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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři, milí obyvatelé naší obce,
vítejte v roce 2021. I když je vstup do nového roku jiný než
roky předchozí, věřím, že se v krátké době situace zlepší a budeme zase navštěvovat koncerty, divadla, plesy a další společenské akce, budeme se moci společně bavit a scházet
s přáteli bez toho, aby naši mysl ovládal strach z neznámého.
A protože nový rok má být symbolem naděje, posílám tu naději vám všem. Možná je pravý čas začít vnímat život kolem
sebe a zkusit každý jedinečný okamžik zachytit na malé fotografii a tu zaslat do soutěže, kterou můžete sledovat i prostřednictvím našeho zpravodaje.
Že se život v naší obci nezastavil ani přes všechna omezení,

dokazuje fotografická soutěž, která se v prosinci rozjela a o níž
jsme informovali prostřednictvím webu, facebooku i na stránkách zpravodaje. Cílem fotografické soutěže je zachytit jakýkoliv okamžik či dění, které je přímo spojeno s naší obcí.
Porotu tvoří lidé, kteří jsou aktivně zapojeni do dění v naší
obci i lidé s fotografickými znalostmi a zkušenostmi. Ti vyberou každý měsíc několik fotografií a ty nejlepší vám představí
v samém závěru prostřednictvím výstavy na Kvapíku U Antošů.
Budeme vás informovat nejen na našich stránkách a budeme
se těšit na vaše fotografie.
Krásný rok 2021.

Šárka Hanušová, místostarostka

ZPRÁVY Z OBCE
ZÁPIS A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIRNY
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ DNE 16. 12. 2020

Program:
1. Investiční akce obce v II. pololetí r. 2020
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 včetně plánovaných investičních akcí
3. Schválení směny pozemku p.č.648/65 za pozemky p.č. 795/2 a p.č. 1027 v k.ú. Jirny
4. Schválení smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti na pozemku p.č. 1726 v k.ú. Jirny
5. Schválení podání žádostí o dotace na MMR
6. ČEZ Distribuce a.s. – 2x smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za pokládku kabelového vedení v ulici
Cyrilovská
7. Doplnění zřizovací listiny ZŠ Jirny
8. Usnesení a závěr
Návrhová komise : pí. Bc. Hanušová, pí. JUDr. Korejzová
Ověření zápisu: p.Rytíř, pí. Mgr. Kudrnová
Hlasování: veřejné
Přítomni: dle presenční listiny – 10 zastupitelů, 3 omluveni

1. INVESTIČNÍ AKCE OBCE V II. POLOLETÍ r. 2020
Starosta v úvodu nejprve připomněl i dvě důležité akce, které
byly dokončeny v I. pololetí r.2020:
1) Dokončena a zkolaudována budova nové ZŠ, na kterou obec
obdržela během výstavby dotaci z MF celkem 90.000.000,-Kč
2) Zrekonstruována ČOV a uvedena do zkušebního provozu, na
níž obec obdržela dotaci od SFŽP ve výši 2.899.484,-Kč
V druhém pololetí letošního roku byly realizovány tyto stavby:
• Výstavba třetího tenisového kurtu
• Rekonstrukce sociálního zařízení v KD s následným generálním úklidem celých prostor
• Výměna vodovodního potrubí v ulici Zámecká
• Rekonstrukce povrchu ulic Lovecká a V Zátiší
• Vyasfaltování části sběrného dvora u skautské klubovny
a prostor na otáčení autobusů v Nových Jirnech u benzinové
stanice
• Rekonstrukce části chodníku podél ulice Hlavní
• Návoz zeminy do odpočinkové zóny u Vaňáku včetně jejího
rozprostření, umístění prvních 5 hracích prvků, výsadba zeleně.
Co nebylo v letošním roce z naplánovaných akcí realizováno:
- Rekonstrukce ulice Nerudova, Pionýrů a část chodníku v ulici
Spojovací
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-

