude po slavnostním zahájení pokračovat až
do 25.6.2021. Malou ochutnávku fotografií přináší i Zpravodaj
a také facebook Jirenské kavárny.
Srdečně Vás zvu na výstavu.

Martin Zuran za Kvapík U Antošů

(změna termínu je s ohledem na probíhající epidemiologickou situaci
vyhrazena. Sledujte www.ziji.cz)

Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Jaroslava Pešoutová
Stanislav Alexander
Jarmila Novotná

Jana Valachová
Vlasta Duchoslavová
Srdečně gratulujeme.
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Navždy nás opustili:

Jaroslav Bezpalec, Bohumír Holler, Eva Šulcová a František Volšanský
Rodinám a pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast.
S bolestí v srdci oznamujeme všem našim obyvatelům, že nás 16. dubna 2021 navždy opustil pan
Bohumír Holler, který svůj život zasvětil jako rychtář Vlastenecko dobročinné obci baráčníků Jirny
obci a spolupracoval a pomáhal vždy tam, kde bylo potřeba.
Děkujeme za jeho celoživotní činnost.
Nikdy nezapomeneme.
Za OÚ Jirny Šárka Hanušová a Stanislav Skořepa

NAPSALI JSTE NÁM
Z historie naší obce
Vzpomínáte si, že v naší obci, v osmdesátých letech fungoval
oddíl mladých sportovních střelců – tzv. Svazarm?
Tenkrát tréninky mládeže probíhaly na střelnici na Vyšeráku
nebo na fotbalovém hřišti pod vedením pana Jiřího Pokorného a pana Jiřího Pavlíka z Jiren. Soutěže ve střelbě ze vzduchovek se konaly i v jirenské sokolovně, vždy za velké účasti
mládeže z různých oddílů. Zastřešená plocha na střelnici
sloužila z části pro přípravu střelby ze vzduchovek a malorážek vleže, oddělená část byla pro střelbu z pistolí a část také
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s malou klubovnou. Na střelnici chodili pravidelně střílet
i starší členové oddílu. Ti, v rámci brigád, nechali na vlastní
náklady vybagrovat a následně natáhnout do klubovny přípojky na elektriku, vodu a pevnou telefonní linku. Nedílnou
součástí bylo udržování pořádku v přilehlém okolí.
Po roce 1989 se název změnil na Sportovní střelecký klub Jirny.
Na základě schváleného územního plánu zástavby naší obce
v devadesátých letech byla střelnice zrušena. Jiný vhodný pozemek pro tento sport už bohužel v naší obci nalezen nebyl.
Napsala Hrubantová Marcela

NAPSALI JSTE NÁM
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a takhle místo, kde střelnice stála, vypadá dnes …..
Následující článek je reakcí na článek o záměru výstavby nového
multifunkčního objektu v Jirnech, o kterém jsme psali v březnovém
jirenském zpravodaji.

Trocha inspirace pro všechny, kteří to tu mají rádi

Kdo by nepřál našim vesnicím a městům čerstvý vítr, který by
přinesl zkvalitnění života místním obyvatelům? Lepší občanskou vybavenost, novou náves, zeleň, sportoviště nebo další
prostor pro setkávání lidí, v němž by tepal život. Myslím si, že
pokud se mají obce probudit k novému životu, pokud lidé mají
žít spolu a nejenom vedle sebe, potřebují tato živá místa víc,
než jakákoliv jiná. Říká se jim obecně veřejný prostor.
K napsání tohoto textu mě přivedl článek z Jirenského zpravodaje o uvažované přestavbě objektu samoobsluhy v jirenském parku a také nedávný odkaz v deníku E15 na knihu
„Možnosti vesnice“.
Jirny, stejně jako i mnohé další vesnice, procházely historicky
spontánním vývojem. Výsledkem je v tomto případě nekompaktní obec u dálnice a skladových hal s mnoha soukromými
i veřejnými stavbami často bez hodnotné architektury, obec
bez přístupu ke své historii (rozuměj ke ztracenému Jirenskému zámku) a místo, které je pouze takovou roztodivnou
účelovou aglomerací bez nějakého konkrétního směřování. Co
nová ulice, to unikát. Co nová stavba, to individualita. Jako by
za zdí domu nikdo nevnímal své širší okolí, tvář ulice, louku,
pole nebo krajinu, natož polabskou nížinu, ve které se nachází.
A možná právě proto je taková roztříštěnost a uzavřenost cítit
i ve vztazích, které by měly obec spíše tmelit a pomáhat jí.
Nebo se pletu? V každém případě chvála všem lidem, kteří se
snaží s tím či oním něco dělat a překonávat staré vzorce. Život

