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Zprávy z obce
Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce dne 9. 10. 2013

Program:
1. Plnění a čerpání rozpočtu obce k 30. 9. 2013
2. Investiční akce
3. Schválení účetní uzávěrky MŠ a ZŠ
4. Bezúplatný převod pozemků do majetku obce pozemek
parc. č. 552/2, 1693/6, 1766/5,4,3
5. Prodej pozemků pod trafostanicemi firmy ČEZ a.s.
pozemek parc. č. 1208/112, 886/108
6. Zřízení věcných břemen pro:
a) ČEZ a.s.
- pozemek parc. č. 1554/11, 13
- pozemek parc. č. 1749, 1554/10, 1307
- pozemek parc. č.1567/9,10
- pozemek parc. č. 1750
b) RWE - pozemek parc. č. 1688, 1566/14
7. Koupě pozemku parc. č. 1554/7 a 1758/2 do majetku
obce
8. Diskuse, usnesení a závěr
ad 1)
Finanční výbor připravil vyhodnocení rozpočtu obce původně k 1. 9. 2013, kdy příjmová část byla naplněna zhruba ze 60 %, výdajová část byla čerpána cca ze 40 %. K 30.
9. se výdaje částečně změnily. Plánovaný příjem bez
převodu financí z r. 2012 (cca 10,6 mil. Kč) měl činit za
r. 2013 42,8 mil. Kč. Skutečnost příjmu je zatím cca 30,5
mil. Kč, což je v přepočtu 71 % oproti 60 % k 1. 9. 2013.
S největší pravděpodobností lze očekávat, že by daňové
příjmy i přes některé nepříznivé prognózy měly být naplněny. Plánované výdaje pro letošní rok byly kalkulovány
včetně rezervy ve výši 46,6 mil. Kč. Skutečné výdaje zatím dosahují zatím částky 20,7 mil. Kč, což je zatím 44 %
oproti 40 % k 1. 9. 2013.
Z důvodu pozdního zahájení rekonstrukce komunikací
a vysoutěžených podmínek, bude 1.platba ze strany obce
uskutečněna firmě STRABAG a.s. až v prosinci, následující platby budou probíhat v příštím roce. Obec tak bude
provádět financování plně z vlastních našetřených
prostředků z letošního roku bez použití překlenovacího
úvěru.
ad 2)
• Zahájena rekonstrukce místních komunikací – dokončeny práce v ul. U Lesa, probíhají ještě drobné terénní
úpravy přilehlých dotčených pozemků a bude ještě
prodloužen odvodňovací příkop nad ul. Pod Lesem. Po
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dodávce materiálu se konečně také rozjely práce v ulici
Čechova, po odbagrování povrchu bylo položeno
drenážní potrubí včetně vsakovacích šachet pro odvod
dešťových vod. Byla zhotovena podkladová „pláň“
a následně provedeny zátěžové zkoušky. Pracuje se na
vyčištění a prohloubení příkopu v ul. Pražská včetně
vyhotovení nového propustku do ulice Čechova, kde
byla zahájena pokládka silničních obrubníků. Předpokládá se, že za 2 týdny by měly být zahájeny práce
i v ulici K Lesu, kde rekonstrukce komunikace bude
prováděna od nemovitosti p. Ševěčka směrem k rybníku
a ke škole.
• Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ na 128 dětí
• Stavební úpravy v nákupních středisku pro přestěhování obecní knihovny
• Stavební úpravy ZŠ – provedena částečná výměna
oplocení obou školních zahrad, rekonstrukce místnosti
pro keramický kroužek, oprava domečku u školy
(odizolování zdiva, oprava střechy včetně dozdění komínu, nátěr krovu, dveří a okna a oprava fasády včetně
jejího nátěru), vybourání povrchů na školním dvoře,
dopoložena kanalizační síť s následnou pokládkou
nové zámkové dlažby.
• Zateplení a následná celková rekonstrukce prostor
jeviště a jeho zázemí v KD – mimo snížení vysokého
stropu nad jevištěm a jeho následného zateplení byla
provedena i částečná rekonstrukce elektra. Poté následovalo dozdění bočních výstupků. Musela být vyměněna i část shnilé dřevěné podlahy s následnou pokládkou
nové krytiny. Proběhla výmalba prostor jeviště, šatny
a sociálního zařízení, které též prošlo kompletní rekonstrukcí včetně nového obkladu. Bylo namontováno nové
zařízení pro závěsy a oponu. Celková plocha pro vystupující a účinkující byla zvětšena.
• Výstavba splaškové kanalizace V Dymáku – tuto zakázku v rozsahu cca 200m vysoutěžila firma z Příbrami. V pátek 4. 10. se měla konat kolaudace stavby a tím
i uvedení díla do provozu. Vzhledem k zjištěným nedostatkům po provedení kamerových zkoušek, které
ukázaly, že při pokládce kanalizačního potrubí nebyl
dodržen předepsaný spád a v některých úsecích je potrubí prohnuto, nebyla kolaudace uskutečněna a firma
bude muset provést přeložku a pokládku kanalizačního
potrubí znovu na své náklady.
• Rozšíření sítě veřejného osvětlení o 5 lamp v ulici Pod
Lesem IV a Jiráskova.
Kromě výše uvedených klasických investičních akcí

Jirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. V. ročník. Adresa vydavatele: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, e-mail: obec.jirny@jirny.cz,
tel.: 281 962 945. Měsíčník vychází vždy obvykle do 10. dne v měsíci, není-li v závěru tiráže uvedeno jinak, a je dostupný i na internetové adrese
obce www.jirny.cz. Náklad 600 kusů. Redakční rada pracuje ve složení: Mgr. Milan Bednář, Ing. Zdeňka Havlová, Václav Jelínek, Helena Sůrová,
Hana Švehlová, PhDr. Melanie Zajacová. Adresa redakce: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny. E-mail redakce: zpravodaj@jirny.cz.
Grafický návrh a sazbu provedl Mgr. Milan Bednář, tisk Tiskárna Typol, Úvaly. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce.
Evidenční číslo MK ČR E 18995.

Redakčníuzávěrka prosincového čísla je 29. listopadu 2013.

Zprávy z obce
obecní úřad a zastupitelstvo projednávalo a řešilo další důležité věci:
• Dokončení I. etapy intenzifikace ČOV – ve čtvrtek 26.
9. proběhlo za účasti zástupce SFŽP (obec získala dotační prostředky) otevírání a hodnocení 5 obdržených
obálek, jejíž ceny se pohybovaly v rozmezí od 5,3 do
6,1 mil. Kč bez DPH. Jako ekonomicky nejvýhodnější
byla vybrána nejlevnější nabídka od firmy EKO-SYSTÉM s.r.o. Praha. Tato firma bez problému v r. 2011
prováděla i začátek I. etapy. Firmám bude zasláno oznámení o vyhodnocení a pokud se žádná nebude odvolávat, bude moci být po uplynutí lhůty uzavřena řádná
smlouva s vybranou firmou a provedeno další nezbytné
„papírování“. Práce budou zahájeny v letošním roce,
ukončení je plánováno na jaro 2014.
• Spolupráci se Sokolem ve věci odkupu pozemku –
parku u nákupního střediska a podpory při chystané rekonstrukci sokolovny.
• Otázku školství – zřízení II. stupně, předpokládaný termín k 1. 9. 2017-18. Hlavním úkolem v tuto chvíli je
získat vhodný pozemek, aby následně mohla být zadána k zpracování projektová dokumentace.
• Úpravu prostor před školou v ranní špičce za účelem
zvýšení bezpečnosti docházejících dětí na základě požadavku zástupců školské rady. Byl vypracován návrh
k uspořádání dopravního řešení, který byl konzultován
jak se zástupci rodičů ze školské rady a pí.ředitelkou,
tak i s komisařkou DI. Na základě dohody byl plánek
ještě upraven a bude zaslán pí. komisařce k závěrečnému odsouhlasení. Poté při rekonstrukci ul. K Lesu budou samostatně provedeny navržené úpravy. Přípravu
kompletní projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci elektra včetně rozvodů pro počítačovou síť v ZŠ
I.
• Pořízení zametací techniky za pomoci dotace ze SFŽP. Ve spolupráci s firmou CTS corp., která nám zpracovávala žádost, se povedlo tento záměr zrealizovat a
obci byl minulý týden dodán samojízdný zametací stroj
od firmy Kärcher.
• Aktualizaci územního plánu včetně pořízení pasportu
místních komunikací
• Spolupráci s Policií ČR Úvaly na pořízení kamerového systému
• Přípravu projektové dokumentace na další rekonstrukce úseků místních ulic a chodníků pro r. 2014.
Byly vytypovány tyto ulice: Jirny – Alšova, B. Němcové, Nezvalova, část ul. Čapkova, Ulička a spodní část
ul. Tovární. Nové Jirny – spodní části ul. V Alejích a
V Zahradách, Na Pískách, Na Polníku, Cyrilovská.