Příprava VO v ulici Pod Lesem – závislé od realizace akce
ČEZu
SSZ (světelné signalizační zařízení) na ulici Hlavní

ZO bere na vědomí.
2. NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA r. 2021 VČETNĚ PLÁNOVANÝCH
INVESTIČNÍCH AKCÍ
Plánované akce:
- Rekonstrukce místních komunikací – Nerudova, Pionýrů
a část ulice Spojovací
- SSZ na ulici Hlavní
- SSZ na ulici Zámecká x Navrátilova x Alejka
- Chodník Zámecká II. – úsek, kde byla provedena výměna vodovodního potrubí
- Chodník Brandýská - od fary k zatáčce u hřbitova
- Demontáž vyvýšeného přechodu v ul. Brandýská
- Dokončení osazení herních prvků u Vaňáku včetně terénních
úprav
- Rekonstrukce parkové plochy v ulici Zámecká při příjezdu od
Šestajovic
- Veřejná zeleň u ZŠ – ul. Pražská
- Osazení čekárny na autobusové zastávce u Jirenského potoka
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Jsou naplánovány i další akce, které jsou podmíněny získáním
dotačních prostředků:
- Výstavba chodníku Zámecká I. (od Šestajovic po křižovatku
Navrátilova – Alejka)
- Výstavba sportovního oválu a víceúčelového hřiště u ZŠ
- Výstavba skateparku u ZŠ
- Výsadba zeleně v areálu školy
- Rekonstrukce požární zbrojnice v Nových Jirnech
Probíhá příprava dalších studií či PD na další akce.
ROZPOČET:
Letošní náročný rok, který nám díky COVID-19 zasáhl do rozpočtu obce, je již takřka za námi. Finální verze rozpočtu obce
pro letošní rok byla schvalována na veřejném zasedání ZO až
dne 20. 5. 2020, kdy:
Plánovaný příjem:
+ převod financí z roku 2019
Celkem:
Skutečnost příjmů zatím včetně převodu
z r. 2019
Skutečné výdaje k 14. 12. 2020 dosahují výše

122.390.180,-Kč
41.969.728,-Kč
164.359.908,-Kč
cca 158,-mil.Kč.
cca 117mil.Kč.

Finanční prostředky na účtech 41mil.Kč. Z těchto peněz bude
ještě do konce roku uhrazena další splátka úvěru od ČS a.s. na
stavbu ZŠ, faktury za provedené investiční akce apod. Počítá se
s převodem částky cca 30mil.Kč do příštího roku.
Plánované výdaje:
149.826.334,-Kč
Rezerva
14.533.574,-Kč
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021:
Finanční výbor připravil a projednal se zastupiteli na základě
dosažených výsledků v letošním roce a s ohledem na situaci
s COVID-19, návrh rozpočtu obce Jirny na rok 2021 takto:
Očekávané příjmy v roce 2021 celkem
+ převod z letošního roku
Celkem:
Celkem plánované výdaje
včetně splátky úvěru
Plánovaná rezerva či převod do roku 2022

69.434.100,-Kč
30.000.000,-Kč
99.434.100,-Kč
77.658.334,-Kč
21.775.766,-Kč

Hlasování: 10x ANO všemi hlasy
Usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na r. 2021 – viz
výše, včetně plánovaných investičních akcí.
3. SCHVÁLENÍ SMĚNY POZEMKU p.č. 648/65 a pozemky p.č.
795/2 a p.č. 1027, vše v k.ú. Jirny
Na základě této smlouvy obec získá do svého majetku pozemek
p.č. 795/2 o výměře 1.166m2 a pozemek p.č. 1027 o výměře
2.896m2, dohromady výměra těchto 2 uvedených pozemků činí
4.062m2.
Jako výměnou obec poskytne pozemek p.č. 648/65 o téže výměře, který byl oddělen geometrickým plánem z pozemku p.č.
648/2.
Záměr o směně pozemků byl dle zákona o obcích řádně zveřejněn 3. 10. 2020, nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: 10x ANO všemi hlasy
Usnesení: ZO schvaluje směnu obecního pozemku parc.č.

