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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři!
Jaro je tady a s ním i probouzející se příroda a všechno, co k ní
patří.
Protože jsme
v tomto nádherném jarním
období zaznamenali mnoho
diskusí týkajících se pohybu
lidí a jejich
psích miláčků
po polích a lukách, což je
jinými slovy
v honitbě, a to
v době, kdy se
v přírodě rodí
mláďata divoké zvěře, rozhodli jsme se
o tom něco
málo napsat.
Louky a lesy
jsou domovem divoké zvěře a ptactva – bažantů, koroptví, zajíců, srnčího a nejrůznějších druhů ptactva hnízdícího převážně
na zemi. Na jaře se rodí mláďata, a právě ona jsou pro nás symbolem jara a nového života.
Možná si ani neuvědomujeme, co způsobujeme, když se svými
psími miláčky vyrazíme na procházku mimo obydlenou část do
luk či polí v tuto roční dobu, kdy zvěř začíná vyvádět mláďata.
Tam zkrátka odejmeme vodítko a necháme psa proběhnout.
Jenže pro drobnou zvěř a mláďata je právě pes největší predátor.
On za to nemůže, chce si jen hrát, ale pokud je ten den už třicátý,
bažantí slepice nemá klid na to, aby vyvedla mláďata, protože se
zkrátka ze svého hnízda musí zvednout a vajíčka zastydnou.
A není to jen bažant a ptactvo, ale i jiná zvěř. Srna, která utíká
před psem, zalehne schvácená v nejbližším krytu a tam zahyne.
Majitel pejska řekne, vždyť se nic nestalo, ani ji nechytil, ale neuvědomuje si, co vlastně jeho miláček způsobil tím, že srnu
uštval.
Možná si řeknete, proč o tom píšeme v místních novinách. Od-

pověď je jednoduchá. Právě proto, že nás to trápí. Trápí to myslivce, trápí to lidi, kteří mají k přírodě blízko, snaží se ji chránit
a udržovat právě pro vás i další generace. Obě naše obce – Jirny
i Nové Jirny – spojují louky a pole, které jsou domovem zvěře.
A díky stavebnímu rozmachu a zvyšování počtu obyvatel se zvyšuje i počet vašich psích mazlíčků. Víme, že pes potřebuje venčit. Víme, že je příjemnější vyrazit s ním do lesa nebo louky, než
se procházet po chodníku a sbírat exkrementy po svém miláčkovi. Nemáme nic proti tomu. Jen vás prosíme, když vyrazíte
do přírody a než odepnete vodítko – zamyslete se nad tím, jestli
váš pes poslechne, když ho zavoláte zpátky dřív, než nějaké bezbranné a slabší mládě uhoní k smrti. Přírodu a život
v ní potřebujeme všichni a měli bychom přemýšlet, jestli je
opravdu nutné na jaře jít právě tam, kde se pohybuje nejvíc mláďat, která nemohou vašemu mazlíčkovi utéct. On je zkrátka silnější a pro zvěř nepřítelem, ať už si myslíte cokoliv. Zvěř
potřebuje jen 2 měsíce na to, aby vyvedla mláďata a má právo na
dobu hájení. Mysleme na budoucí generace a předejme jim to, co
příroda dala nám.
Děkujeme všem, kteří se alespoň zamysleli.

Redakce zpravodaje přeje všem slunečné jaro,
krásné velikonoční svátky a bohatou pomlázku.

Šárka Hanušová

V e l i k o n o c e 2 0 17
Jaro v roce 2017 začalo dne 20. března v 11:28

Jednoduchý a přehledný velikonoční kalendář, zobrazující tradiční velikonoční svátky a navíc i měsíční fáze. Původně byly Velikonoce pohanským svátkem jara. Před přibližně 3500 lety dali Židé tomuto svátku zcela nový význam svým svátkem Pesach (uchránění, ušetření), ten je oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce
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dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista, jde o nejdůležitější
křesťanský svátek. Ne zcela přesná definice říká, že Velikonoční neděle se slaví první neděli po prvním jarním úplňku.

V roce 2017 bude Velikonoční neděle 16. 4. 2017 a Velikonoční pondělí 17. 4. 2017

Celým Velikonočním svátkům předchází tzv. Svatý týden, který vrcholí třemi dny: Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou.

Kalendář duben 2017

Den

Neděle (9. 4.)

Pojmenování
Květná

Informace o dni

Poslední den půstu, tento den připomíná vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma.

Pondělí (10. 4.)

Modré

Studentům začínaly jarní prázdniny.

Středa (12. 4.)

Škaredá

Někdy také bývá používán název Sazivá, neboť na tento den se vymetaly komíny. Den, kdy
Jidáš žaloval na Ježíše.

Úterý (11. 4.)

Šedivé

Čtvrtek (13. 4.)

Zelený

Pátek (14. 4.)

Velký

Sobota (15. 4.)

Bílá

Neděle (16. 4.)

Velikonoční
neděle

Pondělí (17. 4.)

Velikonoční
pondělí

Na tento den se většinou uklízelo.

Den odpuštění, původní pojmenování tohoto dne bylo „Lkavý Čtvrtek“ (Greindonnerstag).
České pojmenování je zkomoleninou původního názvu „Zelený Čtvrtek“ (Gründonnerstag).
Den ukřižování Ježíše Krista, dodržuje se přísný půst, na tento den se také nepracovalo
na polích.
Den pečení mazanců a různých velikonočních dobrot a beránků – jednoho ze symbolů
Velikonočních svátků.
Boží hod Velikonoční, Slavnost zmrtvýchvstání Páně – všechny tyto názvy označují
tento den, na tento den by se měla setkávat jen ta nejbližší rodina.

nebo Červené – v tento den již od časných ranních hodin vyrážejí všichni muži s upletenými
pomlázkami, aby z děvčat vyhnali nemoci a lenost – „Aby nožky běhaly, ručičky pracovaly
a hlava nebolela“

Zdroj: http://kalendar.beda.cz/velikonoce-2017, dne 4. 4. 2017
http://www.kdybude.cz/svatky/velikonoce-2017, dne 4. 4. 2017
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zprá v y z ob c e