V některých ulicích je nutno dořešit i odvod dešťových
vod a také majetkové poměry – získat do majetku obce
zbylé úseky, které jsou zatím v jiném vlastnictví.
• Přípravu žádosti o získání dotace na obnovu aleje a
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zeleně, konkrétně žádost směrována na obnovu
„Kaštanky“, kterou obec získala v loňském roce bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování ve věcech
majetkových. Součástí žádosti bude i získání dotace na
přilehlé lipové stromořadí podél hráze rybníka v ulici
K Lesu. Jak velký zásah do zeleně to bude ukáže dendrologický průzkum, který musí být součástí samotné žádosti
o dotaci.
• Vypsání výběrového řízení na obsazení místa referent
OÚ
• Kulturní výbor zajistil 21. 9. akci vítání občánků
• 19. 10. 2013 proběhne svoz nebezpečného odpadu
• na pátek 13. 12. 2013 od 19.15 hod. domluven v KD
Jirny vánoční koncert.
ad 3)
Dle nové vyhlášky č. 220/2013 Sb. musí obec nově
schvalovat účetní uzávěrky řízených příspěvkových organizací MŠ a ZŠ - zpráva přijata bez výhrad.
ad 4)
Bezúplatné převody pozemků do majetku obce
a) Jde o pozemek parc. č. 552/2 o výměře 13m2, který byl
oddělen geometrickým plánem z pozemku parc. č.
552/1. Pozemek se nachází v Jirnech v ul. K Lesu a bude sloužit k narovnání nově budovaného chodníku, který bude součástí rekonstrukce této ulice.
b) V loňském roce obec zrealizovala výstavbu části
chodníku v Jirnech v ul. Zámecká a Brandýská. S Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje byl
domluven bezúplatný převod pozemků pod těmito
novými chodníky. V ul. Zámecká byl z pozemku parc.
č. 1693/1 oddělen geometrickým plánem pozemek parc.
č. 1693/6 o výměře 209 m2, který přechází do majetku
obce a dále v ul. Brandýská budou z pozemku parc. č.
1766/2 odděleny pozemky parc. č. 1766/5 o výměře 395
m2, parc. č. 1766/4 o výměře 21 m2 a parc. č. 1766/3 o
výměře 192 m2, které taktéž budou převedeny do majetku obce.
ad 5)
Prodej pozemků pod trafostanicemi firmě ČEZ Distribuce a.s.
a) Na základě oddělovacího geometrického plánu bude
v ul. Na Pískách z pozemku parc. č. 1208/89 oddělen
pozemek parc.č. 1208/112 o výměře 5 m2, který bude
prodán za cenu 1000 Kč/m2 + DPH
b) V lokalitě Na Výsluní bude z pozemku parc. č. 886/27
oddělen pozemek parc. č. 886/108 o výměře 10 m2, který bude též prodán za cenu 1 000 Kč/m2 + DPH.
ad 6)
Zřízení věcných břemen – 4x pro firmu ČEZ Distribuce
a.s. a 1x pro firmu RWE
a) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro pokládku
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propojovacího zemního kabelu mezi pojistkovými skříněmi v ul. Cyrilovská na částech pozemků parc. č.
1554/11 a 1554/13.
b) Taktéž uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení
elektro sítí na pozemku parc. č.1749, 1554/10 a 1307.
c) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro kabelové vedení 19 RD na pozemcích v lokalitě U Vaňáku –
pozemky parc. č. 1567/9 a 1567/10.
d) Smlouvu o zřízení věcného břemene pro kabelové vedení přípojky na pozemku parc. č. 1750.
e) Zřízení věcného břemene pro plynárenskou firmu RWE
– plynovod na pozemcích parc. č. 1688 a 1566/14 pro
19 RD U Vaňáku.