12

nás učí, že pak mohou vznikat obce, kde lidé žijí spolu, kde
vznikají silné kulturní tradice, kam jezdíme rádi za odpočinkem a v nichž se rádi zastavujeme. Cítíme, že tato místa mají
své charisma a malebnost. Zkrátka, že je tam hezky.
Možná, že vám to vše zní trochu skepticky, ale pro mne je to
spíše velká příležitost k zamyšlení a k činům. Nejsem zatížen
jakýmikoliv spory, plány, vlastnickými vztahy, které se týkají
v úvodu zmiňovaného území parku, a tak k němu přistupuji
svobodněji. Asi nejsem sám, kdo vidí nedoceněnost tohoto
doposud trochu opomíjeného prostoru, který má potenciál stát
se velmi důležitým místem pro život v Jirnech. Právě toto
území může tvořit takové malé srdce, „mikrojádro“ vesnice. Citlivě realizovaná občanská vybavenost vystavěná v kontextu
okolí a propojená s parkem může něco z výše uvedeného totiž
vesnici přinést. Věřím, že všechny zúčastněné strany takto již
chtějí uvažovat a že nadcházející doba přinese do Jiren dostatek dobré vůle a nových nápadů, jak nejen tento prostor,
ale i celou obec přivádět k novému životu, a to s respektem ke
všem, kteří zde žili a žijí.
Ideály vedou k idejím a ty dále k činům. Nechal jsem tedy myšlenky volně plynout a dovoluji si sdílet takovou malou skicu
toho, jak může vypadat veřejný prostor, v tomto případě trojúhelník sevřený ulicemi Brandýská, Brigádnická a Pražská.
(K úvaze jsem přizval Ing. arch. Emila Boháče z Divadelního spolku, skica není záměrně dokonalá. Ochotníci již budou vědět J)
Je zde pár věcí, které by z doteď neutěšeného místa mohly vytvořit prostor, kam budeme chodit rádi. Úměrná občanská vybavenost respektující charakter vesnice a okolní zástavbu,
náves pro setkávání, jednoduché vodní prvky, partie zahradní
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architektury tvořící amfiteátr nejen pro letní kino, záhony, přírodní louka pro piknik, průchod stavbou přímo do parku, prostor pro galerii pod širým nebem, zavlažování dešťovou vodou
ze střechy stavby, izolační zeleň či nízký val atd., možností
a nápadů je celá řada. Hodnota tohoto území je pro mne
a možná i pro vás k nezaplacení a věřím, že při jeho správném
uchopení „osvícenými“ může být toto místo chloubou celé vesnice.
Ač lajk, ale nadšenec s myšlenkou na nový přístup v plánování
a pojetí veřejného prostoru, jsem narazil na zajímavou publikaci „Možnosti vesnice“. A ty jsou v podstatě neomezené. Doporučuji! Jinými slovy se zde píše o zkušenostech z jiných obcí.
Základem je cítit, dokázat si představit a chtít realizovat. Usilovat o zisk, ale především o ten obecný a veřejný, ze kterého
budou těžit generace a který bude místo formovat a v lidech
posilovat jejich spojení a úctu k prostoru, kde žijí. Tento vztah
se pak bude v lidech přirozeně dědit a na obci to bude znát. Je
třeba ale začít uvažovat jinak a neřešit problémy obce pouze
ad-hoc. Ale bez práce s vizí to nejde. Mohou to být architekti,
urbanisté, starostové, místní politici, ale myslím, že to mají být
především místní občané, kteří obnoví svůj zájem o věci veřejné a svým zájmem a náměty budou přispívat ke zkvalitnění
prostoru. Kvalitní architektura a veřejný prostor není totiž jen
výsadou bohatých měst. Autorka zmíněné knihy Michaela
Hečková to vystihuje tento úkol takto:

Na pomoc rodinným pečujícím – Poradna
Včera

Pečujete doma o svého blízkého? Nabízíme všestrannou odbornou pomoc a doprovázení těm, kteří v Brandýse nad Labem
- Staré Boleslavi a okolí pečují o blízkého člověka s poruchou
paměti. Poskytujeme sociálně právní poradenství, psychosociální podporu, vzdělávání v oblasti každodenní péče a komunikace s lidmi s Alzheimerovou nemocí či některým typem
demence. Zřídili jsme pro vás specializovanou poradnu, která
nese název Poradna Včera a je umístěna v Brandýse nad
Labem - Staré Boleslavi v Boleslavské ulici u autobusového

„Standardy vesnic se posouvají. Po roce 1989 bylo potřeba postavit český venkov na nohy. Starostové si lámali hlavu s opravou silnic, řešili dlouhodobé majetkové spory. Chyběly školy,
školky. Zaváděla se kanalizace. Základní infrastruktura nyní
začíná vypadat vcelku saturovaně. Je čas na druhou metu. Tou
může být právě architektura jako nástroj posílení identity“.
Přál bych si, aby toto vnímání začalo být cítit i v Jirnech. Aby
promyšlené plánování a urbanismus dokázaly obec oživit
a nejenom zatížit externalitami. Znovu ale říkám, že podmínkou dle mého názoru je, abychom se o této potřebě naučili
mluvit, abychom se zajímali o společné věci, abychom k nim
přispívali a přes možná zklamání, různorodost názorů a zájmů
si nejen k sobě, ale i k obci jako takové hledali vřelý vztah,
úctu a rozrušili tak vzorce nezájmu, apatie a podprůměrných
řešení.
Pokud by někoho z vás zajímala problematika veřejného prostoru a chtěl se inspirovat více, nahlédněte také do dokumentu
„Metodický materiál k plánování veřejných prostranství malých
obcí“ (viz google). Jeho autoři, architekti, zřejmě vědí, že slavit
Májové slavnosti na silnici u trafostanice není ideální. A že
park, který je zarostlým místem sloužícím pouze pro setkávání
bezdomovců a ukrývání teenagerů, není funkčním prostorem.
Děkuji vám, že jsem se mohl o těch pár myšlenek s vámi podělit.
Martin Zuran
Ať žijí Jirny!
martin.zuran@seznam.cz

nádraží. Podporu poskytujeme pečujícím i v terénu a on-line
formou. K dispozici vám jsou odborníci například z oblasti sociální práce a péče, práva, neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní péče. Veškeré služby poskytujeme zdarma.
Poradna Včera je součástí sociální služby působící ve 12 středočeských městech a zaštiťuje ji organizace Dementia. Vítáme
spolupráci s ostatními zdravotními a sociálními službami pro
seniory na Brandýsku. Pokud vás trápí problémy spojené s domácí péčí, můžete se na nás obrátit prostřednictvím telefonu
775 586 633, e-mailu poradna.brandys@dementia.cz nebo
využít možnost chatu na https://dementia.cz/chat.
Barbora Paterová
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ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola

15

ŠKOLSTVÍ
Návrat po locdownu do MŠ
Psal se den 12. dubna 2021. Bylo to pondělí jako každé jiné
a přeci bylo něčím zvláštní - nastal návrat předškolních dětí do
MŠ. Čekalo nás první testování antigenními testy. Přes počáteční obavy vše proběhlo poměrně rychle a bez jediného pozitivního výsledku. Děti, které tento proces zvládly statečně
a bez slziček, mohly s radostí zamířit do tříd MŠ.
Testování zaměstnanců MŠ i dětí probíhá pravidelně každé
pondělní a čtvrteční ráno.