SLOVO STAROSTY

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 8. 2. 2017
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: dle presenční listiny

Program:
1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Zadání územního plánu obce Jirny
3. Stavební uzávěra
4. 4x Smlouva o zřízení věcných břemen s firmou ČEZ Distribuce a.s.
5. Různé
6. Usnesení, závěr

Navrhovatelé zápisu: Ing. Červinka, PhDr. Borková
Ověřovatelé zápisu: p.Kopecký, p. Vilímek
Hlasování veřejné, diskuse ihned

1. Rozpočet obce na rok 2017

10 x ano
10 x ano
10 x ano

V prosinci 2016 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Jirny,
které se konalo na myslivecké chatě v Nových Jirnech, odsouhlasili zastupitelé Návrh provizoria rozpočtu obce Jirny na rok
2017 s tím, že po novém roce na základě skutečně dosažených
výsledků bude návrh provizoria upřesněn a finální podoba bude
předložena v březnu 2017 ke konečnému odsouhlasení.
Finanční výbor proto provedl na svém zasedání v lednu a následně
ještě počátkem měsíce března na základě nových informací doplnění jak příjmové, tak i výdajové části rozpočtu do konečné podoby, která byla poté zveřejněna na úředních deskách.
Původní předpokládaný příjem financí na letošní rok včetně převodu naspořených peněz z roku 2016 byl ve schváleném návrhu
provizoria plánován ve výši cca 70mil.Kč. Výdaje pro letošní rok
byly naplánovány ve výši cca 67,3mil. Kč s rezervou v částce cca
2,7mil.Kč.
Po upřesnění návrhu provizoria rozpočtu do konečné varianty dosáhne příjmová část cca 76,9 mil.Kč. Se stejnou částkou je kalkulováno i ve výdajové části. Rozpočet pro rok 2017 je tvořen
jako rozpočet vyrovnaný.
Ing. Hrůza – předseda finančního výboru – seznámil přítomné
s výší finančních částek v jednotlivých kapitolách rozpočtu.
Plánovaný příjem obce v roce 2017:
Převod naspořených peněz z roku 2016:
Celkem:
Výdej:
Hlasování:

53.572.970,-Kč
23.315.798,-Kč
76.888.768,-Kč
76.888.768,-Kč

jednohlasně ano

Rozpočet příspěvkových organizací MŠ a ZŠ
Zastupitelé byli 22. 2. 2017 seznámeni s celkovými výsledky
hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 (ZŠ
+19.888,82Kč, MŠ +923,30Kč).





Rozpočet příspěvkových organizací MŠ a ZŠ na rok 2017,
který je tvořen jako vyrovnaný.
- ZŠ Jirny, plánovaný příjem i výdej ve výši 13.480.000,-Kč
- MŠ Jirny, plánovaný příjem i výdej ve výši 11.541.000,-Kč



(proběhla úprava – zvýšení příjmu ze státního rozpočtu
o 670.000,-Kč).

Rozpočtový výhled příspěvkových organizací MŠ Jirny a ZŠ
Jirny na roky 2018-19 byl zveřejněn na úřední desce obce a na
internetových stránkách MŠ a ZŠ Jirny.

Hlasování:

jednohlasně ano

2. Návrh zadání územního plánu obce Jirny

ZO Jirny schválilo 5. 10. 2016 po konzultaci na KÚSK kromě jiného pořízení nového územního plánu obce Jirny. Pořizovatelem
ÚP se stal pan Marek Šplíchal, který splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon územně plánovací činnosti a ve spolupráci
s panem Arch. Vavříkem zahájil přípravné práce – vypracování
souhrnného výkresu všech dosud projednávaných změn územního plánu včetně textové části Návrhu zadání územního plánu
a jejich uvedení do vzájemného souladu. Počátkem měsíce ledna
2017 byla vyhotovena veřejná vyhláška, která byla s textovou
částí rozeslána k připomínkování na
• dotčené orgány
• sousední obce
• ostatní organizace
• a současně zveřejněna i na úředních deskách.
Ve stanoveném termínu do 20. 2. 2017 se vyjádřilo:
12 dotčených orgánů z 21
3 sousední obce ze 6
5 ostatních organizací z 11
a 4 majitelé pozemků.

Následně proběhlo vyhodnocení obdržených připomínek a některé z nich byly zapracovány do zadání. Podle typu připomínek
budou zbylé zapracovány až do samotného Návrhu ÚP.
Vyhotovuje se koordinační výkres ve dvou variantách, a to ještě
stále s projednávanou nedokončenou změnou č.9 a bez ní, kde by
dotčený pozemek byl nechán zakreslen v rezervě a tato lokalita by
byla řešena v budoucnu Změnou ÚP č.1.
ZO schvaluje - zadání ÚP Jirny a ukládá starostovi, aby ve spolupráci s pořizovatelem zabezpečil zpracování návrhu ÚP Jirny
v souladu se schváleným zadáním a zahájil jeho projednávání.
Dále ukládá starostovi předat schválené zadání ÚP v jednom vyhotovení zpracovateli Návrhu ÚP Jirny a ukládá starostovi předat
KÚSK, odboru regionálního rozvoje registrační list ÚP za etapu
zadání na vklad do evidence územně plánovací činnosti.
Hlasování:
jednohlasně ano

3. Zahájení projednávání stavební uzávěry

Zastupitelstvo obce Jirny schválilo 8. 2. 2017 na veřejném zasedání zahájení projednání stavební uzávěry pro zastavěné a zastavitelné území obce Jirny stanovené v platné územně plánovací
dokumentaci.
Ve spolupráci s pořizovatelkou Územního opatření o stavební uzávěře paní Ing. Renatou Perglerovou byly obeslány dotčené orgány

str. 5
k vyjádření a zároveň byl materiál zveřejněn na úředních deskách.
Přestože v Návrhu Opatření obecné povahy územního opatření
o stavební uzávěře je v bodu č.2 a v bodu č.7 jasně definován rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti či výjimky ze
stavební uzávěry, byla vznesena námitka, která bude řešena ve
spolupráci s právním zástupcem obce.
Tuto skutečnost bere ZO na vědomí.