versus asfalt.
- odpověď - na velkých plochách vychází levněji asfaltové
povrchy, mají větší nosnost a není je potřeba ošetřovat před
zimním obdobím chemickým nástřikem proti posypové
soli.
Dotaz: úprava povrchu v ul. Horova
- odpověď - během měsíce října je počítáno s uvedením
povrchů i v ostatních ulicích do „sjízdného stavu“ bez
navážení dalšího materiálu. Dojde k stržení vrchních nerovnoměrných vrstev a k uválcování celého povrchu.
Dotaz: kdo určuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ a zda
je možná jejich úprava
- odpověď- kritéria nastavuje pí. ředitelka tak, aby byla
max. přehledná (alespoň jeden z rodičů hlášen k trvalému
ad 7)
pobytu v obci, předškoláci a následně děti podle dosaženéAby bylo možné připravovat projektovou dokumentaci na ho věku a aby nedocházelo k diskriminaci samotných dětí).
opravu dalších ulic, odsouhlasilo zastupitelstvo vstoupit do
jednání s vlastníky částí ulic, které nejsou v majetku obce Dotaz: Náhradní výsadba dvou poškozených lip v ul.
a pozemky vykoupit za cenu 150 Kč/m2. V tuto chvíli Wolkerova
domluven výkup pozemků parc. č. 1554/7 a 1758/2 v ul. - odpověď - přesunuta na příští rok, bude spojeno s výsadCyrilovská. Probíhá příprava výkupu dalších úseků, které bou uhynulých stromů, které zajišťovala firma Vykrut.
budou připraveny k odsouhlasení na prosincovém ve- Dotaz: Jak bude probíhat rekonstrukce v ul. Pražská
řejném zasedání zastupitelstva obce.
- odpověď - dle projektové dokumentace bude stávající
vrchní vrstva zbroušena a překryta novým živičným povrad 8)
chem. Podél hřiště bude vybudován zpevněný pás pro parDiskuze:
kování aut.
Dotaz: Jaký byl klíč k výběru ulic
- odpověď- přiblížit se co nejblíže k nastaveným podmín- Návrhová komise přečetla návrh usnesení, který byl zastukách k získání dotace
piteli jednomyslně odsouhlasen.
Dotaz: Otázka porovnání povrchu komunikací – dlažba

Volby do PS PČR konané 25. a 26. října 2013 - hlasování v Jirnech
Voliči v seznamu:
Vydané obálky:
Volební účast v %:
Platné hlasy:

Okrsek č. 1
Jirny
1 1 72
794
67,75
792

Okrsek č. 2
Nové Jirny
630
435
69,05
433

ANO 2011
TOP 09
ČSSD
ODS
KSČM
Strana zelených
Úsvit přímé demokracie T. O.
KDU-ČSL
Česká pirátská strana
Strana svobodných občanů

celkem
1 87
1 75
96
90
58
39
41
29
22
21

celkem
77
80
59
65
35
26
23
22
21
12

v%
23,61
22,09
1 2,1 2
11 ,36
7,32
4,92
5,1 7
3,66
2,77
2,65

v%
1 7,78
1 8,47
1 3,62
1 5,01
8,08
6,00
5,31
5,08
4,84
2,77

Pozn. : V přehledu jsou uvedeny pouze strany, které dosáhly alespoň 2, 5 % platných hlasů.