648/65 o výměře 4062m2, který byl oddělen z pozemku
parc.č. 648/2 za pozemek parc.č. 1027 o výměře 2896m2
a pozemek parc.č. 795/2 o výměře 1166m2 v obci a k.ú.Jirny
(celkem také 4062m2).
4. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI NA POZEMKU p.č. 1726 v k.ú. Jirny
Předmětem této smlouvy je dořešení umístění závory v ul. Družstevní p.č.1726, kde v minulosti po dohodě s obcí, Rewe resp.
C+R Projekt spol. s r.o., zhotovil a namontoval na své náklady
danou závoru, která slouží k regulaci průjezdu aut jak ulicí Družstevní tak i přes soukromý pozemek firmy Rewe.
V minulých letech se dopravní situace v ulici pro neúnosný průjezd osobních aut vyhrotila, ulice Družstevní se stala takřka krajskou silnicí a výraznou zkratkou jedoucích aut směrem od Úval.
Následovali stížnosti obyvatel zde bydlících, kteří v dopravní
špičce nemohli vyjíždět ze svých nemovitostí.
Současně se vyhrotila situace i před vrátnicí firmy Rewe, kdy řidiči kamionů nemohli do firmy či z firmy expedovat zboží, kvůli
neukázněnosti řidičů osobních aut a hrozila úplná uzávěra průjezdu přes firemní pozemek.
Vše bylo nakonec vyřešeno umístěním závory a poskytnutím
čipů obyvatelům Jiren z lokality nad hřbitovem a přilehlých ulic.
Hlasování: 10x ANO všemi hlasy
Usnesení: ZO schvaluje smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti na pozemku obce parc.č. 1726 v k.ú.Jirny v ul. Družstevní na dobu 5ti let.
5. SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACE NA MMR
Obec Jirny podává na základě již připravených projektových dokumentací dvě žádosti o získání dotace z MMR na akce:
- Výstavba atletického oválu a víceúčelového školního hřiště
u ZŠ Jirny
- Výstavba veřejného skateparku Jirny
Aby tyto žádosti splnily potřebná kritéria, je potřeba, aby zastupitelé vyjádřili souhlas s podáním žádostí. Tyto záměry byly již
předjednány na zastupitelstvu obce dne 2. 12.2 020.
1) Zastupitelé obce Jirny souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
projekt „Výstavba atletického oválu a víceúčelového školního
hřiště u ZŠ Jirny“ z dotačního programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova MMR.
2) Zastupitelé obce Jirny souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
projekt „Výstavba veřejného skateparku Jirny“ z dotačního
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR.
Hlasování: 10x ANO všemi hlasy
Usnesení: ZO schvaluje podání žádostí o dotaci z MMR na
jednotlivé akce – viz výše
6. ČEZ DISTRIBUCE a.s. – 2x SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ
O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE ZA POKLÁDKU KABELOVÉHO
VEDENÍ V ULICI CYRILOVSKÁ VČETNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY ZE STAVEBNÍ UZÁVĚRY
a) ČEZ Distribuce a.s., - žádost o Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích p.č.
1754/2 a p.č. 1552 v k.ú. Jirny v ulici Cyrilovská v Nových Jirnech za pokládku kabelového vedení NN 0,4kV pro pozemek
p.č. 1554/28 a 1554/29.
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b) ČEZ Distribuce a.s., - žádost o Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích p.č.
1554/19 a p.č. 1554/20 v k.ú. Jirny v ulici Cyrilovská v Nových Jirnech za pokládku kabelového vedení NN 0,4kV pro
pozemek p.č.1554/8.
Hlasování: 10x ANO všemi hlasy
Usnesení: ZO schvaluje uzavření smluv s firmou ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcných břemen – viz výše

