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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
měsíc utekl jako voda a máme tu červen. Pro školáky každoročně určitě vítaný, neboť oficiálně končí další školní rok. V letošním roce je tomu trochu jinak, neboť školáci se vrací do
lavic od 25. května zcela dobrovolně a po úvaze jejich rodičů.
Nesuďme názor nikoho, každý má v tomto případě právo udělat právě to, co cítí a co považuje za správné. Děkujeme paní
ředitelce, která školu k tomuto datu otevřela a přes nemalou
spoustu překážek se mohou děti zase vídat s kamarády a dokončit školní rok v lavicích. A pokud děti zůstanou doma
s domácí výukou, budou mít prostě letošní prázdninový čas
dvakrát tak delší než obvykle.

I naše mateřská škola otevřela dne 25. května svoje vrátka, i když
jen pro malý počet dětí. Přesto děkujeme!
Po deštivém období koncem měsíce května, za které díky, se příroda rozzářila sluncem, téměř tropickým a dopřává nám možnost nabít energii přes sluneční paprsky. S příchodem jara
a ustálení počasí každoročně startují v obci stavební práce,
opravy všeho druhu, případně výstavba nových prvků. Vše souvisí s rozpočtem obce a musíme brát ohled na letošní koronavirovou kauzu, které dost možná ještě neřekla poslední sbohem
(i když si to všichni velmi přejeme!).
Věříme, že svítá na lepší zítřky a že si jaro a nádherné počasí
všichni užijeme plnými silami!
Vaše Redakce

ZPRÁVY Z OBCE
ZÁPIS A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIRNY
z veřejného zasedání ze dne 20. 5. 2020

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyhodnocení čerpání rozpočtu obce za rok 2019
Návrh rozpočtu obce za rok 2020 včetně připravovaných investičních akcí
Převod pozemků p.č. 456/4 a p.č. 1693/2 do majetku obce
OZV č.1/2020 o místních poplatcích
Seznámení s výsledky kontroly MV
Různé
- Stravování v ZŠ – výsledky výběrového řízení
- Doplnění výpočetní techniky, nábytkového vybavení ZŠ a nové knihovny – výsledky VŘ
- Rekonstrukce sociálního zařízení v KD Jirny
- Souhlas obce ke schválení daru ZŠ
- Odsouhlasení ceníku administrativních úkonů
- Smlouva s ﬁ. ČEZ o zřízení věc. břemene -služebnosti na pozemek p.č. 1190/1
- Smlouva s ﬁ. ČEZ o budoucí smlouvě o zřízení věc. břemene na pozemek p.č. 535/9, 535/10, 535/73
- Žádost KN o úpravu místních názvů
- Region Pošembeří – zařazení území do působnosti Regionu
- Intenziﬁkace ČOV
7. Usnesení a závěr
Návrhová komise:
Ověření zápisu:
Hlasování:
Přítomni:

Ing. Hrůza, p. Kopecký
Ing. Lehečka, JUDr. Korejzová
veřejné
dle presenční listiny – 12 zastupitelů, 1 omluven

V úvodu p. starosta přivítal přítomné a připomněl, že některé body z dnešního programu měly být projednány již na
březnovém VZ ZO, které muselo být však na poslední chvíli kvůli koronaviru zrušeno.
1.

VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2019

S výčtem zrealizovaných investičních akcí v loňském roce a činností ZO byli občané podrobně seznámeni na posledním veřejném zasedání 11. 12. 2019, které se konalo v myslivecké chatě v Nových Jirnech.
Naplňování a čerpání obce v r. 2019
Plánovaný příjem v roce 2019:
121.673.020,-Kč
Převod ﬁnancí z roku 2018:
63.397.492,-Kč
Celkem příjem:
185.070.512,-Kč
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skutečnost
skutečnost
skutečnost

125.378.519,-Kč
63.397.492,-Kč
188.776.011,-Kč

ZPRÁVY Z OBCE
Plánovaný výdej v roce 2019:
Plánovaná rezerva do roku 2020:

162.956.334,-Kč
22.114.178,-Kč

skutečnost
skutečnost

146.806.283,-Kč
41.969.728,-Kč

Důvod nárůstu rezervy: příjem větší cca o 3,7mil. Kč, menší výdaje: nerealizována intenziﬁkace a rekonstrukce ČOV,
menší platby za stavbu nové ZŠ. Dále nezrealizován výkup některých pozemků, stavba VO Pod Lesem a zóna u Vaňáku.
Veškerá čísla z rozpočtu budou potvrzena auditem hospodaření obce za loňský rok, který byl auditorskou ﬁrmou
dokončen a bude projednán na příštím veřejném zasedání ZO.
11. 12. 2019 bylo také na VZZO schváleno provizorium rozpočtu obce na rok 2020.
Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019:
MŠ Jirny – skončila kladným výsledkem, kdy v hlavní činnosti vykázala zisk 22.406,02,-Kč a v doplňkové činnosti
10.200,-Kč.
ZŠ Jirny – skončila ve ztrátě částkou 1.326.038,83Kč (způsobeno postupným nákupem zařizovacích předmětů do nových tříd).
Usnesení: ZO schvaluje vyhodnocení čerpání rozpočtu obce za rok 2019 a hospodaření příspěvkových organizací
MŠ a ZŠ. Vše bude potvrzeno ještě auditem hospodaření.
Hlasování: 12x ANO
2. NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2020 VČETNĚ PŘIPRAVOVANÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ
V návaznosti na připravovaný rozpočet obce na letošní rok, byly naplánovány již také v únoru investiční akce, jejichž
rozsah je zatím ponechán v původním návrhu. Podle toho, jak se bude vyvíjet koronavirová situace a v návaznosti
na ní i hospodářskou situaci, a jak vysoké ﬁnance obdrží obec na daních, bude následně upravován rozpočet obce
tzv. rozpočtovými opatřeními a od toho se budou odvíjet i jednotlivé investiční akce obce.
• Dostavba nové ZŠ + dovybavení počítačovou technikou, interaktivními tabulemi a nábytkem včetně nábytkového
vybavení nové knihovny. Nutno počítat ještě i s dovybavením školní kuchyně a jídelny. Na 26. 5. 2020 zajištěna
u SÚ Úvaly kolaudace celého objektu školy.
• Intenziﬁkace a rekonstrukce ČOV – akce byla k 16. 3. zrealizována a 16. 6. proběhne odb. ŽP, Brandýs n/L-St .Boleslav, uvedení do zkušebního provozu.
• Kácení rizikových stromů a nová výsadba – kácení provedeno v době vegetačního klidu, výsadba nové zeleně bude
probíhat na podzim letošního roku.
• Rekonstrukce vodovodu v ulici Zámecká – domlouván termín s provozovatelem VaK Zápy.
• Oprava ulic Nerudova, Pionýrů a krátkého úseku ulice Spojovací včetně chodníku – bylo řešeno podrobně v další
části veřejného zasedání.
• Oprava ulic Lovecká a V Zátiší – připravena projektová dokumentace, žádá se o vydání SP.
• Stavba chodníku v ulici Zámecká – žádost o dotaci na SFDI – PD hotova, záměr bude zkonzultován na SFDI.
• Zřízení a oprava 3. tenisového kurtu, pořízení hracích prvků na hřiště – přípravy akce zahájeny, přerušeno z důvodu epidemie koronaviru.
• Příprava vybudování dětského hřiště a sportoviště u Vaňáku – podána žádost o dotaci na MMR, rozsah realizace
se bude odvíjet dle získání ﬁnančních prostředků.
• Rekonstrukce VO Pod Lesem a v přilehlých ulicích – akce měla již proběhnout v loňském roce, z důvodu nezískání SP pro ﬁrmu ČEZ, byla akce přeložena.
• Výkup pozemků do majetku obce – snaha obce o vykoupení zbytku části pozemků – cest v místních komunikacích.
• Rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení v KD – vypsáno VŘ.
• Příprava PD na další akce (místní komunikace, chodníky, hasičárna apod.).
A nyní k rozpočtu na rok 2020, který byl řádně zveřejněn již 26. 2. 2020
Plánovaný příjem
Převod z roku 2019
Celkem

122.390.180,-Kč
41.969.728,-Kč
164.359.908,-Kč

Plánovaný výdej
Rezerva

149.826.334,-Kč
14.533.574,-Kč

Poskytnutí příspěvků spolkům a organizacím z rozpočtu obce – ano ve výši původních naplánovaných 500 tisíc Kč.
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Pan starosta seznámil přítomné s výší přidělených příspěvků z rozpočtu obce jednotlivým spolkům a organizacím.
Občané obcí Jirny a Nové Jirny, z.s.
Honební společenstvo Jirny
SDH Jirny
SDH Nové Jirny
Jirny Living z.s.
Divadelní ochotnický spolek Jirny
Vlastenecko dobroč. Obec Baráčníků
Svaz postižených civil. chorobami z.s.
Junák – skaut Jirny
Český svaz včelařů
TJ Sokol Jirny, z.s.
Tenisový klub Jirny
Sdružení otevřených srdcí, z.s.
Veteran car club Nové Jirny, z.s.
Spolek přátel tance a hudby, z.s.
Knihovna MB
Fotbalový klub Jirny z.s.

60.000,-Kč
25.000,-Kč
30.000,-Kč
40.000,-Kč
30.000,-Kč
30.000,-Kč
20.000,-Kč
30.000,-Kč
40.000,-Kč
10.000,-Kč
15.000,-Kč
14.000,-Kč
80.000,-Kč
20.000,-Kč
10.000,-Kč
10.000,-Kč
36.000,-Kč

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2020 včetně připravovaných investičních akcí, které se budou
odvíjet od naplňování příjmové stránky rozpočtu obce.
Hlasování:
12x ANO
Poté pan starosta otevřel diskusi k navrženým plánovaným úpravám povrchu ulice Nerudova. Obyvatelé ulice zpochybnili návrh PD na rekonstrukci této ulice včetně navrženého jednosměrného provozu a vzniku parkovacích míst
(přestože byl proveden pasport dopravního značení, který byl projednán jak s Policií ČR, tak i následně odb.dopravy
v Brandýse n/L-St.Boleslavi). Pan starosta a zastupitelé podali informace k dlouhodobé problematice získání této
ulice do majetku obce včetně vysvětlení situace z r.2017, kdy komunikace ještě nebyla v majetku obce, která však
na základě studie požádala odb. dopravy o vyjádření k jednosměrnému uspořádání. To však nebylo zrealizováno, obec
odstoupila od tohoto záměru z důvodu nedohody s původním vlastníkem a odb. dopravy vše nakonec zamítl.
Po rozsáhlé hodinu a půl trvající diskusi došlo k dohodě mezi obcí a obyvateli ulice Nerudova. Obyvatelé této ulice
připraví návrh řešení uspořádání ulice (i včetně uvažovaného chodníku) a předloží jej obci k dalšímu jednání. Do vyřešení uspořádání přeruší obec práce na přípravě PD. Byla vznesena otázka, jak bude naloženo s „zeleným pruhem
v celé délce po pravé straně komunikace“, který je v soukromém vlastnictví jednotlivých majitelů sousedních nemovitostí (případná výkupní cena je stanovena dřívějším rozhodnutím zastupitelstva – do 200,-Kč/m2).
• Region Pošembeří – zařazení území Jirny do působnosti regionu
Obec Jirny je členem Regionu Pošembeří. Schválení tohoto tzv. územního souhlasu je nutné pro nové programové
období r.2021 – 2027, aby Obec Jirny zde mohla případně také čerpat ﬁnanční zdroje.
Usnesení:
Hlasování:

ZO Jirny schvaluje zařazení svého území do území působnosti Region Pošembeří na programové
období 2021 – 2027.
12x ANO