Jirny
souhrnně
1 802
1 229
68,20
1 225
celkem
264
255
1 55
1 55
93
65
64
51
43
33

v%
21 ,55
20,81
1 2,65
1 2,65
7,59
5,30
5,22
4,1 6
3,51
2,69
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Rozhovor s Jindřichem Rytířem,
místostarostou obce

A co nás v obci hodně tíží je kriminalita. A právě proto,
abychom ji eliminovali nebo alespoň co nejvíce snížili,
povedlo se nám zavést v obci funkční kamerový systém,
Co považujete za největší úspěch ve své činnosti pro obec který je tu právě proto, aby se občanům dobře a klidně
ve stávajícím funkčním období? A co naopak za největší spalo a aby díky kamerám byla větší objasněnost při vyšeneúspěch? Daří se Vám naplňovat cíle, s jakými jste nastu- třování PČR. Kde nejsou kamery, tam projíždí nočními
poval do zastupitelstva obce?
ulicemi hlídací agentura a monitoruje pohyb cizích
Když jsem nastupoval do zastupitelstva obce měl jsem a podezřelých osob ve spolupráci s PČR.
mnoho ideálů a cílů, které v mých představách měly
změnit chod obce. Postupem času jsem poznal realitu Jsou podle Vás jirenské obce něčím osobité a je podle Vás
a zjistil, že všechny moje ideály nelze převést ve sku- vhodné další rozšiřování zastavitelných ploch v katastru
tečnost, protože o tom rozhoduje nejen 13 zastupitelů, ale obce?
mnoho dalších faktorů – finance, důležitost atd. I přesto Jirny a Nové Jirny jsou osobité svoji blízkostí vůči Praze,
byly během mého funkčního období prosazeny některé výbornou dopravní dostupností – máme zde autobusy PID
dobré věci, jako jsou pytle na tříděný odpad, kamerový i nájezd na dálnici D11, ale i přítomností Klánovického
systém, kontrola nad přebíráním obecních zakázek, podílel lesa, který je tak oblíbeným místem pro houbaře, cyklisty,
jsem se na zřízení kamerového systému v obci a dalších relaxaci i odpočinek.
neméně důležitých věcech.
Nesouhlasím s dalším rozšiřováním zastavitelných ploch
Za svůj úspěch též považuji skutečnost, že všechny obecní v katastru obce, ale přesto vím, že lokality, které byly
zakázky (stavby, opravy atd.) jsou pravidelně kontrolovány v poslední době pro výstavbu povoleny, nebyly povoleny
a pokud nejsou provedeny v dostatečné kvalitě, nejsou bezdůvodně. Aby nedocházelo k nesmyslnému rozšiřování
přebrány obcí a musí být opraveny na náklady dodavatele. zastavitelných ploch, snažíme se spolu s ostatními členy
Současně také považuji za úspěch, co vše se v obci podaři- stavební komise i se zastupiteli řešit komplexně územní
lo v poslední době realizovat, a to: výstavba nové mateřské plán, dát do pořádku některá sporná místa ve staré zástavškoly, rekonstrukce základní školy a přestavba nové školní bě a naopak jasně limitovat zástavbu novou, aby nedodružiny, úprava dvora v základní škole, rekonstrukce cházelo k nedorozuměním a stavebník měl jasnou
jeviště kulturního domu, kanalizace v poslední části obce představu o charakteru zástavby v obci. Myslím si, že na
a rekonstrukce místních komunikací, která probíhá právě toto téma se nedá odpovědět pár řádky…
teď a další drobné věci, které nejsou vidět, ale jsou neméně Rozhovor se Stanislavem Skořepou,
důležité.
Nemyslím si, že mám neúspěchy. Snažím se dělat pro naši starostou obce
obec vše, co je v mých silách, a to, že některé věci trvají Co považujete za největší úspěch ve své činnosti pro obec
déle, než jsem si původně myslel, je způsobeno právě těmi ve stávajícím funkčním období? A co naopak za největší
vlivy, které jsem již popsal výše.
neúspěch? Daří se Vám naplňovat cíle, s jakými jste naJaké jsou podle Vás největší problémy obce a jak byste je
vyřešil nebo alespoň osobně přispěl k jejich řešení?