Základní škola
Jaro ve znamení jazykových olympiád

Naši žáci se v únoru a březnu 2021 zúčastnili školního a okresního kola olympiády v německém jazyce.
Olympiáda proběhla netradičním způsobem - online přes platformu Teams. Pro žáky to ale byla velká motivace a zajímavé
zpestření. Ve školním kole se soutěžilo v poslechu a konverzaci, v okresním kole potom ještě v práci s textem.
Organizace olympiády všem žákům vyhovovala a přes počáteční obavy si olympiádu užili a odnesli si nové zkušenosti
i pěkná umístění na 2., 3. a 4. místě. Všem aktivním němčinářům a němčinářkám děkuji!
Eva Kail
V okresním kole olympiády, v anglickém jazyce, která letos
probíhala online, nás reprezentovaly dvě žákyně ze 7. ročníku
(kategorie I.A) a dvě žákyně z 9. ročníku (kategorie II.A).
V obou kategoriích si dívky vedly výborně. Kateřina Kopřivová
ze 7.A se umístila na vynikajícím 2. místě, kdy pouze o jeden
bod zaostala za celkovou vítězkou. Michaela Včeláková z 9. ročníku se umístila na skvělém 3. místě, opět jí k vyšší příčce chyběl jen jediný bod. Vítězkám gratulujeme k vynikajícím výsledkům a všem soutěžícím děkujeme za účast a chuť zasoutěžit si tímto netradičním způsobem.
Pavlína Kouřilová a Martina Kratochvílová

Olympiáda ještě jednou, tentokrát očima žáků…

Ve čtvrtek 25. března 2021 se konala anglická olympiáda pořádaná Gymnáziem Čelákovice. Olympiáda probíhala online
v aplikaci Teams. Byla rozdělena na dvě části - písemnou a ústní. Písemná část byla v podobě testu a v ústní části jsme si
vylosovaly téma, o kterém jsme musely 5 minut mluvit. Hned
den po soutěži byly vyvěšeny výsledky. Byla to zajímavá zkušenost a jsme rády, že jsme měly možnost se olympiády
zúčastnit.
Zuzana Němečková a Michaela Včeláková

Co jsme všechno zvládli?!

I přes distanční výuku se v naší škole nezahálelo.
Podporovali jsme nadané žáky, kteří se v průběhu března zúčastnili olympiád v anglickém a německém jazyce. V angličtině děvčata obsadila krásné druhé a třetí místo, v němčině se
naopak dařilo chlapcům, kteří se umístili jednou na druhém a
dvakrát na třetím místě. Všem zúčastněným gratulujeme.
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A jak to teď chodí u nás ve školce? Děti jsou rozděleny do 4
tříd v maximálně stanoveném počtu do 15 dětí na třídu.
Vzdělávání stále probíhá dle ŠVP pro předškolní vzdělávání.
Snažíme se ho přizpůsobit tak, abychom co nejvíce času trávili venku, i přestože ze začátku nám počasí moc nepřálo.
Děkujeme všem rodičům za trpělivost při testování.
Doufáme, že se v co možná nejbližší době setkáme v naší
školce se všemi dětmi.
Za kolektiv MŠ
Kovačková Petra