3. PŘEVOD POZEMKŮ p.č. 456/4 a p.č. 1693/2 DO MAJETKU OBCE
Obec Jirny dle zákona o obcích zveřejnila dne 13. 2. 2020 záměry o získání výše uvedených pozemků do majetku obce.
Jednalo se o :
Pozemek p.č. 456/4 o výměře 53 m2 v ulici Nerudova v Jirnech – bezúplatně
Pozemek p.č. 1693/2 o výměře 86 m2 v ulici Zámecká v Jirnech – výměna za jiný pozemek
Usnesení:
Hlasování:

ZO schvaluje převod pozemků parc.č. 456/4 a p.č. 1693/2 v k.ú.Jirny do majetku obce.
12x ANO

4. OZV č.1/2020 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
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V loňském roce byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena novela zákona č.565/1990 Sb., o místních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů s nabytím účinnosti od 1.1.2020.
Dochází k drobným úpravám hlavně v názvosloví. Na základě této skutečnosti obec zaktualizovala svoji vyhlášku
o místních poplatcích, která byla předložena na MV k odsouhlasení, které proběhlo bez problémů. Obec proto tímto
vydává novou vyhlášku č.1/2020 o místních poplatcích.

ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení:
Hlasování:

ZO schvaluje vydání OZV č.1/2020 o místních poplatcích
12x ANO

5. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY KONTROLY MV + PŘIJATÁ OPATŘENÍ
15.1.2020 proběhla na obci kontrola výkonu samostatné působnosti na základě § 129 a násl. zákona č.128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. S obdrženým zápisem z kontroly MV, odboru veřejné správy,
dozoru a kontroly byli seznámeni zastupitelé obce a následně byl zveřejněn na úředních deskách dne 2.3.2020.
• Bylo doporučeno Usnesení ZO včlenit přímo do příslušné části zápisu – je prováděno.
• Zřízení výborů – počet členů musí být vždy lichý. Toto nesplňoval SV, který pracoval jako čtyřčlenný – výbor doplněn o dalšího člena na počet pět.
• Nakládání s nemovitým majetkem obce – smlouvy musí být opatřeny doložkou, potvrzující splnění zákonných
podmínek – je zajišťováno
• Vytváření podmínek pro naplňování práv občanů obce – jak jsou evidovány a řešeny stížnosti – jsou zajištovány
samostatnou evidencí.
• Ostatní povinnosti na úseku samostatné působnosti – kontrola OZV (Obecně závazná vyhláška).
Pro přehlednost byla vypracována tabulka k OZV (datum vydání, nabytí PM, event. zrušení).
Usnesení:
Hlasování:

ZO bere na vědomí výsledky kontroly MV a souhlasí s přijatými opatřeními
12x ANO

6. RŮZNÉ :
• Stravování v ZŠ – výsledky výběrového řízení
Od konce prosince 2019, kdy byly zveřejněny zadávací podmínky na dodavatele stravy v nové ZŠ, byly činěny postupné kroky k samotné výzvě.
V termínu k podání nabídek – 24. 1. 2020, obec obdržela 3 nabídky, které výběrová komise započala hodnotit.
Komise se dále domluvila i na návštěvě provozoven jednotlivých uchazečů tak, aby získala co nejlepší představu
o jednotlivých uchazečích.
Nakonec komisaři provedli bodové hodnocení, na jehož základě se na prvém místě umístila fi. Gastroserv Radlice s.r.o., Dřevěnice.
Usnesení:
Hlasování:

ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení a souhlasí s výběrem vítězné ﬁrmy Gastroserv
Radlice s.r.o., Dřevěnice
11x ANO, 1x se zdržel

• Doplnění výpočetní techniky, nábytkového vybavení ZŠ a nové knihovny –výsledky poptávkového řízení
Nábytek

– 3 cenové nabídky v rozpětí od 1,197 mil. Kč včetně DPH do 1,589 mil. Kč.
Nejlevnější nabídka pochází od ﬁ. MY DVA
Počítačové vybavení – osloveno 5 ﬁrem, podány 4 nabídky v cenovém rozpětí od 1,778 mil.Kč do 2,28 mil. Kč
bez DPH. Nejlevnější nabídka podala ﬁrma YOUR SYSTÉM
Interaktivní tabule – vysoutěženy již v loňském roce ﬁ. AV MEDIA – v letošním roce, dodávka za cca 977 tis. Kč
vč. DPH
Usnesení:
Hlasování:

ZO bere na vědomí výsledky poptávkových řízení a souhlasí s výběrem jmenovaných ﬁrem
(ﬁrma MY DVA, ﬁrma YOUR SYSTÉM a ﬁrma AV MEDIA).
12x ANO

• REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V KD JIRNY
Obec poptala 4 ﬁrmy o cenovou nabídku na kompletní rekonstrukci sociálního zařízení včetně rozvodu inženýrských sítí, obkladů, dlažeb a sanity v KD Jirny včetně výměny povrchu podlahy ve „výčepu“, kde by měly být nahrazeny shnilé parkety a PVC dlažbou.
Rozsah nabídek je v rozmezí od 625.045,-Kč do 751.318,-Kč, vše bez DPH. Nejlevnější nabídku podala ﬁ. KLaN spol. s r.o.
Usnesení:
Hlasování:

ZO bere na vědomí a souhlasí s výběrem ﬁrmy KLaN spol. s r.o., která podala nejlevnější nabídku.
12x ANO
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• Souhlas obce ke schválení daru ZŠ
Obec jako zřizovatel ZŠ Jirny, obdržela žádost paní ředitelky, k odsouhlasení přijetí 2 darů pro ZŠ :
a) Peněžní dar ve výši 2.000,-Kč na školní výlet třídy IV.B
b) Peněžní dar ve výši 2.000,-Kč na akce třídy IV.A
Usnesení:
Hlasování:

ZO souhlasí s přijetím ﬁnančních darů
12x ANO

• Odsouhlasení ceníku administrativních prací
Obec připravila Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Samotný návrh cen vychází z ceníků obcí a měst, či jiných institucí v okolí.
Mzdové náklady pracovníka
Úhrady za pořízení kopií -černobílé:
A4 jednostranný tisk
A4 oboustranný tisk
A3 jednostranný tisk
A3 oboustranný tisk