V obci je nedostatečná kapacita základní školy. Přestože se
stále snažíme situaci vyřešit, chybí nám prostory, kde by
bylo možné zřídit druhý stupeň ZŠ a tak uspokojit přání
obyvatel. Snažíme se tedy jednat s představiteli sousední
obce ohledně spádovosti, ale současně hledáme možná řešení do budoucna, a to vybrat vhodný pozemek. Poté obec
může zpracovat projektovou dokumentaci a následně
požádat o dotaci.
S tím souvisí nedobrý stav jirenské sokolovny, kde plní děti ze základní školy povinnou výuku tělocviku. V tomto
případě jsme se snažili najít řešení, které budově Sokola finančně pomůže, a troufám si říct, že všechna jednání
v tomto směru jsou na dobré cestě.
Také bych si přál mít všude krásné komunikace
a chodníky, ale financí je málo, tak se vše musí dále řadit
podle nejdůležitějších investic.
Dále si uvědomujeme, že v obci chybí obchod, kde lidé
nakoupí vše potřebné, aniž by kvůli tomu museli do Prahy.

stupoval do zastupitelstva obce?

Největší úspěch či neúspěch - jak již se zmiňovali ve
svých článcích někteří moji předchůdci - jedná se o kolektivní práci a k ní následný přístup všech zastupitelů. Jsem
rád, že po posledních rušných volbách, kdy se složení zastupitelstva s ohledem na velký počet kandidátek výrazně
změnilo, došlo postupem času ke shodě a zastupitelé
někdy i přes různé názory jsou schopni se nakonec domluvit pro dobro věci na co nejlepším řešením, a to jak pro
obec, tak i její obyvatele.
Mezi tři největší úspěchy lze určitě zařadit postupné budování a rozšiřování prostor pro první stupeň ZŠ, otevření
dalšího oddělení v MŠ, a tím i zvýšení její kapacity na 128
dětí, získání dotace na rekonstrukci místních komunikací
a její zahájení.
Pokud bych měl mluvit také o třech neúspěších, tak mne
velice mrzí zatím krajský úřadem neuskutečněná (a v dohledné době ani neplánovaná) přeložka silnice II/101 mimo naší obec, která má za následek nadměrný
automobilový provoz. Dále ani kvalita služeb a zásobování
není úplně na nejlepší úrovni, a ani stav některých dalších
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místních komunikací a chodníků není zrovna ideální. Roz- vhodné další rozšiřování zastavitelných ploch v katastru
sah investic je však plně úměrný výši finančních prostřed- obce?
ků v rozpočtu obce.
Jirny – Nové Jirny. Obě části obce mají bohatou historii
a památky, které jsou většině bydlících obyvatel známy,
Jaké jsou podle Vás největší problémy obce a jak byste je zrovna tak i jako dobrá poloha Jiren a dopravní dostupnost
vyřešil nebo alespoň osobně přispěl k jejich řešení?
na Prahu, kam většina dojíždí za prací. Obec by si měla
Největší problémy obce – když opominu neutěšený stav dále držet svůj osobitý ráz. Z toho důvodu probíhá v souzbylých místních komunikací a chodníků, bude další prio- časné době i tzv. aktualizace územního plánu, která naporitou zastupitelstva řešit do čtyř let stavbu druhého stupně může stavebnímu výboru při rozhodování o povolování
ZŠ. Znamená to „pouze“ sehnat a koupit vhodný pozemek, jednotlivých staveb pro bydlení a zakáže definitivně stavbu
připravit projektovou dokumentaci, vyřídit stavební po- řadových domů a villadomů. Výstavba RD probíhá
volení, zrealizovat výběrové řízení na dodavatele stavby v souladu s územním plánem obce, který se začal přia stavbu postavit – nejlépe za pomoci získaných financí pravovat již v roce 1996. Plán byl tvořen s výhledem hoz dotačních programů. Jak dalece rozsáhlý projekt to bude, rizontu do roku 2015. Co se týká názoru na skladovou
napoví zpracovaná demografická studie a dále i pokračují- zónu za dálnicí, určitě z estetického pohledu nepůsobí přící spolupráce s obcí Šestajovice v oblasti školství včetně liš vábně, nicméně je potřeba vzít v úvahu i druhý úhel pospolupráce s jirenským Sokolem.
hledu a uvědomit si, že zóna je významný zdroj peněz do
rozpočtu obce a následně i v dnešní nelehké době možnost
Jsou podle Vás jirenské obce něčím osobité a je podle Vás získání pracovních míst.