Pozornost jsme zaměřili i na žáky, kteří potřebují více podpory
a individuální přístup. Proto se naše asistentky pedagoga individuálně věnovaly dětem, které mají problémy s online výukou nebo potřebují více času na pochopení či procvičení
probíraného učiva.
Druháčci také rozvíjí své čtenářské schopnosti za pomoci asistentek pedagoga ve speciálních online hodinách.
Z tohoto důvodu jsme také navázali spolupráci se studenty
4. ročníku víceletého gymnázia Chodovická. Studenti se věnují
dětem z prvního stupně a v malých skupinkách se snaží aktuálně probírané učivo zopakovat a hravě procvičit i upevnit.
„Doučování“ probíhá přes aplikaci Teams, aby se mladší žáci
nemuseli učit pracovat s novými výukovými platformami. Naopak studenti gymnázia se přizpůsobili našemu výukovému
prostředí a za to jsme moc rádi. Tento projekt jsme spustili po
Velikonocích a už nyní máme mnoho kladných ohlasů od učitelů, rodičů, doučujících studentů, ale především dětí, kterým
se možnost učit se se staršími kamarády velmi líbí a baví.
Speciální skupinou žáků jsou naši uchazeči o studium na víceletých gymnáziích. S možnými budoucími spolužáky probírají matematiku a český jazyk a doplňují tak přípravu k přijímacím zkouškám. Držíme jim palce, aby jejich úsilí bylo
završeno přijetím.
Ihned po zahájení rotační výuky opět začaly fungovat podpůrné doučovací skupiny. Jsou zaměřeny na děti, které mají
specifické poruchy učení, cizince nebo žáky, kteří potřebují pomalejší tempo a je u nich nutné více látku opakovat a procvičovat.
Pozornost jsme také věnovali volnému času. Sněhohrátky
a Hádanková galerie na školním plotě potěšila prohlídkou výstav všechny děti a jejich doprovod. Nezapomněli jsme ani na
sportovce. Ve výzvách Challenge předvedli sportovní rekordy
v netradičních disciplínách. Podpořili jsme i tvořivost dětí,
často se zapojili i rodiče. Vznikala tak jedinečná díla, která už
teď zdobí školní prostory.
Doufáme, že se brzy setkáme při prezenční výuce i s žáky druhého stupně, na všechny se moc těšíme.
Budeme se také těšit, až se budete moci do školy podívat a
projdete se našimi školními ulicemi Lesní, Kontinentální, Vystrkov, Ve Sluji nebo si odpočinete na Duhovém náměstí. To je
však malý okruh prohlídky. Opravdu se škola proměnila, máme
za sebou velký kus práce.
učitelé ZŠ Jirny

KULTURA

KULTURA
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SDH Nové Jirny
V sobotu 17. dubna proběhla brigáda na údržbě techniky spojená s opravou čerpadla na vozidle Liaz K 101. Proběhl i úklid
prostor celé hasičárny. Všem zúčastněným členům tímto ještě
jednou děkujeme.
V dubnu výjezdová jednotka vyjela ke dvěma událostem –
požár v Horoušanech a požár rodinného domu v Nových Jirnech.
Snad se už brzy vrátíme do normálu a budeme moci uspořádat nějakou venkovní akci, na kterou se všichni moc těšíme J.
za SDH Nové Jirny
Marcela Hrubantová

Baráčníci

Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická zdraví všechny občany v této nelehké době.
Zatím se nekoná žádné sedění. Všem spolkům covid-19 zkomplikoval setkávání. Proto se naše konšelstvo dohodlo darovat
všem aktivním členům velikonoční balíček, za který patří velký
dík panu starostovi. Manželům Kvasničkovým děkujeme za
rozvoz balíčků každému až do domu.
Dále máme smutné zprávy. Navždy nás opustily dvě tetičky,
paní Marie Secká a paní Jiřina Němcová. Dne 15. 4. nás opus-