250,-Kč/hod., z toho první ½ hodina zdarma
3,-Kč
5,-Kč
5,-Kč
10,-Kč

U barevných tisků se jedná o pětinásobek sazby černých tisků.
Úhrady za opatření technických nosičů dat:
CD 25,-Kč
DVD 35,-Kč
Náklady na poskytnutí informace, které nepřekročí 50,-Kč nebudou účtovány.
Usnesení:
ZO souhlasí se shora předloženým sazebníkem úhrad nákladů vynaloženýchv souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Hlasování:
12x ANO
• Smlouvy s ﬁ. ČEZ o věcném břemeni na pozemky parc. č.:
a) Žádost ČEZ Distribuce a.s. o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1190/1
na pokládku kabelového vedení NN v ulici V Dubinách v N.Jirnech pro pozemek p.č. 1190/14, kde bude probíhat stavba RD
Jednorázová náhrada ve výši 1.000,-Kč + DPH
b) Žádost ČEZ Distribuce a.s. o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích
p.č. 535/9, 535/10 a 535/73 na pokládku kabelového vedení NN v ulici Zahradní v Jirnech
Jednorázová náhrada ve výši 1.000,-Kč + DPH
c) Žádost ČEZ Distribuce a.s. o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích
p.č. 1762,1612,1582/1, 1582/27 a 943/2 na venkovní vedení VN v ulici Luční v Jirnech.
Jednorázová náhrada ve výši 18.200,-Kč + DPH
Usnesení:

Hlasování:

ZO schvaluje uzavření smluv s ﬁ. ČEZ Distribuce a.s. na pozemky:
1) P.č. 1190/1 k.ú.Jirny
2) P.č. 535/9, 535/10, 535/73 vše v k.ú.Jirny
3) P.č. 1762, 1612, 1582/1, 1582/27 a 943/2 vše v k.ú.Jirny
12x ANO

• Žádost KN o úpravu místních názvů
Z důvodu opravy v RUIANu – registr územní identiﬁkace adres a nemovitostí, obec požádá KN o opravu těchto
místních názvů:
a) Prodloužení ulice V Dymáku (dnes od ulice Hlavní po křižovatku s ulicí Na Jablonce)
nově: od ulice Hlavní přes křižovatku s ulicí Na Jablonce až k Vaňáku, kde končí výstavba RD
b) Zrušení starého názvu „Chatové město“ a jeho nahrazení novými názvy ulic: Pod Lesem I – IV a prodloužení ulice
Letenská.
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ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení:
Hlasování:

ZO souhlasí s provedením úprav místních názvů
12x ANO

• Intenziﬁkace ČOV
O intenziﬁkaci a rekonstrukci ČOV Jirny a získání ﬁnanční podpory ze SFŽP byli občané průběžně informováni, naposledy počátkem tohoto měsíce v Jirenském zpravodaji.
Dne 16.3.2020 v souladu s harmonogramem byli práce ukončeny a předány obci a jeho provozovateli VaKu Zápy a byl
zahájen zkušební provoz. V této souvislosti byla již 11.3. zaslána žádost na OŽP MěÚ Brandýs n/L – St. Boleslav
o oﬁciální souhlas k zahájení zkušebního provozu. Kvůli koronavirové infekci byl vypsán termín až na 16.6.2020.
Ze způsobilých výdajů obec obdrží 2.899.484,-Kč
ZO bere na vědomí.
Výjimky ze stavební uzávěry:
č.j.: 939/20/OUJ – stavba Jirny, K Lesu parc.č. 535/2, elektropřípojka, K.Uhlíř ČEZ
č.j.: 936/20/OUJ – kanalizační přípojka, Zámecká RD č.p. 323
č.j.: 937/20/OUJ – vodovodní přípojka – Zámecká RD č.p. 323
č.j.: 938/20/OUJ (911/20/OUJ) kanalizační přípojka k tenisovým kurtům na p.č. 1772/2, 646/19
č.j.: 869/20/OUJ – přístavba RD čp.423, Pod Lesem I, Nové Jirny
č.j.: 610/20/OUJ – vodovodní přípojka pro RD čp. 70, Jirny
ZO bere na vědomí a souhlasí.
7. USNESENÍ, ZÁVĚR
Ing. Hrůza seznámil přítomné s návrhy usnesení, které byly zastupiteli schváleny.

Odečet vodoměrů 2020
Vážení občané,
v červnu bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete nahlásit následujícími způsoby do 26. 6. 2020.

JIRNY
• SMS: 735 009 371
(či volání: pouze mezi 18.00 ̶ 20.00)
• E-MAIL: vodajirny@email.cz
Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.

NOVÉ JIRNY
• SMS: 704 471 876
(či volání: pouze mezi 19.00 ̶ 20.00)
• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz
Děkujeme, VaK Zápy, spol. s r.o.

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
kteří oslavili 80 let a více
Šimon Ludvík
Benda Jaroslav
Fišerová Zdeňka
Bláhovcová Věra
Vašíčková Blanka