Spolky a organizace

Ozvěny Jirenského Srdcebraní

hlubokých životních hodnot, ale určitě Vám fandím.
Je něco, co byste rád předal dnešní generaci?

Po úspěšném 1. ročníku kulturní akce Jirenské Srdcebraní Aby zpomalila, ta rychlost mě přímo děsí. Přeji všem, aby
máme nyní možnost krátkého ohlédnutí za tímto počinem byli zdraví, veselí a bylo jim pořád do zpěvu.
a to v rozhovoru s hlavním protagonistou večera, panem Pane Černý, otázka trochu na tělo. Dokážete vůbec docenit
Jožkou Černým.
Vaší osobitou interpretaci a neuvěřitelný odkaz, který zde
svojí prací zanecháváte? Jak vidíte sám sebe?

Opravdu otázka na tělo. Krásně řečeno, ale takto jsem se
na sebe nikdy nedíval. Chtěl jsem vytáhnout lidovou
písničku ze sklepů do koncertních sálů a představit její
krásu široké veřejnosti. Tyto písně patří k tradicím a z těch
Už po příjezdu mne mile překvapilo, že koncert organizují každý národ vychází a podle nich se pozná, jak bohatý je.
mladí lidé. A v hledišti jsem pak viděl diváky od nej- A já lidovou píseň zpívám rád a je to pro mne čest.
menších až po starší. Zpívali s námi. Byla to spolupráce na Měl jste možnost si vychovat svého nástupce nebo víte
jedničku.
o někom, kdo by mohl být pokračovatelem Vaší práce?
Co pro Vás osobně znamená lidová píseň? Zpíváte si také Zatím jsem já osobně možnost neměl, ale na Jižní Moravě
doma sám pro sebe? Jaká je pro Vás ta nejmilejší?
vyrůstá spousta výborných zpěváků a muzikantů.
Lidová písnička mne provází již od 4 let a vlastně už od
narození. U nás se zpívalo hodně. Ale nejvíce mě k lidové
písni přivedla moje sestra Květa. A nejmilejší? Žádná není
nejmilejší, všechny jsou krásné – naše, národní.
Pane Černý, mohu se Vás zeptat na Vaše pocity z koncertu
v Jirnech? Co se Vám líbilo a co už zas tak ne? Jak jste
vnímal sobotní atmosféru v sále a jak jste se cítil po koncertu?

Proč má lidová píseň a zejména ta moravská takovou sílu
dotknout se lidských srdcí?

Protože jsou lidové a jejich texty jsou obrazem každodenního života, starostí, radostí i trápení.

Pane Černý, souhlasíte s ideou a názorem pořadatelů
„Sdružení Otevřených Srdcí, o. s. “, že lidová píseň otevírá
lidská srdce, a že právě skrze znovu otevření srdcí, které
vedou k hlubokým životním hodnotám, se může změnit
společnost? Je to z Vašeho pohledu reálné nebo naivní?

Hlavně je to krásné. Jestli se může změnit společnost, to je
těžké říct. Řekl bych, že dnes už se zašlo moc daleko od
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Svojí interpretací a krásou moravských lidových písní inspirujete mnoho lidí (in spirare – tj. vnášet ducha). Je
někdo, kdo takto v životě pomáhal – pomáhá Vám?

komu zpívat. A co by mi udělalo radost? Aby lidé více
otevřeli svá srdce.

Co Vám v životě dělá radost a co by Vám udělalo velkou
radost?

Nevím. Mám jednu sestru, která má dceru, mou neteř,
a žijí v Břeclavi, tak opravdu nevím.

Samozřejmě, je to mé nejbližší okolí, rodina, přátelé.

Radost mi dělá moje rodina, mé vnoučat a také to, že mám

Školství

Víte o tom, že na Jirenské ZŠ učí Vaše neteř? Pomáhala
zdobit KD.