ních poplatcích č.1/2020 ze dne 20.5.2020 včetně vyvěšení
aktuálního změní.
Souhlas zřizovatele k schválení daru pro ZŠ
Paní ředitelka předložila žádost k přijetí hmotného daru pro ZŠ
Jirny. Jedná se o školní potřeby do výtvarné výchovy ve výši
3.431,-Kč.
Hlasování: 10x ANO všemi hlasy
Usnesení: ZO schvaluje přijetí hmotného daru ve výši
3.431,-Kč pro ZŠ Jirny.

7. DOPLNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ZŠ JIRNY
Původní zřizovací listina pro ZŠ Jirny pocházela z roku 2002, kde
byla uvedena adresa Brandýská čp.45. Po letošní dostavbě bylo
sídlo školy přesunuto na adresu Pražská čp.800 a dle pokynů
odboru školství byla zřizovací listina upravena.
V tu dobu však nebyly jasné záležitosti ohledně provozování tělocvičných prostor (malá i velká tělocvična). Po následném jednání ZO rozhodlo o tom, že pronájem tělocvičných prostor bude
mít na starost škola.
Z tohoto důvodu je nutno v článku IV. doplňková činnost, bod 5,
doplnit ke stávající doplňkové činnosti, následující:

Nový zákon o odpadech - prošel již parlamentem, platnost by
měla být od 1. 1. 2021, doposud však k němu chybí prováděcí
vyhlášky.
Co přinese: počítá se s postupným a však citelným nárůstem cen
za skládkovné.
Od roku 2009 se s cenou skládkovného nehýbalo (500 Kč/t ).
Do roku 2030 by se tato cena měla zvýšit více než 3x, konkrétně
až na 1.850,-Kč, což bude znamenat i postupné navyšování poplatku za samotný svoz, který již v tuto dobu obec dorovnává ze
svého rozpočtu.

-

ZO bere na vědomí.

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti
Výroba porcelánových a keramických výrobků (kromě pro
stavebnictví)
Pronájem prostor v areálu ZŠ

-

Hlasování: 10x ANO všemi hlasy
Usnesení: ZO schvaluje doplnění zřizovací listiny pro ZŠ
Jirny o doplňkovou činnost ve věci pronájmu prostor areálu
školy.
8. RŮZNÉ
- Doplnění OZV č.1/2020 o místních poplatcích
Při schvalování této OZV č. 1/2020 na veřejném zasedání
20.5.2020 nebyl Článek 35 - osvobození a úlevy otištěn v plném
znění, kdy je poplatník osvobozen od poplatku.
Tyto varianty je nutno nyní doplnit.
Hlasování: 10x ANO všemi hlasy
Usnesení: ZO schvaluje doplnění Článku č.35 v OZV o míst-

Místní poplatky v roce 2021
Složenky na poplatek za psa a odvoz odpadu budou rozesílány
během měsíce ledna se splatností do 31. 3. 2021. Výše poplatků se nemění - viz. OZV 2/2020

Výjimky ze stavební uzávěry:
-

Vedení NN pro pozemky parc.č. 1554/28 a 1554/29
Vedení NN pro pozemek parc.č. 1554/8
Kryté parkovací stání + zahradní domek na pozemku parc.č.
630/11 a 631/11
Změnu užívání a stavební úpravy na pozemku parc.č. 813/3
Novostavba RD na pozemku parc.č. 1584/13

ZO bere na vědomí a souhlasí.
9. NÁVRH USNESENÍ, ZÁVĚR
Paní místostarostka přednesla návrh usnesení, který byl po hlasování zastupiteli jednomyslně přijat.
Pan starosta poděkoval přítomným za spolupráci a popřál klidné
prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, spokojenost a hlavně
pevné zdraví.
Stanislav Skořepa, starosta obce