Špringerová Eva
Jiskrová Jarmila
Hiršlová Hana
Janeček Jiří

Srdečně gratulujeme.
Za OÚ Šárka Hanušová

ZPRÁVY Z OBCE

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY ČESKÉ POŠTY OD 1. 8. 2020

Dny v týdnu

NovéHpV

Po

08:00-11:00 a 14:00-16:00 a 16:30-18:00

12:00 - 18:00

St

08:00-11:00 a 14:00-16:00 a 16:30-18:00

12:00- 18:00

Pá

08:00-11:00 a 14:00-16:00

08:00-- 13:30

-

-

Ut
Ct

So
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Současné HpV

Ne

08:00-11:00 a 14:00-16:00
08:00-11:00 a 14:00-16:00
-

08:00- 13:30
08:00- 13:30
-

ZPRÁVY Z OBCE

Z ÁK L AD N Í U MĚ L EC K Á Š K O L A
JA NA Z A C H A ČE L Á K O V I CE
M ÍS T O P O SK Y T O V A NÉ H O V Z D Ě LÁ VÁ NÍ J IR N Y
p ř i j í m á n o vé ž ák y p r o š k o l n í r o k 2 0 2 0 – 2 0 21
Přijímáme žáky na tyto hudební nástroje:
klavír, sólový zpěv, kytara, zobcová flétna, lesní roh, trubka, pozoun.
Od září 2020 se budou nově vyučovat bicí nástroje a akordeon,
je možné se hlásit i na tyto hudební nástroje.
Do hudebního oboru přijímáme žáky od 6 let na základě přijímací talentové
zkoušky: zpěv jednoduché lidové písně a orientace v rytmu.
Podmínkou studia hry na klavír je vlastní nástroj – pianino,
nikoliv elektrický nástroj.
Přijímací zkoušky se konají v úterý 16. 6. 2020
v budově ZŠ Jirny, Brandýská 45.
Všichni zájemci budou osobně kontaktováni
a bude jim sdělen přesný čas zkoušky.
ZÁJEMCI O STUDIUM VYPLNÍ A ODEŠLOU ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU
KE STUDIU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY www.zus .c el a kov ice.cz
NEJPOZDĚJI V NEDĚLI 7. 6. 2020.
DO POZNÁMKY UVEĎTE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JIRNY.
Počet přijatých žáků je omezen počtem volných míst na jednotlivé nástroje.
Veškeré informace naleznete na webových stránkách školy
www.zus.celakovice.cz nebo v kanceláři ZUŠ Vašátkova 343,

Konec splatnosti poplatků
Obecní úřad upozorňuje občany,
že dne 31. května 2020 skončila splatnost
poplatků TKO a poplatku za psa.
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NAPSALI JSTE NÁM

NAPSALI JSTE NÁM

Vážení přátelé, je otázkou zvládání viru-COVID-19 námi všemi?!
Máme mít strach, máme někam utíkat, nebo vymřít? Virus odněkud, jinde, kamsi, k nám přicestoval. Jeho nakažlivost je velmi
vysoká. Ta potvora je všude. Nevíme, kdy zasáhne, nevíme, koho
zasáhne. Pohybovat se normálně, tak jako dříve, neostražitě, znamená dát viru šanci se nejen vrátit, ale zasáhnout všechny, zejména nemocné, bez ohledu na stáří. Nevíme toho o něm hodně.
Přesto už chodíme bez roušek a chceme se pochopitelně co nejrychleji vrátit do normálního života. V podvědomí máme strach,
úzkost, což je pro člověka emoce stejně marná a škodlivá. Potlačování emocí alkoholem, či jinou drogou je živá voda jen dočasná a s vysokými úroky. Když se to vymkne, projde nemoc dle
předpovědi populací během 3 měsíců a nálož, kterou znázorňuji
na obraze, se stane skutečností pro mnohé z nás a pohřební ústavy budou překračovat plán. Mimochodem obličeje na obraze
jsou smýšlené a skutečná je jen moje ruka, poněvadž jsem
neměl jinou k dispozici. Dívka na obraze, zřejmě již pohlcená
virem, rezignuje a muž, ač zasažen, se zděšením bojuje. Jak to
dopadne, to už záleží hodně na každém z nás. Jak to chápe, jak
sám činí. Mým osobním přáním je změnit tematiku a namalovat
zase něco veselého i když vím že skutečný život a současná realita je jiná. A protože jsem celý život optimista a velký fanda
pana Jiřího Suchého, myslím že bychom to neměli vzdát a třeba
si společně zazpívat:
Vyvěste fangle
Na tingl-tangle
Protože teď se budeme smát
Ten kdo se řehce
Mračit se nechce
Ten umí lehce
S životem se prá…t…..!
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Jaroslav Dykast, autor obrazu „Boj s koronavirem“

Děkujeme tímto Zuzce Novákové za trénování a výuku tance
Beseda a také SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ za to, že oživujete
tradice!
Martina Bilova a tanečníci Besed

ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
Zprávičky z MŠ

Od pondělí 25. května 2020 naše mateřská škola zahájila provoz
v omezeném režimu. Velice si vážíme vstřícnosti těch rodičů,
kteří tím, že si ponechali děti doma, umožnili docházku do MŠ
dětem pracujících rodičů. Tímto bychom rádi za vstřícnost poděkovali.
Zvláštní poděkování patří rodině Emy Dudek za sponzorský dar

ve formě dezinfekce všech prostor mateřské školy před zahájením provozu a následnou dezinfekci po čtrnácti dnech provozu.
Taktéž děkujeme za poskytnutí přípravků na ruční dezinfekci
a roušky.
Věříme, že v září již děti nastoupí do mateřské a v případě předškoláků do základní školy již v běžném režimu.
Za MŠ Jirny
Dagmar Schützová

Mateřská škola Jirny, okres Praha-východ, přijme učitelku na dobu určitou –
zástup za mateřskou dovolenou, pro školní rok 2020/21 s nástupem ihned.
Kontaktní email: reditelka@msjirny.cz

Základní škola
Znovuotevření školy
Vážení rodiče, přátele školy, milé děti,
téměř tři měsíce nám proměnily školní život i život
v našich rodinách, rodiče částečně převzali roli učitele, děti se zavřely do svých pokojů a začaly zodpovědně a postupně i samostatně překonávat distanční
formu výuky. Všichni museli zvládnout každodenní
režim školních i pracovních povinností. Mnohdy nastaly složité a nejednou vypjaté situace, únava. Děkuji
všem rodičům i pedagogům, že náročnou dobu dokázali pochopit, překonat s udržením vzájemného
respektu a důvěry.

na individuálních nebo skupinových konzultacích
k jednotlivým předmětům či třídnických hodinách,
distanční výuka bude pokračovat.