Divadelní ochotnický spolek
Jirenský beránek

til náš milý rychtář pan Bohumír Holler. Byl to velice aktivní
a společenský člověk a bude nám moc chybět.
Všem zesnulým přejeme klidný odpočinek a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Vážení občané, začíná jaro, těšme se z jeho krás vůní a buďme
optimističtí.
Přejeme hodně štěstí a zdraví.
Za baráčníky
Irena Vilímková
Zatímco na Zelený čtvrtek dle tradice odlétaly zvony do Říma
a v místním hostinci U Antošů teklo zelené pivo proudem, započala se na popud zdejšího divadelního ochotnického spolku
další tradice: benefiční soutěž Jirenský beránek.
Od sedmé hodiny večerní začali se na stolech v sále Kvapíku
objevovat zdobení beránci různých velikostí. Pocukrovaní, nepocukrovaní i v čokoládové polevě, a někteří měli s sebou dokonce kamaráda zajíčka. Nakonec se sešlo pěkné stádečko
čtrnácti beránků. Otestovaní porotci, členové divadelního souboru, hodnotili pouze vzhled pomocí barevných lístečků. Nejvíce jich obdržel beránek do detailů vypracovaný, dokonce
i s ohrádkou od div. spolku Oudiv z Úval.
Cílem této akce bylo udělat trochu radosti „stařenkám a starouškům“, kteří nemají to štěstí, aby si mohli velikonočního
beránka upéct sami nebo nemají nikoho, kdo by jim na Velikonoce napekl. Na Velký pátek většina darovaných beránků
putovala do domova seniorů v Úvalech a zbylé kousky byly
předány do rukou našich spoluobčanů z Jiren a Nových Jiren.
Velké díky patří všem hospodyňkám, které věnovaly svoji energii, čas i um pro tuto šlechetnou věc. Věřme, že
stejně tak jako se zvony
zpět navrátí z Říma, uspořádá se i příští rok další Jirenský beránek.
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Za Divadelnický ochotnický spolek J. Konrád

Sdružení Otevřených Srdcí
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SOBOTA 22. 5. 2021 OD 10 HODIN V PARKU U POTRAVIN
9.00 opracování májky
10.00 vázání věnce a stavění máje - jsi-li chlap či muž, májku stavět zkus
11.00 – 13.00 dramatický akt volby májového krále, česká beseda, živá hudba,
kulturní program, občerstvení
Domácí občerstvení také vítáno!

Více informací na www.ZIJI.cz a www.facebook.cz/ZIJI.CZ
změna programu vyhrazena
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Fotbalový klub Jirny
Ani duben, co se týká možnosti organizovaně sportovat, nás
nikterak nepotěšil. Snažili jsme se i přesto nějak zabavit. Jakákoliv venkovní aktivita byla vítána, a tak musím pochválit
všechny kluky, co se snažili alespoň z části naběhat určené kilometry.
Díky fotbalovým přenosům EL v televizi jsme se nejprve bavili tipováním mezi členy klubu FK, kde vítěz vždy vyhrál polárkový dort. Později pak, díky daru od společnosti Le&Co,
jsme mohli zapojit do tipovací soutěže prostřednictvím Jirenské kavárny i širší veřejnost.
Celkově se na dvojzápas SK Slavia Praha x Arsenal FC sešlo
240 tipů.
V obou případech nejvíce hlasů získal výsledek 2:1 pro Arsenal FC. Zatímco v prvním případě trefilo správný výsledek 11
lidiček, ve druhém neuhodl nikdo. Pokaždé tak o obdarovaných rozhodoval los.
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Všech dvanáct kýt našlo své nové majitele a všem, co se soutěže „Hejbni kýtou“ zúčastnili, děkuji.
Podle reakcí, které mi od Vás chodily, se mnohdy bavily i celé
rodiny, a o tom to vlastně celé bylo.
Snad již brzo na zelené trávě.
Za FK Jirny J. Konrád

INZERCE

Akce

-200 Kč
3 měsíce

Stabilní internet
v nestabilní době
Nordic 5G internet na doma je stabilní,
bez závazků a bez limitů.
A nyní za parádní cenu.

Překvapivá volnost

Akce platí do 30. 6. 2021. Více na www.nordictelecom.cz

Nová mobilní pedikúra, profesionální
péče
u Vás doma, pedi mokrá / suchá
(skalpel, bruska).
www.pedikurakosmetika.cz
722 968 811
Koupím zemědělské pozemky v okolí Prahy,
nabízím min. 50 Kč/m2.
tel. 603 442 474

Dobrý den, poptávám zahradu/pozemek
v Jirnech či okolních obcích
vhodný pro stavbu RD.
Děkuji. Tel. 705 944 512
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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