Kam s nepotřebným ošacením
Nenošené ošacení můžete odnést do kontejneru na
textil, který najdete u samoobsluhy v Nových Jirnech
na ulici Hlavní nebo u samoobsluhy v Jirnech na
ulici Brigádnická.
Kam s vánočními stromky
Vánoční stromky lze odevzdávat do sběrného dvora
v Jirnech, kde je od vás obsluha převezme. Ze stromků,
prosím, odstraňte všechny ozdoby a háčky.
Otevírací doba sběrného dvora v Jirnech:
Čtvrtek:
15.00 – 17.00
Sobota:
12.00 – 14.00
Otevírací doba sběrného dvora v Nových Jirnech
Středa:
15.00 – 17.00
Sobota:
9.00 – 11.00
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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:
Sobota:

15.00 – 17.00 hodin
12.00 – 14.00 hodin

NOVÉ JIRNY:

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

DBEJTE, PROSÍM, POKYNŮ OBSLUHY! DĚKUJEME.
Do sběrného dvora lze odevzdat:
- 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
- Vánoční stromky (zbavené ozdob, cukrovinek a háčků) - pouze v Jirnech

CENÍK ZA ULOŽENÍ ODPADU:

- Ceny jsou dány dle množství:
- množství cca 1 kolečko
10 Kč
- množství malý vozík za auto
50 Kč
- množství větší vozík do 0,5m3
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!!!

PODMÍNKY UKLÁDÁNÍ ODPADU:
-

-

Velkoobjemový kontejner na směsný odpad = vše, co vám zůstane po svozu komunálního odpadu (šedé popelnice) – bakelit, drátěné sklo, dřevotříska, hobra, staré a poničené oblečení, ručníky či deky, hrnce, kastroly, pánve, chromované a pochromované předměty, kabely, kamenina, koberce, linoleum, matrace, molitan, nábytek, novodur, novoplast, umakart –
veškerý nábytek či staré dveře musí být zbaven pantů a všech kovových částí!
Tříděný odpad plast a papír = žluté a modré kontejnery (igelity, papírové krabice, plastové květináče, plastový nábytek)
Bioodpad – větve o maximální délce 50 cm
Železo = kovové díly, kovové sloupky, dráty, hliník, nerez, ocel
Oleje z domácností = tuky z kuchyně (pouze oleje z domácností v dobře uzavřených plastových lahvích)
Nápojové kartony (tetrapack) = krabice od mléka, džusů apod.
Nebezpečný odpad - halogenová svítidla, lednice, mrazáky, lepidla, monitory, počítače (obsluha od vás tento odpad sama
převezme a umístí na vyhrazené místo)
Barvy, laky a další tekutiny, které patří do nebezpečného odpadu – obsluha sběrného dvora umístí do boxů k tomu určených, odevzdávat pouze uzavřené!!!
Vánoční stromky – zbavit veškerých ozdob, cukrovinek a nebezpečných háčků

Každý, kdo v obci platí za svoz TKO, má nárok na vývoz odpadu dle svozového kalendáře na zadní straně.

Níže přehled nádob, které svozová firma AVE vyváží:

Nádoby na tříděný odpad - papír, plast, sklo (modrá, žlutá a zelená popelnice) lze vyzvednout po předchozím objednání na OÚ
Jirny. Vydány budou po předložení dokladu (OP, výpis z KN) a jsou určeny v počtu 1 nádoba na 1 nemovitost.
Nádobu na směsný odpad (vývoz v pátek) si vlastník nemovitosti pořizuje na vlastní náklady (zakoupí Hornbach, Globus, domácí potřeby atd.).
Nádobu na bioodpad a její vývoz od nemovitosti si občané nasmlouvají sami přímo s firmou AVE - www.ave.cz – Benátky nad
Jizerou.
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ZPRÁVY Z OBCE
Fotografická soutěž
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ZPRÁVY Z OBCE
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ZPRÁVY Z OBCE
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ZPRÁVY Z OBCE
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ZPRÁVY Z OBCE
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ZPRÁVY Z OBCE