Doba se pomalu zklidňuje, hlavní útok neviditelného,
ale nebezpečného virového nepřítele ustupuje.
25. května nastal čas návratu do uzavřených škol.
Možnost dobrovolné výuky na 1. stupni využili převážně žáci 1. - 3. ročníku, škola s nimi ožila, pracujeme
v klidu a pohodě. A děti, které zůstaly doma, pokračují
ve výuce na dálku.

Školní budovy prochází významnými změnami, loučíme se s naší jedinečnou starou školou Brandýská,
opouštíme i mladší Navrátilovu a měníme novou
Pražskou. Věřím, že přijde doba, kdy se budete moci
se starou školou společně s námi rozloučit a kdy
představíme moderní školu veřejnosti, a vy budete
mít příležitost zhodnotit vzájemnou práci obce
a školy.

Od 8. června očekáváme dobrovolnou přítomnost
žáků 2. stupně, nebude se jednat o každodenní provoz. Realizaci a organizaci připravujeme, setkáme se

Oběma uvolňovacím krokům předcházely hygienické, provozní a organizační přípravy. Děkuji vedení
obce, pedagogickým pracovníkům, provozním zaměstnancům školy a SDH Nové Jirny za pomoc
při zajištění bezpečného nástupu do nové školní
budovy.

VELKÉ DÍKY VŠEM.
Hana Kudrnová
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KULTURA

KULTURA

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY
Rok 2020
18. 9.
2. 10-3. 10.
18. 10.
28. 11.

Výroční schůze SPCCH
Volby
Koncert Ewy Farne – Málo se známe tour
Mikulášská taneční zábava

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY

předem se objednat na adrese korejzova@email.cz. Těší se na
Vás, JUDr. Jitka Korejzová, advokátka.

Červenec

10. 7. 2020 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Afrikou na pionýru.
K létu patří neodmyslitelně cestování a tihle hoši to pojali
ve velkém. Nastartovali pět pionýrů a vyrazili napříč Afrikou.
Ze své cesty přivážejí tento dokument, kde není nouze o dobrodružství a velkou zábavu. Režisér ﬁlmu Marek Slobodník byl již
před tímto projektem jedním z účastníků expedic žlutých trabantů. Vstupné dobrovolné.

KULTURNÍ DŮM JIRNY
POZOR, NOVÝ TERMÍN! Koncert Ewy Farne

Pravidelné akce

Úterý, 19:00, Hathajóga, lekce probíhají každé úterý, jsou kombinací hathajógy, jógové terapie, muzikoterapie a aromaterapie.
Tržnice Pošembeří otvírá i pro vás !!
Více informací a rezervace: Eva Šimánková, e-mail: E.SimanI
u
nás
v
MAS
Region
Pošembeří se snažíme reagovat na situaci
kova@seznam.cz, mob.: 608 109 743, FB Sakurajóga
s pandemií COVID-19 v naší zemi a rádi bychom podpořili místní
ekonomiku, zejména podporou nákupu výrobků a služeb
od českých výrobců. Ke konci dubna 2020 jsme zahájili kampaň na podporu malých a středních podnikatelů v území forČerven
12. 6. 2020 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Vlastníci. Komedie pro mou bezplatné on-line izerce na http://trzniceposemberi.cz/,
ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů kde je možné sdílet informace a prezentovat nabídku služeb
to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové ﬁlmu Vlastníci jsou totiž a výrobků z regionu Pošembeří a blízkého okolí. Záměrem je
jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším činžovním podpoření lokálních producentů a služeb a propojení nabídky
domě, a právě mají společnou schůzi, na které se musí dohro- a poptávky v regionu. Na webových stránkách pracujeme a první
mady na mnohém dohodnout a rozhodnout. Najdou se mezi nimi příspěvky jsou již k dispozici.
idealisté, kteří jednají ve prospěch celku, jsou zde i vypočítaví prospěcháři nebo dokonce raﬁnovaní manipulátoři, ale také lidé
ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti. Všichni se ale nakonec musí společně domluvit na správě domu, ve kterém mají své
byty…
Vstupné dobrovolné.
16. 6. 2020 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

Příspěvek si můžete vložit i sami, my jej schválíme, případně
upravíme a následně zveřejníme. Pokud něco vyrábíte nebo poskytujete služby, tak neváhejte a kontaktujte nás. Pokud někoho
takového znáte, prosíme, řekněte mu o nás.
Inzerentovi v on-line „Tržnici Pošembeří“ nabízíme zároveň
možnost se zdarma účastnit v Českobrodské tržnici, která bude
od konce května opět otevřena v Českém Brodě. Připravujeme
ve spolupráci s Městem Úvaly rovněž bezplatnou účast producentů lokálních výrobků z Pošembeří na trzích v Úvalech.
Zároveň je možné v každé naší obci v Pošembeří, tedy i u vás,
spatřit informační leták s názvem „POŠEMBEŘÍ SOBĚ!“
Region Pošembeří o.p.s.
www.posemberi.cz

SPOLKY A ORGANIZACE
Fotbalový klub Jirny
Fotbal stále žije

Je tomu již přes rok, co po odstoupení A mužstva v polovině soutěže reprezentoval obec v oﬁciální soutěži jediný fotbalový tým
a to mladší žáci. Není tomu tak dlouho, co zde bylo několik mládežnických mužstev od mini přípravky až po A tým mužů. Zatímco v jiných klubech se převážně pracuje s mládeží a snaží se
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vytvořit co nejširší základna, zde jsme od vedení SK Viktorie Jirny
slýchali několik let pouze sliby. Nesčetněkrát bylo přislíbeno, že
bude uskutečněn nábor dětí a vedení SK zajistí trenéra. Stejně
tak bylo slíbeno i na poslední schůzce, které jsem se v polovině
června roku 2019 z pozice trenéra mládeže zúčastnil společně
s panem starostou, paní místostarostkou a pány Jíchou, Přibylem, Franclem. Na schůzce bylo na mnohé z mojí strany poukázáno a ze strany SK přislíbeno, že bude napraveno. Slibem