4. 4x smlouva o zřízení věcných břemen s firmou
ČEZ Distribuce a.s.

Záměr o zřízení věcných břemen – služebností na pokládku kabelových vedení či zřízení byl řádně v souladu se zákonem
č.128/2000Sb. o obcích, zveřejněn na úředních deskách.
Konkrétně se jedná o zřízení služebností pro firmu ČEZ Distribuce a.s. na pozemky v těchto ulicích:
 Cyrilovská v křižovatce s ulicí Na Jablonce a ulicí Jaromírova
– pozemky p.č 1312/3 a p.č. 1749. Jedná se nové kabelové vedení NN od stávající přípojkové skříně na pozemku 1312/3
přes pozemek p.č. 1749 do nové kabelové skříně na soukromém pozemku p.č.1386/3 pro RD čp.194. Cena 10.000,-Kč
+ DPH, délka 20bm. Akce bude teprve realizována, a proto se
jedná o smlouvu o uzavření budoucí smlouvy.
 Na Jablonce proti p. Pekárkovi – pozemek p.č. 1567/10. Akce
byla zrealizována již v roce 2015. Jedná se o pokládku kabelového vedení NN na výše uvedeném pozemku v délce cca
16 bm od nové trafostanice v ulici Na Jablonce proti p. Pekárkovi do nové kabelové skříně na soukromém pozemku
p.č. 1567/12. Cena 1.000,-Kč + DPH.
 U villadomů – KZ Stavba, pozemky p.č. 1208/3, 55, 89, 110,
111 a pozemek
 p.č. 1736/1. Stavba byla realizována v době výstavby villadomů, jedná se o kabelové vedení NN od trafostanice v ulici
Na Pískách do pojistkových skříní pro villadomy.
Cena 1.000,-Kč + DPH.

• V Alejích – jedná se o elektropřípojku na pozemku p.č.1188/6
pro RD čp.345 – p. Kučera na pozemku p.č. 1188/12. Cena
500,-Kč + DPH.
Hlasování:

jednohlasně ano

Různé:
starosta podal informaci o stávajícím mostním provizoriu na
silnici II/101 přes Jirenský potok a připravované následné
rekonstrukci mostku. Obec má zájem na ponechání mostního
provizoria a oddálení rekonstrukce mostku.
 starosta dále informoval o jednání k vybudování kruhového
objezdu na výjezdu z dálničního přivaděče na poděbradskou
silnici. Kruhový objezd je projektován s náznakem vysazení
dalšího paprsku směrem na Mstětice.
 Ing. Lehečka informoval přítomné s návrhem ŘSD o možné
variantě rozšíření dálničního úseku Černý Most – Jirny na 6ti
proudé uspořádání, požadavek obce o navýšení a prodloužení
protihlukové stěny.
 dotaz p. Šrůtka ohledně získání finanční dotace na stavbu nové
školy event. na vzetí si úvěru od bankovní instituce. Starosta
a Ing. Lehečka podali zprávu o probíhajícím jednání s bankou
o poskytnutí úvěru a dalších krocích směrovaných k získání
dotačních prostředků. Pan Lehečka doplnil ještě i informace
o dříve konané schůzce v ZŠ.
 dotaz p. Šrůtka ohledně financování rekonstrukce mostku
II/101 – silnice II/101 včetně mostku se nachází v majetku SÚS
Krajského úřadu Středočeského kraje, která veškeré opravy
financuje.


5. Návrh usnesení závěr

Ing. Červinka přednesl návrh usnesení, který byl zastupiteli jednohlasně odsouhlasen.

Usnesení

Stanislav Skořepa, starosta obce

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Jirny ze dne 22. 3. 2017

A) Úvod

konaného v myslivecké chatě v Nových Jirnech

Přítomno 10 zastupitelů, 3 omluveni.
Zastupitelstvo je usnášení schopné v plném rozsahu.

Volba orgánů jednání – schváleno jednohlasně ano
Návrhová komise: p. Ing. Červinka, pí. PhDr. Borková
Ověření zápisu: p. Kopecký, p. Vilímek
Rozhodování zastupitelstva – schváleno jednohlasně ano
Rozhodování veřejným hlasováním.
Diskuse k tématu ihned.

Program jednání zastupitelstvo schválilo – jednohlasně ano

B) Jednání zastupitelstva

1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Informaci o hospodaření příspěvkových organizací MŠ a ZŠ (výsledky jejich hospodaření
budou potvrzeny auditem za rok 2016).
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Zprávu o obdržené námitce k projednávané stavební uzávěře, kterou bude obec řešit
ve spolupráci s právním zástupcem obce

2) Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Rozpočet obce na rok 2017.
Plánovaný příjem v roce 2017:
+ převod z roku 2016:
Plánovaný příjem celkem:
Plánovaný výdej:
Hlasování: jednohlasně ano

53,572.970,- Kč
23,315.798,- Kč
76,888.768,- Kč
76,888.768,- Kč

 Rozpočet příspěvkových organizací MŠ a ZŠ na rok 2017, který je tvořen jako vyrovnaný
- MŠ, plánovaný příjem i výdej ve výši 11,541.000,-Kč
- ZŠ, plánovaný příjem i výdej ve výši 13,480.000,-Kč
Hlasování: jednohlasně ano

Zadání Územního plánu Jirny
a) ZO schvaluje zadání Územního plánu Jirny podle § 47 odst.5 zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
b) ZO ukládá starostovi obce zabezpečit zpracování návrhu Územního plánu Jirny
v souladu se schváleným zadáním
c) ZO ukládá starostovi obce předat schválené zadání Územního plánu Jirny v jednom
vyhotovení zpracovateli návrhu Územního plánu Jirny
d) ZO ukládá starostovi obce předat Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru
regionálního rozvoje, registrační list Územního plánu Jirny za etapu zadání na vklad
do evidence územně plánovací činnosti
Hlasování: jednohlasně ano


Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s fi. ČEZ Distribuce a.s. v ulici Cyrilovská v Nových Jirnech, pozemky p.č.1312/3 a p.č. 1749 v k.ú. Jirny.
Cena 500,-Kč/1bm + DPH.
Hlasování: jednohlasně ano


Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s fi. ČEZ Distribuce a.s. v ulici
Na Jablonce v Nových Jirnech, pozemek p.č.1567/10 v k.ú. Jirny
Hlasování: jednohlasně ano


Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s fi. ČEZ Distribuce a.s. v ulici Na
Pískách u villadomů v Nových Jirnech, pozemky p.č. 1208/3, 55, 89, 110, 111 a pozemek p.č.1736/1 v k.ú. Jirny
Hlasování: jednohlasně ano


Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s fi. ČEZ Distribuce a.s.v ulici
V Alejích v Nových Jirnech, pozemek p.č. 1186/6 v k.ú. Jirny
Hlasování: jednohlasně ano


Návrh usnesení byl schválen jednohlasně.
Návrhová komise: Ing. Červinka, PhDr. Borková

Stanislav Skořepa, starosta obce

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dne: 4. 5. 2017 od 7:30 hod do 11:00 hod
část obce: Jirny, Vilová 327, 328
část obce: Nové Jirny, Vilová 327, 328, 328/305, 329

Dne: 4. 5. 2017 od 11:30 hod do 15:00 hod
část obce: Jirny, Samota 24
část obce: Nové Jirny, Na Jablonce 179, 221, 254,376
V Dymáku 391

ČEZ Distribuce,a.s.
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OSTATNÍ INFORMACE PRO PŘIPOMENUTÍ !
Vymetení komínů

Zájemci o vymetení komínů se přihlásí na Obecním úřadě
Jirny (osobně nebo telefonicky –281 962 945) nejpozději do
12. dubna 2017
Dohodnutý termín, s kominíkem p. Javůrkem z Třebohostic
je na 15., 16., 22., a 23. dubna.
15. 4. (sobota) - Jirny
16. 4. (neděle) - Nové Jirny
22. 4. (sobota) - Nové Jirny
23. 4. (neděle) - Jirny

Ceník:
- vymetení komínu na tuhá paliva 200,-Kč
- kontrola komín. vložky kamerou (plynové kotle) 400,-Kč
- pokud není zajištěn bezpečný přístup k ústí komína – příplatek 200,-Kč

Vítání občánků

Dne 29. dubna 2017 proběhne VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ od 14
hodin v Mateřské školce Jirny, ul. 5. května 333, 250 90 Jirny.

Seznam nevyplacených hrobů do 31. 12. 2016
Část I. Hřbitov:
22
97
211
281
320
440

25
122
219
282
326
446

30
126
224
297
328
451

41
142

305
329
474

48
153
235
309
345
505

52
154
245
312
367

61
194
268
314
368

94
208
273
317
402

2
105

29
106

55
107

68
128

72
134

77
135

98
151

104
173

223
314

237
348

243
368

249
395

269
438

278
447

299
454

312
458

Část II.

Část III.

Tyto informace jsou platné k 14. 3. 2017. Veškeré aktuální informace naleznete na www.jirny.cz v sekci Úřední deska
nebo na tel. 281 962 945.
Za OÚ Jirny Lucie Proroková
Dnem 31. 3. 2017 uplynula lhůta na zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu (TKO) a psů.
Náhradní termín je stanoven do 19. 4. 2017 včetně. Do tohoto data je možné uhradit poplatek bez penále!!!!
Platby připsané později již nelze tolerovat bez penále. Děkujeme za pochopení.
Za OÚ Jirny Naďa Hájková

události a novinky z naší obce
KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ V OBCI JIRNY V ROCE 2017
24. 4.
13. 5.
20. 5.
9. 6.
17. 7.

Koncert-cimbálovka – Základní škola Jirny - KD
Májová veselice v kulturním domě (večerní zábava od 20.00hod.)
Májový průvod s hudbou a tancem (+ večerní zábava v hostinci U Antošů)
Loučení s předškoláky v MŠ od 17.00hod.
Baráčníci slavnost – KD
Za OÚ Jirny Michaela Vodičková
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napsali jste nám
Vážená redakce,
nejprve děkuji za informace a podněty, které každý měsíc dostáváme. Dovoluji si poslat příspěvek na téma, které mne již delší
dobu trápí.
„Tak jsem zase šlápl do hovna“

Před několika lety jsme našli nový domov v Nových Jirnech
v ulici Na Americe II. Žije se nám tu dobře, jsou tu pěkné nové ro-

dinné domy, upravené zahrady, je to klidná ulice. Komunikace
ještě není dodělaná, místy jsou ještě díry, chodníky nejsou. Před
domy jsou jen proužky trávníků. A to je ta nepříjemnost.
Majitelé pejsků ze sousedství chodí v naší ulici pejsky venčit.
A tak celkem pravidelně, když ztratíme ostražitost, do toho šlápneme.
Většinou si toho člověk nevšimne hned, a tak si to doneseme až
domů nebo do auta. Pěkně to zapáchá, je to nepříjemné a pěkně
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to dokáže zkazit náladu.

Je mi nepochopitelné, že civilizovaný soused nechá někomu před
domem vyvenčit svého pejska a pak odkráčí, aniž by po něm hromádku uklidil.
Dobrý den vážená redakce,
o uplynulém víkendu jsem měla tu milou příležitost zúčastnit se
již 10. jubilejního plesu hasičů Nové Jirny.

Samozřejmě existuje obecní vyhláška, která věc řeší, ale copak
nestačí obyčejná slušnost a ohleduplnost, nezbytná pro dobré sousedské vztahy?