První ochutnávka fotografií
ze soutěže – místa na nich
zachycená pozná každý
z nás.
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NAPSALI JSTE NÁM
Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Stanislava Janečková
Josef Nejedlý
Milena Bezpalcová
Oldřiška Straková

Helena Kadlečková
Marie Vintrová
Václav Veverka
Marie Bačkovská
Srdečně gratulujeme.

Navždy nás opustili:

Marta Žebráková, Rudolf Hindrich, Květa Němcová a Marie Secká
Rodinám a pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast.

NAPSALI JSTE NÁM
Čertovské putování
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Za OÚ Jirny Šárka Hanušová

NAPSALI JSTE NÁM

Zvláštní doba si vyžaduje i zvláštní opatření. Nevyhnula se ani Mikuláši a jeho družině. V pekle je
žár takový, že bezpečně zničí
všechny bacily, a svatému Mikuláši s andělem to v podstatě může
být jedno.
Naše skupinka neponechala nic
náhodě, a tak jsme letos vyrazili
s ochranou. Anděl s rouškou, kterou překrýval nerušivě lehkým závojem a Mikuláš s čerty, vybaveni
hutným plnovousem zevnitř vystlaným taktéž rouškou. Stejně
jako předchozí roky se prohřešky
dětí pohybovaly v mantinelech
snesitelnosti, občas sice bylo potřeba přitlačit, ale jen zlehounka.
Pár rozdílů jsme přeci jen zaznamenali. Ubylo škádlení sourozenců a domácích mazlíčků. Přibylo
nepořádníků a odmlouvání. I pochval bylo dosti a dominovalo
pomáhání všeho druhu. Nejvíce
však maminkám v kuchyni. Našli
se i odvážlivci, co na čertovské
vidle odpřisáhli, že již budou
hodní, a dokonce se i dobrovolně
vzdali dudlíků. Jako čerti jsme byli
shovívaví, a když jsme si nebyli
zcela jisti, přesvědčila nás písnička, básnička, taneček, krátká
hudební produkce či obrázek.
Playlist našich dětí se také lehce
pozměnil a v minulosti hojně užívaná odrhovačka Mikuláš ztratil
plášť byla nahrazena jinými. Z toho měla radost celá družina, nejvíce však svatý Mikuláš. Koho by
také bavilo poslouchat celý večer,
že je sklerotik, co ztrácí části
oděvu. Nás čerty nejvíce potěšil
song V pekle sudy válej, a tak
suma sumárum alespoň na chvilku jsme všichni zapomněli na
strasti těchto dní.
Děkujeme, reklamace nebereme,
musíte to spolu vydržet a nejdéle
za rok se uvidíme. Nezapomeňte,
že čert nikdy nespí!
J. Konrád,
foto M. Kůs

13

ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
Zprávičky z MŠ
Hned na začátku tohoto měsíce na nás čekalo krásné překvapení v podobě sněhové
pokrývky naší zahrady. Děti byly z tohoto
zážitku opravdu nadšené. Hned se pustily
do vytváření sněhuláků, andělů a sněhových koulí. Některé výtvory jsou zaznamenány na fotografii. Na tento den určitě
moc rádi vzpomeneme. Škoda je, že ten
sníh nevydržel alespoň o malinko delší
dobu. Třeba se v příštím roce ještě sněhové pokrývky dočkáme.
Nezapomínáme také na naše tradice, jako
je příchod čerta, anděla a Mikuláše. Letos
nás ale bohužel z určitých důvodů spojených s Covid 19 navštívil pouze Mikuláš.
I tak jsme ale všichni byli na příchod mecenáše připraveni. Abychom si nadílku zasloužili, řekli jsme krásnou básničku. Tento
den jsme si společně s dětmi velmi užili.