SPOLKY A ORGANIZACE
nezarmoutíš. Nestalo se nic. Nábor dětí, který byl slíben v září, se nekonal, taktéž trenér pro nejmladší děti i přes urgence nedorazil. Uspořádali si tedy rodiče vlastní nábor a jen díky jejich obětavosti zase pár
prcků nesedí jen doma a protáhne si svá těla na hřišti. Narozdíl od
všech tří členů SK, kteří se zúčastnili již zmiňované schůzky, svůj slib
splním.
Soutěžní ročník 2019/20 skončil předčasně již po podzimní části z důvodu nouzového stavu. Nemusíme tedy čekat a nic nebrání přechodu
do nového klubu FK JIRNY. Nebude to lehké, ale určitě snazší než
za současného setrvání pod SK. Ignorace ze strany SK a neochota
spolupracovat na budování mládežnické základny ze zdejších dětí společně s neprůhlednou strukturou celého klubu nedává jinou možnost.
Za současné situace nám bohužel nezbývá nic jiného, než že současní
hráči SK nebudou moci odehrát soutěž organizovanou FAČR. Je jim to
znemožněno ze strany p. Jíchy jakožto hlavního administrátora klubu
nepovolením přestupu. Budeme tedy muset dle přestupního řádu
FAČR počkat rok od posledního nastoupení do soutěžního zápasu
a zatím hrát jen přátelské zápasy a turnaje. Pracovat převážně s mládeží a později si tu snad vychováme fotbalisty, kteří budou hrát k radosti všech.
Děkuji za podporu zastupitelstva obce, protože bez jejich vložení
do celé záležitosti, by zde fotbal zcela zanikl.
Chceme dělat fotbal a nejen dělat, že ho děláme.
J. Konrád

Veteran car club Nové Jirny
75 let od konce 2. světové
války

Konají se zde Slavnosti svobody, na které přijíždějí lidé z celého světa,
aby společně oslavili osvobození americkou armádou.

Od roku 1990 se Plzeň každoročně
v květnu pomyslně vrací do roku
1945.

Letos to mělo být neobyčejné poděkování těm, kteří Plzeň před 75 lety
osvobodili, americkým a belgickým vojákům 3. americké armády generála George S. Pattona. Poprvé po 31 letech se neviděli váleční veteráni, kteří rok co rok přijíždí, aby si připomněli radostné tváře
a vděčnost obyvatel z května 1945, a aby uctili památku svých souputníků, kteří neměli to štěstí a padli v boji za naši svobodu.
S ohledem na trvající riziko nákazy koronavirem byly letošní velké
Slavnosti svobody 2020 zrušeny. Ty se měly konat od 1. do 6. května
2020. O to je smutnější a těžší, že si letos připomínáme půlkulaté výročí.
Ze stejného důvodu byla zrušena další akce, a to naše klubová. V půli
května jsme chystali uctění památky letců. Po čtvrté jsme se měli
vydat k pomníku letců amerického bombardéru B 17G s imatrikulačním číslem 43-38701 ze stavu 850. bombardovací eskadry 490. bombardovací skupiny, sestřelených poblíž Sedlčan a k pomníku generála
Karla Mareše, 1. velitele slavné 311. čs. bombardovací peruti RAF
ve Velké Británii v době 2. světové války, který byl po únoru 1948 degradován z generála na vojína a vykázán z Prahy do Kosovy Hory u Sedlčan, kde pracoval jako zemědělský dělník státního statku.
Přesto jsme se jen v komorním obsazení k pomníkům vypravili a uctili památku položením květin.
Dnes čelíme jiným výzvám než před 75 lety.
Přesto nesmíme nikdy zapomenout na to, za co generace v roce 1945
bojovala a umírala za svobodu, demokracii, bezpečnost a lidská práva.
To jsou principy, za něž stojí bojovat.
Za VCC Nové Jirny

Jiřina Vlastníková
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Sdružení Otevřených Srdcí
Máje v Jirnech 2020 trochu jinak

I když konání letošních májí bylo spíše jen symbolickou záležitostí a snahou o udržení tradice, dovolte, abychom vám přesto nabídli malou fotoreportáž doprovázenou rýmovačkami Kecala, který jako májová postavička nesměl u májky chybět a celé dopolední dění také komentoval...

Uvítání
Milí přátelé, jirenská chaso,
milí hosté!
S májkou je to letos prosté!
Díky dárku z Wu-chanu,
je teď všechno na hlavu,
šátky, roušky, také štíty,
nešiřte dál ty prevíty.
Tak tu prosím roušky noste
a rozestupy dodržujte!
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Kdo má dobré zdravíčko,
ať si zde dá pivečko.
Panenka či panáček,
ať si dá i koláček.
A tomu, kdo se necítí,
kořaličku nalíti!
Vše je tu dnes darem,
tak neumřeme hladem.

Občas někdo upek,
pro váš krásný pupek.
Někdo občas uvařil,
aby vás tím potěšil.
Jak říkám, darem je to všechno dnes,
ať se baví celá ves.
Ale máte-li panstvo krejcárku,
přispějte nám na májku.
Děkujeme velice,
Májka, to je tradice.

Hádanka
Hálo paní, haló pane,
ať se k vám můj hlas dostane!
Mám tu totiž v prográmku,
pro vás malou hádankou.
Kdo uhádne ji
- nevím já ale dostane
dvě piva.
Ptám se tedy znovu na, ehm,
jak je májka vysoká?
Kdo to ví, ať se prosím přihlásí.

Samá voda, samý klam,
pravdy já se nedočkám!
Ano, pane, už jste blízko,
upravte své stanovisko!
Ano, hurá, to je správná míra.
13 metrů,
plus jeden metr, to je díra.
Pojďte prosím rychle sem,
ať předám vám tu cenu cen.
Gratuluji, ať vám chutná velice,
pivečko z obce – Šestajovice!