Ing. Václav Vaňkát

kapely umocnili nejen svou hudbou, ale i svými kostýmy náš
pocit, že jsme se vrátili o pár desítek let nazpět.
Samozřejmě nechyběla ani již tradiční taneční vystoupení dam
a slečen SDH Nové Jirny, do kterých se při opakováních mohli
zapojit i návštěvníci plesu.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala SDH Nové Jirny
za každoroční skvělý ples, a letos i za výborný nápad, uspořádat ples v retro stylu 80. a 90. let. Myslím, že jsme se díky vám
rádi vrátili do dob našeho mládí a rebelství, a moc jsme si to
s vámi užili. Těšíme se, co pro nás připravíte příští rok! K tomu
vám přejeme i nadále spoustu elánu, který vám ale evidentně
neschází, a mnoho sil, protože si dobře uvědomuji, že vymyslet,
naplánovat, připravit, a zorganizovat takovouto „mega“ akci,
zabere nejen spoustu času z vašeho osobního volna, ale
i spoustu energie. O následném úklidu ani nemluvím.

Opět se jednalo o skvělý zážitek a výbornou zábavu. Ples byl
zahájen vedením SDH Nové Jirny, které nás upozornilo, že se
právě účastníme letu, na který nás SDH srdečně zve, a dámy
hasičky nás coby letušky řádně instruovaly o průběhu letu.
Musím podotknout, že to všem letuškám moc slušelo!
Výjimečná byla i výzdoba sálu v retro stylu. Nejen pódium, ale
i celý sál a předsálí byly vyzdobeny dekoracemi z dob nedávno
minulých, a daly nám tak možnost zavzpomínat na mladá léta.

Výborný nápad s televizní obrazovkou, ve které měli všichni
návštěvníci možnost vyfotit se s vtipnou cedulkou s hláškami
z filmů, byl skvělou třešničkou na dortu. Ani kapela nezklamala, a opět výborně hrála, a to nejen hity 80. a 90. let. Členové

Jaro a zdraví

Země se na jaře přibližuje ke Slunci, vzduch se otepluje, míza vystupuje z kořenů, na větvích se objevují pupeny a tráva se barví do
zelena. Ptáci zpívají a je cítit nastupující jaro. Podle řecké mytologie bohyně úrody Demeter se raduje, neboť její dcera Persefona
se vrací z podsvětí na Zem.
Energie v člověku schraňovaná přes chladné dny se probouzí
a tělo se začíná pročišťovat, přeneseně řečeno nastává jarní úklid.
Jde tedy o období aktivity, růstu, probouzení skrytých sil v člověku.
Organismus se očišťuje po období nedostatku pohybu a konzumaci výživných, energii dodávajících potravin. Dostatečnou výživu a teplo potřebovali v zimě naši předci pro přežití. Dnes
společenský blahobyt (příjem) včetně přetopených místností již
neodpovídá energetickému výdeji. Nedostatek pohybu a zvýšená
psychická zátěž včetně chemizace prostředí, záření z televizí, mobilních telefonů a jiných komunikačních sítí (elektromagnetický
smog) vede k rychlejšímu opotřebování těla a čerpání našich

Tak tedy ještě jednou, a myslím že nejen za sebe, vám všem
veliké díky za výbornou zábavu!

Lucka Kůsová
rezerv. Proto je nyní na jaře vhodné stravou, pohybem a změnou
myšlenkových postojů cíleně detoxikovat organismus a tím podpořit přirozeně probíhající očistné procesy.
Nejvíce zatíženými orgány jsou játra a žlučník, což v lékařské
praxi znamená, že se objevují zdravotní problémy spojené s tímto
okruhem.
Játra jsou takovou metabolickou laboratoří, vytvářející, přeměňují a vylučující látky potřebné pro činnost těla. Jsou uložena
v pravé podžeberní krajině. Vytváří žluč, která je uskladňována
ve žlučníku.
Játra mají velkou regenerační schopnost, není divu, protože metabolizují všechny cizorodé látky, které člověk přijme. Pokud již
nefungují, jak by měla, propouští neočištěnou krev do mozku. Příkladem jsou různé otravy od hub, chemických látek, včetně léků
až po alkohol a drogy.
Žlučník je nezbytný pro trávení tuků. Někteří lidé si myslí, že je
to jen tak si nechat vyoperovat žlučník a vůbec nechápou, že tím,
že si ho nechali vyoperovat, se zbavili důležité kontrolky v jejich
těle, která jim ukazuje na pomýlenost některých jejich životních
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postojů.
Stejně tak by měly být alarmující v jakémkoliv věku proběhlé záněty jater. Samotná dieta a látky podporující regeneraci jater je
pro léčbu dle mého málo. Otázkou je, jak se k takové dg. postaví
ten, jehož se to týká.
Pro lidi s postižením tohoto okruhu jsou typické akutní potíže
krátce před půlnocí a dvě až tři hodiny po ní. Jsou to lidé neustále
v napětí, které se projevuje v jejich pohybu či mluvě. A pokud je
napětí skryté, tak je prozradí zdravotní potíže. Okruh je spojený
s očima, vazy, svaly, šlachami. Proto např. záněty spojivek je
nutné léčit od místa, odkud vznikly, tedy od jater, to samé platí pro
různé alergické reakce, kyčelní klouby jsou zase spojené se žlučníkem…
Pro postižení okruhu jater a žlučníku jsou typické akutní, křečovité, bolestivé stavy, v čínské medicíně spojené s energií větru.
V dermatologické ordinaci vídám často akutně vzniklé vyrážky,
opary, zhoršení ekzémů, lupenky… Důležité ale je, že při laboratorním vyšetření i při akutních obtížích nemusí být zjevný nález!
Z hlediska psychologického, pokud se objeví postižení jater, je
nutné pátrat po skrytých nevyjádřených emocích, pokud jde
o žlučník, tak energie s ním spjatá je sžíravost, pocity nenávisti,
křivdy, msty… Obecně platí, že čím silnější je nevyjádřená
emoce, tím akutnější je klinický projev. Ale pokud nechuť jednotlivce uvědomit si skryté emoce je velká, zatlačí je do podvědomí, odkud se podílejí na oslabování organismus v podobě
chronické nemoci. Lidé s postižením jater a žlučníku vidí příčiny
všech svých obtíží ve svém okolí, od lidí až po společenské systémy a nechápou, že jsou to jejich reakce, které si svým myšlením a chováním spouštějí.
Východiskem je učit se vidět svět a své okolí z pohledu druhých
lidí, hledat východiska při různých hádkách a sporech. Ty jsou
totiž jen o prosazování vlastních jednostranných názorů, které
jsou skryté pod pláštíkem pravdy, spravedlnosti či jiných „vznešených“ slov. Ke slušnému vychování patří poděkovat, pozdravit, učit se odpouštět a chápat, že co se mi nelíbí na druhém, je jen
můj vlastní problém.
Také je léčivé pokusit se změnit pohled na agresivitu. Je to ener-