Ve školce se pořádal ,,Čertí rej“. Kdo chtěl, mohl přijít v kostýmech. Byl to den plný zábavy a mlsání. Za odměnu každé dítě
dostalo dobroty domů.
Každé dítě se těší na den, kdy Ježíšek přináší dárky. I do školky,
když jsou děti hodné, chodí Ježíšek a v letošním roce nám nadělil
spoustu krásných a zábavných věcí.
Přejeme dětem, rodičům, a také všem příznivcům MŠ Jirny
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krásné a klidné Vánoce a do nového roku pevné zdraví a spoustu
radosti.

Krásný rok 2021
Za MŠ Jirny
Adéla Müllerová

SPOLKY A ORGANIZACE
Základní škola
Dětské přání pro děti i dospělé
(ukázka práce žákyně osmého ročníku)

Mé plány, předsevzetí, přání, které se nikdy nesplní…
Říkejte si tomu, jak chcete, ale každý nějaké má.
Mé je: už se nestydět za to, jak vypadám a dostat se na vysněnou školu.
Vím, velice otřepané přání, ale přiznejme si, kdo to své, kdy splnil. Přijde
mi, že po tomto nelehkém roce mám motivaci si rok 2021 užít a vejít do
něj pravou nohou.
Takže plus pro mě, jestli se vám má něco splnit, je o tom, jakou máte
vůli, motivaci a jestli půjdete čelem, nebo se budete ze všeho vymlouvat. Záleží jen na vás.
Šťastný nový rok 2021 😊

Vážení rodiče, přátelé školy, milé děti,
hodně štěstí, mnoho zdraví, lásky,
přátelství, pokory, klidu a uznání,
pracovních i osobních úspěchů
v novém roce 2021
přejí učitelé a zaměstnanci základní
školy.

KULTURA
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Leden

19. 1. 2021 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.
Nový termín, Drobnosti Milana Drobného. Komorní recitál známého českého zpěváka. Připravujeme nový termín na jaro 2021,
o kterém vás budeme informovat. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
Biograf Kvapík tentokrát v obýváku – David Attenborough: Život
na naší planetě. Vážení návštěvníci Biografu Kvapík, nemůžeme
se v současné době scházet na promítání filmu, proto bychom
vám rádi doporučili vybraný film do vašeho kina v obýváku. Tentokrát se jedná o dokumentární film známého britského přírodovědce, dokumentaristy a moderátora Davida Attenborougha.

Ve svém posledním snímku "Život na naší planetě" se ohlíží za
svým životem a historií vývoje života na Zemi. Truchlí nad ztrátou divočiny a přichází s vlastní vizí budoucnosti.

KULTURNÍ DŮM JIRNY
Zastupitelstvo obce Jirny oznamuje občanům, že Obecní ples,
který byl naplánován na měsíc únor 2021, se z důvodu současné
situace spojené s onemocněním COVID-19 a nařízenými opatřeními (roušky, omezení počtu osob…) konat nebude. Pokud
dojde v příštích měsících ke zlepšení epidemiologické situace,
pokusíme se pro vás připravit jinou zajímavou akci. Děkujeme
všem za pochopení.
Nový termín, Ewa Farna – Málo se známe tour. A je to tady. Velice nás mrzí, že už poněkolikáté musíme koncert zrušit, ale nemůžeme s tím nic dělat. V současnosti jednáme s manažerem o
novém termínu na jaře 2021. Již zakoupené vstupenky zůstávají
i nadále v platnosti, ale zároveň je můžete i vrátit. Budeme
ovšem rádi, pokud s námi dále vydržíte. Více informací na
www.otevrenasrdce.cz
25. 4. 2021 neděle, 19.00, Ivan Mládek a Banjo Band. Koncert je
přesunut do nového termínu na jaro. Již zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti. Více informací na www.otevrenasrdce.cz