Beseda
Májka stojí, to je fakt.
Ale já jsem z toho na infarkt.
Je tu se mnou Zuzanka
od Michala Nováka.
Tak, Zuzanko, co tu máš,
snad tanečníky nehledáš?
Zuzka: Ano, je to tak, co by byly máje bez
májky a bez tradiční České besedy.
Kecal:
Děkujeme Zuzce velice,
za udržení i této tradice.
Zuzka: A já bych zase ráda poděkovala
všem tanečníkům, že mají trpělivost, že
chodí na tréninky a že měli odvahu tu
dnes, i když ve zkrácené verzi, vystoupit.
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Král
Sousedé a sousedky,
veličenstvo, ty náš králi,
ani jsme se nenadáli.
Už je tady další rok,
my prožili jsme právě šok.
Díky tomu všemu dění,
máje nejsou k provedení.

To už bude nový král,
někdo nový by to bral.
Sundáš žezlo i svůj šat,
a necháš se vystřídat.
Tak nám prosím slibuješ,
že nám takto pomůžeš
a ještě králem zůstaneš?
Král: „slibuji“

Ani kůň, ani povoz,
tak nám králi prosím pomoz.
Drž s námi ještě krok,
a vystřídáš se napřesrok.

Král slíbil to, co měl,
a svůj úděl přijmout šel.

Závěr
Pánové a dámy.
Májka stojí
a program je za námi.
Děkuji vám, že jste se smáli
a deště se nebáli.
Nebojte se vůbec nic,
zvládneme to,
a za rok víc!

Hodně štěstí, lásky a moudrosti.
Žádný strach a žádné hlouposti.
Vždyť život tu byl, je a bude,
pro bohaté i pro chudé.
Vždyť každý strach
a každá krize
potravou jsou televize.

A není žádné tajemství,
že doba má své poselství.
Se zdravým tělem a se zdravým duchem kráčí ten,
kdo je láskou naplněn.
Ať žijí máje,
ať žije král,
a ty muziko pěkně hraj!

Tak takové byly letošní máje. Symbolické, stručné, vtipné. Nechyběl Kecal, Král, a hlavně májka stojí. Nemohla chybět muzika v podání Jirky a Aleše Hemra nebo Česká beseda v podání jirenského souboru pod vedením Zuzky Novákové. A tak na
závěr děkujeme všem, kteří pomohli a přidali ruku k dílu. Téměř všem jirenským a novojirenským spolkům, jednotlivcům
a hlavně divákům. Zkrátka děkujeme vám všem, kterým není kulturní a společenský život v Jirnech lhostejný.
Michal Novák, SOS Jirny
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Divadelní spolek
Libor Novák
medailonek ochotníka
1. Krátce se nám představ, věk, zaměstnání, zájmy apod.
Jmenuji se Libor Novák, je mi 59 let a pracuji v Jirnech jako lékař. Můj volný čas
vyplňuje také práce ve sdružení SOS Jirny, cvičení, zahrada, samostudium, péče o rodinné příslušníky a mnoho dalšího, co život zrovna přinese…
2. Proč se věnuješ divadlu? Co tě k němu přivedlo? Tvoje motivace?
V divadelním spolku jsem velmi krátce. Vstoupil jsem, protože moc dobře vím, že
divadlo je vlastně forma terapie - psychoterapie a že často my lidé přes různé životní
stereotypy zapomínáme, jak prožívat radost a jiné emoce. A já se tu kromě zábavy
učím, jak pracovat nejen s pacienty, ale i sám se sebou. Jak z role lékaře přepnout do
role jiné, nyní např. do role kuchaře v pohádkové klasice „Sůl nad zlato“.
3. Co bys vzkázal čtenářům?
Ať se vyskytne jakákoliv nemoc či tzv. krize, není to žádná náhoda. Je to jen důsledek
vnitřních hlubinných mechanismů přítomných uvnitř každého z nás. Nesvádějme a neobviňujme ze svých potíží rodinné geny nebo své okolí, ale hledejme a identiﬁkujme
v sobě vzorce jednání a chování, kvůli kterým jsme si nemoc spustili, kvůli kterým
jsme přestali být třeba šťastní a uvěznili se ve svém vlastním vězení. Tím, jak naše
myšlenky a naučené jednání či chování ovlivňují náš zdravotní stav, se zabývá psychosomatická medicína.
Přeji všem hodně síly a odvahy při hledání skutečných příčin jejich onemocnění či životních obtíží.
A zároveň zvu všechny „na Kvapík“ na premiéru pohádky paní Boženy Němcové „Sůl nad zlato“, která je plánována na podzim 2020.

17

SPOLKY A ORGANIZACE
SDH Nové Jirny
Vracíme se zpět – během měsíce května jsme na hasičárně uspořádali „jarní“ brigádu, trochu opožděnou, ale přece. Během dvou
dnů se nás sešlo dost, abychom zvládli to naplánované. I mládež začala se svými tréninky a přípravou na případné soutěže.
Na žádost Obce Horoušany jsme zalévali dřeviny v obci a na žádost Obce Jirny, ještě před nástupem žáků do lavic, dezinﬁkovali
základní školu v Jirnech.
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová
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Myslivecké sdružení Podlesí Jirny
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Občané obci Jirny a Nové Jirny
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KOMINICTVÍ NĚMEC

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

POLICIE
Úvaly

974 881 760 / 602 306 813

PORUCHY ELEKTŘINY, PLYNU A VODY

Elektřina
ČEZ
840 850 860
E.ON
800 225 577
PRE
800 823 823
Innogy (RWE) 800 113 355
VaK Zápy

Plyn
1239
1239
1239
1239

Voda

603 206 753

– pohotovostní linka 24 h

PORUCHY TELEFONNÍ SÍTĚ
O2
VODAFONE
T-MOBILE

z ČR
ze zahraničí
800 020 202 / 800 720 720
800 770 077 / 776 977 100
800 737 373 / 603 603 603

ZDRAVOTNICKÁ POMOC

Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí)
116 006
Linka bezpečí

116 111

Krizové linky pro seniory (Elpida)
800 200 007

Rodičovská linka

606 021 021

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO JIRNY – INC
228 805 800 / 228 805 810
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