mat e ř sk á ško l a
Nástup jara je v přírodě
plný změn a děti se s nimi
setkávají každý den nejen
na vycházkách a na školní zahradě, ale i vlastními
pokusy ve třídách.
Na fazolích měly děti
možnost pozorovat naklíčení plodu v mokré buničině, růst kořínků a následně pak vznik celé
rostliny, kterou zasadily
do hlíny a nyní se o ni
příkladně starají, každý
den zalévají a pozorují,
jak roste.
Symbolem jara jsou první

gie nutná pro život. Není na ní vůbec nic špatného. Pro někoho je
vůbec obtížné, nemyslitelné, projevit naštvanost. Pokud je tato
energie potlačená, nejčastěji na úrovni hlavy, projevuje se jako
nemoc. Takové myšlenkové vzorce potlačených emocí se předávají skrze rody a dítě je nasává v rodinném prostředí již v děloze při svém vývoji. Tento typ lidí se vyznačuje přátelskostí, slušností, ochotou ...Ale jejich neprožité emoce se zobrazí jako
autoimunní či jiná onemocnění. Svůj stav někdy kompenzují nadměrným pitím alkoholu, drogami, přejídáním, nezřízeným sexem,
adrenalinovými sporty, uvolňováním se po celodenní práci sledováním televize a přepínáním z jednoho kanálu na druhý… Za
takovouto zabrzděnou energií je skrytý strach, obavy a úzkosti,
smutky, žaly… Moderně, populárně a zjednodušeně řečeno stres.
Jak podpořit na jaře regeneraci a očistu těchto orgánů? Například
pitím čisté vody a omezením tučných jídel. To by měl být základ,
a to nejen pro jaro. V lékárně zkusit zakoupit směsi na žlučník či
játra a uvařit si z nich čaj. Příroda brzy nabídne kopřivy a pampelišky. Dle klasiků bylinkářství má kopřiva protialergické
účinky. Odolnější jedinci mohou zkusit kopřivou potřít bolestivá
místa až do vytvoření pupenů. Pozor u přecitlivělých jedinců na
celkovou reakci! Květy, listy a stonky pampelišek jsou vhodné do
salátů nebo i syrové. Pampeliškový med je výborný jako prevence
nachlazení při pravidelném užívání.
Tento pohled je jen nástin zdravotní problematiky v jarním období. A pokud se již potíže v okruhu jater a žlučníku se vyskytují,
je dobré si udělat inventuru a zvážit, co pro sebe mohu udělat a jak
využít probouzejících se sil v přírodě.
Také je dobré se zajímat o různé souvislosti v případě nemoci
a nejlepší je přijít k lékaři i s připravenými otázkami. V ordinaci
vítám diskuzi o nemoci, jejích příčinách, možnosti prevence a různých druzích léčby. Lékař by měl dle mého fungovat jako poradce
a průvodce pacienta v nemoci, ukázat mu cestu, jak se k nemoci
postavit a nechat na něm, jak se svým zdravím naloží.
Milý čtenáři, přeji hodně odhodlání, odvahy a vnitřní síly pátrat
po skutečné příčině zdravotních obtíží a vyvozovat z poznatků
praktické závěry.
MUDr. Libor Novák
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květiny. S těmi se děti setkávají na svých toulkách po
okolí. Vnímají nejen pestrost květin v zahradách domů,
ale pozorují i různé byliny na polích. Mnohé rostliny již
děti poznají a správně pojmenují. Oblíbeným cílem vycházek se stává místní rybník, kde děti čekají, až budou
moci spatřit kachní rodinku.
Zdařilou akcí tohoto měsíce bylo vystoupení s názvem
Klaun Edie. Čísla tohoto klauna měla vysokou profesionální úroveň a přitom byla okořeněna pořádnou dávkou
humoru.
Za zmínku také určitě stojí soustavná a pečlivá příprava
dětí na zápis do ZŠ. Všichni budeme dětem držet palce,
aby pro ně ten první krok k základnímu vzdělávání byl co
nejpříjemnější.
Stanislava Děrešová, ředitelka MŠ Jirny

základní škola

BŘEZNOVÉ ZAJÍMAVOSTI Z JIRENSKÉ ŠKOLY…

Darujte mu ČOKOLÁDU S BUBLINKAMI!
Víme, jakým dárkem uděláte radost Dodá mu na cestách energii a v mrazivém počasí se dobře kouše.
Dárek pro polárníka
polárníkovi!

To a ještě víc jsme se dozvěděli na besedě s jirenským polárníkem Václavem SŮROU.

Dozvěděli jsme se, jak se buduje polární stanice na Barneu, jak se
polárníci připravují na výpravu, jaká jsou nebezpečí při cestě, prohlédli jsme si velký hřebík, okolo kterého se podle eskymácké legendy točí zeměkoule a připomněli si, že Vašek nesl před lety
obrázek jirenské žákyně Aničky Šulákové až na severní pól!

Vašek si udělal čas a přišel nám přiblížit a pomoci završit látku
o podnebných pásech. Děti z obou pátých tříd mu visely na rtech
a pozorně naslouchaly jeho vyprávění.
O přestávce děti vytvořily frontu na autogram a pan polárník si
musel místo polárnického nádobíčka poradit s tužkou.

str. 12

Po přestávce si Vašek vybral vhodného figuranta, který odborně
předvedl polárnickou výbavu.
Celé vyprávění bylo poutavé, zajímavé a vydrželi bychom poslouchat určitě ještě déle, než byl vyměřený čas.