Martin Zuran

Den otevřených dveří v jirenské škole
V úterý 5. listopadu v 10 hodin dopoledne paní ředitelka
Hana Kudrnová zazvonila na školním dvoře na stařičký
zvon, přivítala první návštěvníky, a pak už jirenská škola
zůstala do večera otevřená. Konal se totiž každoroční Den
otevřených dveří.
Do obou školních budov byli pozváni rodiče, prarodiče
a sourozenci našich školáků, rodiny budoucích prvňáčků,
bývalí žáci a učitelé školy, představitelé obce, školské rady
a široká veřejnost. Bylo milé, že cestu k nám si našli i zájemci, které k místní škole neváže žádné pouto či osobní
vzpomínky; prostě si udělali čas a přišli se podívat, pokochat, zavzpomínat na svá školní léta.
K vidění toho bylo opravdu hodně!
Návštěvníci se mohli podívat do výuky, čehož rádi využili,
a zapojili se i do „učení“ – leccos si zopakovali, zazpívali,
vyráběli… Nejdůležitější však pro ně jistě bylo vidět své

děti prospívat v prostředí, kde mnohé tráví převážnou část
dne. Pozornosti tak neušly kmenové třídy, počítačové
učebny, učebna anglického jazyka, školní družinka, pohybová místnost s nářaďovnou, školní dvory a zahrady.
Oprávněnou pozornost poutaly nástěnky vyzdobené pracemi dětí, diplomy a dalšími oceněními, historickými fotografiemi a dokumenty ze starých školních kronik. Nejeden
návštěvník hledal fotografii své bývalé třídy!
Během dne si třídní kolektivy také vyhradily trochu času
a došly ke kostelu, kde pro ně obec nechala zasadit jírovec
maďal, kterému říkáme „strom splněných přání“. Na něj si
totiž každá třída pověsila napsaná dvě přání – jedno od

chlapců a jedno dívčí. Představitelé obce slíbili, že tři přání
splní. Těšíme se! V některém z dalších čísel Jirenského
zpravodaje vás budeme informovat, která přání byla vybrána a zrealizována. Zatím si je můžete u kostela přečíst.
Po řízeném programu ve třídách následovalo volné odpoledne, kdy přicházeli hosté na prohlídku školy. Mohli si
také zasoutěžit v naší tipovací soutěži zaměřené na čichové
buňky. Soutěž stále probíhá, postupně se jí účastní i děti.
V 17 hodin na školním dvoře zazněla píseň:
„Škola má narozeniny,
my máme přání jediný,
štěstí, zdraví, štěstí, zdraví,
hlavně to zdraví!“
Vzápětí byl zahájen „Pochod broučků“, kdy jsme se
všichni vydali, někteří dokonce namaskovaní za broučky
a motýlky, průvodem s lampióny kolem rybníka do
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Kaštanky, odkud jsme pozdravili rozsvícenou školu. Byla
tma, svítily jen lampióny, Den otevřených dveří v jirenské
škole končil…

Děkujeme všem hostům za milou návštěvu a slova chvály
a uznání na adresu dětí i pedagožek.
Děkujeme za dárečky pro školu k jejím 150. narozeninám
– všichni jsme z nich měli velikou radost.
Těšíme se na další setkání s vámi – v sobotu 7. prosince
2013 vás od 15 hodin zveme na vánoční vyrábění do
prostor školy, v 16:45 začíná jarmark na školním dvoře
a v 17:45 si společně zazpíváme koledy pod stromečkem u kostela.

Inzerce

Plošná inzerce
v měsíčníku
Celá strana .................. 1
1 /2 strany ......................
1 /4 strany .......................
1 /8 strany .......................

500
800
450
250

Kč
Kč
Kč
Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH. Pro další
informace a podmínky kontaktujte OÚ Jirny nebo
pište na adresu zpravodaj@jirny.cz

AUTODOPRAVA
NONSTOP

MILAN PETRUŽÁLEK

× odvoz kontejnery
× sutě, odpad, písky, drtě
× recykláty, tříděná zemina
× přeprava materiálu
× avia, liaz, tatra, iveco
× zemní a výkopové práce

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz

Mobil: 603 242 142
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