SPOLKY A ORGANIZACE
Sdružení postižených civilizačními
chorobami
Rádi bychom Vás informovali, že s nástupem nového roku a především po skončení omezení kulturních a společenských aktivit,
nabídneme všem uživatelům internetu nový kulturní portál pro
Jirny, Nové Jirny a okolní obce. Každý zájemce bude moci na
tomto místě nejen akci zdarma zadat, ale především najít aktuální informaci o konání koncertu, plesu, divadla nebo také záj-
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SPOLKY A ORGANIZACE
mového kroužku, cvičení či venkovní a komunitní aktivity. Těšíme se, že tento počin zpřehlední a zpřístupní souhrnnou formou informace o akcích pro veřejnost a inspiruje mnohé další
v komunitních aktivitách.

Spolek SOS Jirny
aneb Sdružení Otevřených Srdcí

Veteran Car Club Nové jirny
Vánoční a silvestrovská jízda

V sobotu před nadcházejícími vánočními svátky uspořádal náš
spolek Vánoční jízdu po okolních obcích. Akce se zúčastnilo 6
džípů, jeden z nich byl navíc vybaven dělem, které zcela odpovídá dobovému originálu. První zastávkou konvoje byl památ-
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ník Antropoid u obce Nehvizdy, kde proběhl krátký pietní akt.
Poté jsme se vydali do okolních kopců a lesů, kde jsme zdolávali
složité terény. V závěru jsme si popřáli krásné vánoční svátky
a rozloučili se výstřelem z děla.

SPOLKY A ORGANIZACE
Poslední jízda roku 2020 se konala přímo na Silvestra. Veteránské džípy, seřazené jako konvoj, slavnostně projely v odpoledních hodinách obcí Jirny a Nové Jirny, aby svou jízdou vzdali hold
obci, která je naším domovem.
Přejeme všem, ať je váš nadcházející rok prožitý ve zdraví a spokojenosti se svými blízkými, rodinami, kamarády a přáteli.

KRÁSNÝ ROK 2021
Za VCC Nové Jirny Šárka Hanušová

SDH Nové Jirny
Úvodem našeho krátkého příspěvku bychom vám všem chtěli popřát krásný nadcházející rok 2021, hlavně hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti. Snad tento rok bude lepší než ten předcházející a budeme si moci užít společná setkání, na která se už nyní moc
těšíme. Termíny našich oblíbených akcí budeme řešit operativně podle aktuálního stavu covidové situace a budeme se snažit,
abyste o ně nepřišli. Informováni budete prostřednictvím Jirenského zpravodaje a facebookových stránek.
Na konci roku jsme se i my, dobrovolní hasiči, rozhodli pomoci finanční částkou na úpravu bezbariérového bydlení malému
Filipovi v Nových Jirnech, který po nepovedeném saltu na trampolíně nehýbe nohama a částečně jednou rukou. Přejeme i jemu
hodně zdraví a štěstí.
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová
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INZERCE
Divadelní spolek

Informace o dění našeho spolku
Letos jsme nominovali za ochotnicky spolek naši kolegyni Evu
na Seniora roku a poštou přišla Evičce krásná gratulace s poděkováním a diplomem.
Eva nám také pomohla s realizaci Klekánice u kapličky sv. Rozálie v Nových Jirnech. Posuďte sami, jak jí to slušelo. Budeme
rádi, když se to ujme jako tradice společně se živým betlémem,
který jsme letos bohužel museli vypustit vzhledem k situaci.

Za Divadelní spolek Martina Bilová

INZERCE

A co Vaše
podnikání
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INZERCE
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SVOZ ODPADŮ

Kalendář svozu odpadů pro rok 2021

svoz TKO
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svoz plastů od domu

svoz papíru od domu

svoz skla od domu

svoz bioodpadu