Dřevíčková dílna aneb Káča sem, káča tam

Kolečko, kolíček, provázek, hranolek......., hádejte, co
vznikne... No přece káča.
Zkusili jsme si práci s vrtáky, kladívky, pilníky. Šlo nám to
a bavilo nás to. Již týden pořádáme ve třídách závody.

MASOPUST se vydařil

Až se v Jirnech uskuteční další polárnické vyprávění, bude v obecenstvu jistě o dost dětských posluchačů více, než dosud!

Děkujeme, Vašku!
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Mgr. Hana Kudrnová, ředitelka ZŠ Jirny

spolky a organizace

HASIČI NOVÉ JIRNY

Měsíc březen pro nás byl velice úrodný. Nejen díky tréninkům, na
kterých se nás schází čím dál tím více, ale také díky závodu Mukařovský uzel, který se konal 18. 3. v Mukařově.
S mladšími hasiči jsme tento měsíc nasadili téma „První pomoc“.
Naučili jsme se mnoho užitečných věcí, o kterých je dobré něco
vědět.
Na závod v Mukařově jsme vyrazili se dvěma družstvy starších
žáků po 5 členech. Za úkol bylo uvázat na dané dráze co nejrychleji 5 uzlů (tj. Lodní a tesařský úvaz, plochou spojku, zkracovačku a úvaz na proudnici). Až na pár chyb se nám to povedlo.
Družstvo A obsadilo 18. místo a družstvo B 16. místo.

Za SDH Nové Jirny vedoucí mládeže

Kristýna Vančurová
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Hasičský ples

V sobotu 18. března 2017 náš sbor
uspořádal jubilejní, již desátý hasičský ples, tentokrát v Retro stylu
80.-90. let. Díky vaší obrovské návštěvnosti a úžasné atmosféře se
opravdu vydařil. Ples zahájil úvodním slovem starosta sboru, který
poté slovo předal čestnému starostovi a ten jubilejní let do osmdesátek odstartoval. Členky sboru seznámily účastníky s bezpečnostními pokyny po celou dobu vyprodaného
letu a prvním tancem roztančily celý
sál. Hudební skupina Bueno hrála
skvěle až do ranních hodin i v retro
oblečení.
Ani letos nechyběla taneční vystoupení našich členek a členů
a za ohromného potlesku se každé vystoupení opakovalo. Tentokrát v rytmu písní Michala Davida a o půlnoci patřil taneční parket oblíbenému kankánu. Děkujeme vám všem za skvělý večer,
byli jste super!
Děkuji jménem svým a jménem výboru SDH Nové Jirny sponzorům za krásné ceny do tomboly, Obecnímu úřadu za vstřícnost
během našich zkoušek a také členům, kteří s přípravou a výzdo-

bou sálu strávili spousty hodin.

Náš sbor se připojil k veřejné sbírce pro rodinu Jana Odermatta,
hasiče z HZS Praha ze stanice Radotín. Zemřel ve službě při zásahu požáru lakovny ve Zvoli v únoru letošního roku. Pokud byste
se chtěli připojit i vy, číslo transparentního bankovního účtu najdete na internetových stránkách www.hzscr.cz.
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

Chtěla bych poděkovat Všem členům ZO SPCCH Jirny, Šestajovice a Zeleneč, kteří se zúčastnili naší výroční členské schůze
konané dne 25. března 2017 a také všem hostům, kteří nás přišli
podpořit, baráčníkům, zahrádkářům, starostům OÚ Šestajovice
panu Hrdlicovi a Ing. Husincovi, starostovi OÚ Zeleneč. Zástupci
naší obce se nedostavili, děkujeme jim za finanční podporu a zapůjčení Kulturního domu v Jirnech zdarma. Z počtu 216 členů
přišlo na schůzi 101 členů.
Odhlasovali jsme si tyto akce pro letošní rok:

10. 5.

- jednodenní výlet do CHO Brdy, návštěva kláštera
Skalka, zámku Mníšek pod Brdy.

30. 5.

- opět výlet, tentokráte do kláštera Broumov a okolí –
Broumovské skály

17. 6. - 24. 6.
- termální lázně Velký Meder na Slovensku
3. 9.

Říjen

- šestidenní rekondiční pobyt Mariánské Lázně

- zájezd do Bzence s návštěvou poutního místa Křtiny
a zámku Milotice, datum upřesníme.

Jarní a podzimní návštěva divadla.

Jednatelka ZO SPCCH
Pilátová Eva
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SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ

4 MÚZY

4 múzy - volné sdružení spolků, institucí a lidí dobré vůle

Vás zve na nepravidelně pravidelné setkání vzájemné inspirace a dobrých nápadů.
Pokud máte chuť, nápad nebo představu, jak pomoci ke zkvalitnění kulturního a společenského života
v Jirnech, jste srdečně vítání!
Hlavní program je příprava májových slavnos .
Schůzka se uskuteční:
ve čtvrtek 27. 4. 2017 od 20 hodin
V hos nci U Antošů

SKAUT JIRNY – STŘEDISKO BR. FANDY ANTOŠE

V počtu 18 skautíků jsme se o víkendu 10. -12. 3. vypravili do
Krkonoš na základnu v Dolním Lánově. Obec leží poblíž města
Vrchlabí, kde si místní skauti zbudovali klubovnu na kopci u kostela sv. Jakuba v bývalé márnici. Přes strašidelné historky, které
se o místu vypráví, to bylo velice příjemné a milé místo.
V sobotu jsme zdolali 21 km dlouhou cestu, během které jsme vystoupali celkem 973 m a posléze klesli o 847 m. I přes večerní
zmatky s autobusovou dopravou a unavené nohy se to v nádherně

zasněžené krajině hor ušlo skoro samo.
Neděli jsme potom zasvětili vaření o ochutnání pravého krkonošského kysela a posléze cestě do Vrchlabí, odkud nám jel autobus domů.
Zároveň bychom Vás chtěli varovat před nadcházejícím svátkem
sv. Jiří, patrona skautů, kdy všichni hrdí skauti nosí po celý den
kroj nebo alespoň šátek. Pondělí 24. 4. tedy bude ideální příležitost zpozorovat všechny skauty v okolí.
Martin Bláha
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inzerce

Přijmeme administrativní pracovnici/pracovníka pneuservisu
na provozovnu v Jirnech, Družstevní 770.
Možno na hlavní i vedlejší pracovní úvazek.

Životopisy zasílejte na e-mail: cezem@seznam.cz
Bližší info na telefonu: 603 255 770
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ČARODĚJNICE V OKOLÍ JIREN
ÚVALY:

Zdroj:http://www.mestouvaly.cz/aktuality-z-mesta/jine-akce-v-kalendari1/carodejnice-503_157cs.html, dne 4.4.2017

HORNÍ POČERNICE:

Čarodějnice na Chvalské tvrzi: PORTLESS, U2
Revival a pro děti Bombarďák!

sport

Začíná: 30. 4. 2017 14:00
Končí: 30. 4. 2017 22:00
Chvalský zámek a MČ Praha 20 pořádají již 28. ročník slavné
a oblíbené akce Čarodějnice na Chvalské tvrzi, která se koná
v neděli 30. dubna od 14 do 22 hod. V odpoledním programu od
14 hod. uvidíte dětská hudební, taneční i sportovní vystoupení
a zdarma bude otevřen salon pro děti s malováním na obličej, hair-stylingem a líčením pro maminky. Kolem 15. hod.
dětem zahraje a zazpívá „cool“ kapela BOMBARĎÁK. Nebudou chybět hry a kouzlení na pódiu s Kamilem Burdou, moderátorem hlavního programu pak bude Václav Žmolík.
POZOR, přibližně v 17:30 vybereme nejhezčí dětskou čarodějnici! Po celý den probíhá pouť se stánky, občerstvením,
kolotoči a atrakcemi. Připravili jsme pro vás horkou novinku –
na nádvoří Chvalského zámku jsou připraveny velmi zajímavé
ukázky řemesel Střední odborné školy uměleckořemeslné
z Prahy 9 – Vysočan. Na vlastní oči uvidíte, jak pracuje umělecký kovář, umělecký keramik, vlásenkář a maskér!
Večerní program se zaskví vystoupením kapel: cca 17:50
JAMARON, od 19 hod. U2 Revival Desire Band s největšími
hity této světoznámé kapely a cca 20:50. hod. skupina PORTLESS s hity Bet My Soul, Sweet Little Something - frontman
Kryštof Michal, dříve SUPPORT LESBIENS, a rapper Henry
D. Nebude chybět malý i velký oheň, opékání buřtů a krásný závěrečný ohňostroj.
Vstupné 60 Kč, děti do 120 cm zdarma. Hlavním partnerem
akce je společnost KONHEFR – stavby a interiéry, s.r.o.
Zdroj: http://www.chvalskyzamek.cz/akce/, dne 4.4.2017

Tenisový oddíl Jirny

Od 1. května budou opět v provozu tenisové kurty
v Jirnech. Novinkou pro letošní sezonu bude nový
rezervační systém na internetu, který by měl obyvatelům Jiren poskytnout větší přehled o vytíženosti
dvorců a volných hodinách. Rezervační systém najdete na stránkách www.tenisjirny.cz.
V letních měsících se oddíl opět domluvil s tenisovou školou TK TOLA, která bude kurty využívat
pro tréninky dětí a mládeže. Nábory dětí probíhají
do konce dubna. Více informací o tenisové škole
www.tktola.cz.
Filip Laža, trenér tenisu

SK Viktorie Jirny

Jediná mládežnická kategorie (starší přípravka ) SK Viktorie
Jirny se zúčastnila zimní ligy 2017. Hrálo se za účasti týmů
z Nehvizd, Šestajovic, Báště, Liblic a Odolené Vody v nově
postavené hale v Nehvizdech. Systém pěti turnajů hraných
od ledna se zpočátku nevyvíjel pro náš tým dobře, ale díky
velké bojovnosti našich dětí se dařilo turnaj od turnaje stahovat náskok soupeřů. Liga byla napínavá až do posledních zápasů, před kterými jsme byli na třetím místě, ale stále bodově
na dohled celkovému prvenství.
V závěrečných zápasech, které rozhodli o pořadí naši nejprve
porazili tým Šestajovic 4 : 0 a následně doposud vedoucí tým
Nehvizd 5 : 0. Vyhráli celý turnaj a tím si zajistili o bod v celkovém součtu všech turnajů pohár za první místo.
Jan Konrád

inzerce
KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Caffé Vini

Nově otevřená kavárna

ZÁPIS na rok 2017 - 2018

V průběhu měsíce dubna 2017 bude probíhat ZÁPIS do
MŠ Fialky-Klánovice na rok 2017-2018.
Jsme česko-anglická školka a naším vzdělávacím záměrem je individuální přístup k dětem s cílem rozvíjet jejich
potenciál, talent a nadání. Náš vzdělávací program zahrnuje výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím.

Ve školním roce 2017-2018 otvíráme třídu Logopedické
prevence, která bude součástí našeho vzdělávacího programu. Odborný logoped, který provede depistáž či kontrolní vyjádření v naší školce, vybere ty děti, které doporučí k zařazení do logopedické prevence. S těmito
dětmi pak bude pracovat logopedický asistent v rámci logopedické prevence. Dětem, u kterých se projeví již výraznější řečové obtíže, bude doporučena návštěva logopedické ambulance. Nejedná se o děti, které již navštěvují s rodiči svého klinického logopeda.
K prevenci patří zpřesňování slovní zásoby, porozumění,
rytmizační hry, dechová cvičení, hry zaměřené na rozvoj
zrakové a sluchové pozornosti, rozvoj aktivní a pasivní
slovní zásoby, grafomotoriky či pravolevé orientace.
Prosím, volejte ohledně osobní konzultace ředitelku MŠ
Fialky p. Janu Lightburn na tel 775 614 778 nebo email:
j.lightburn@seznam.cz

Nové Jirny, Hlavní 26
nabízí příjemné posezení u šálku kávy
nebo skleničky vína
otevřeno: Středa až Neděle
od 14,00 do 20,00 hodin
na objednávku zajistíme i malou rodinnou oslavu

