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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
na konci září nás čekají volby do zastupitelstva naší
obce. Zářijové číslo našeho zpravodaje věnuje spravedlivý prostor pro informace všech volebních stran.
Je jen na Vás, koho si zvolíte, aby pro Vás pracoval a naši
obec posunul dál. Komunální volby v obci velikosti Jiren,
by neměly být o politických ambicích některé ze stran,
ale o skutečné práci pro naše občany. A pokaždé, když

jedno období končí, stačí se zamyslet, co vše se změnilo
a zda to bylo k lepšímu či nikoliv a podle toho se rozhodnout dále.
VOLTE SRDCEM.
Přejeme šťastnou ruku vám všem
Vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE
Vážení spoluobčané,
před nadcházejícími volbami je potřeba zopakovat, co vše se za uplynulé 4 roky událo a jaké investiční akce zastupitelstvo schválilo a realizovalo.
Přestože před volbami dochází k předvolební kampani a není výjimkou, že jedna strana kritizuje druhou a slibuje, že to pro své voliče udělá lépe. Předvolební „boj“ má své místo tam, kde lidé své zastupitele neznají nebo je
nemají možnost poznat. V rámci obce, která má 3000 obyvatel a 13 zastupitelů, je však takový boj zbytečný, protože lidé své zastupitele obvykle znají a mohou se na ně obrátit se svými dotazy či starostmi, pokud sami chtějí.
Zastupitelstvo se schází na pravidelných pracovních poradách a veřejných zasedáních a všechny investice společně schvaluje. Docházka zastupitelů, kteří jsou zvoleni svými voliči, na tato zasedání, je věc zodpovědnosti každého z nich a pokud se zastupitel těchto porad či zasedání nezúčastňuje, může svým voličům předávat mylné
informace či dokonce žádné. Pak je ovšem s podivem, že takový zastupitel opět najde své příznivce v dalším
volebním období. Ve zkratce to tedy znamená, že je dobré sledovat zvolené zástupce a mít tak obrázek o jejich
činnosti v zastupitelstvu před tím, než budete číst líbivý volební leták.
Shrnutí investičních akcí, které předkládáme níže, je společnou prací všech aktivních zastupitelů uplynulého volebního období a není výrazem jedince. V jakém složení bude zastupitelstvo obce pokračovat v dalším období,
je na Vás a Vašich hlasech.
Přijďte 23.- 24. září k volbám a vyjádřete svůj názor.

SHRNUTÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ A PRÁCE ZASTUPITELSTVA
OBCE VE VOLEBNÍM OBDOBÍ r. 2018 – 2022
Volby do zastupitelstva obce pro uvedené období se konaly v říjnu 2018, kdy si občané zvolili současné zastupitelstvo, kterému v brzké době končí mandát. Toto zastupitelstvo pracovalo 4 roky až do dnešního dne v tomto složení: Benáčan, Benáčanová, Červinka, Hanušová, Horák, Hrůza, Kopecký, Korejzová, Kudrnová, Lehečka, Rytíř,
Skořepa, Vodička. Bylo složeno ze 4 volebních stran – 3 zastupitelé za stranu Sousedé, 1 zastupitel za ODS, 2 zastupitelé za stranu Nezávislých s podporou TOP a 7 zastupitelů za Sdružení Nezávislých Kandidátů.
Tito zastupitelé pracovali současně i v jednotlivých výborech ( finanční, kontrolní, stavební, kulturní , pořádkový) a plnili dané úkoly.

Rok 2018:

po samotných volbách a ustavujícím zasedání ( 31. 10. 2018) se již mnoho akcí kvůli krátké době do konce roku
nestihlo, nicméně:
• pokračovala stavba 2. etapy nové školy
• vypracován strategický plán obce na roky 2019 – 2025
• dokončeno výběrové řízení na svozovou firmu na odpady
• dokončeno výběrové řízení na dodání nádob na separované odpady
• příprava rozpočtu na rok 2019 včetně plánu investic
• rok byl ukončen pořádáním vánočního koncertu v kulturním domě

ZPRÁVY Z OBCE
Rok 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pokračování výstavby nové školy, získán příspěvek z MF ve výši 30,- mil. Kč
vybudování nové autobusové zastávky u kulturního domu včetně parkoviště a chodníku vedoucího k ZŠ.
Byla postavena nová zeď podél kulturního domu a skautské klubovny, byly provedeny úpravy příkopu
podél ulice Pražská a doplněny stožáry veřejného osvětlení
opravy v kulturním domě – střešní konstrukce nad jevištěm, konstrukce pod jevištěm, zajištění odvětrání
těchto prostor, napojení dešťových svodů na nově vybudovanou dešťovou kanalizaci, nákup nových židlí,
nasvětlení jeviště
oprava střešní krytiny na staré části střechy MŠ
vybudování světelného signalizačního zařízení v křižovatce ulic Brandýská x 5. května x Brigádnická, obnova značení ostatních přechodů, zřízení místa pro přecházení u autobusových zastávek u ulice Luční
přípravné práce k zahájení intenzifikace ČOV
zrealizována rekonstrukce místních komunikací (Havlíčkova, Na Rovinách, část Letenská v Nových Jirnech), kde byla podána i žádost o dotaci
pořízení nádob na tříděný odpad za pomoci získané dotace ve výši cca 1,7 mil. Kč, později zajištěn přes
fi. Černohlávek i svoz jedlých kuchyňských olejů a tuků
umístění nových odpadkových košů na různá místa v obci tak, aby byla v obci zajištěna čistota obce
další postupné dovybavení tříd v nové ZŠ, vybavení tělocvičen
kácení a ořez dřevin, sekání trávy, údržba veřejných prostranství včetně oprav a štěrkování nezpevněných místních komunikací
údržba hřbitova

Další činnost zastupitelstva obce:
• příprava a zadání projektové dokumentace (hasičská zbrojnice v Nových Jirnech, opravy komunikací)
• pronájem části budovy čp. 69 v ulici Navrátilova pro česko-anglickou mateřskou školu
• jednání o pokračování ZUŠ Čelákovice v prostorách školy Brandýská
• obec dále pokračovala ve výkupu částí místních cest do majetku obce
• uzavírání Smluv s ČEZ Distribuce na věcná břemena na pokládku kabelových vedení
• pořízení nových vitrín pro informovanost občanů
• pořízení 2 ks vyhřívaných zrcadel do Alejky
• Jednání o výkupu pozemků pro zřízení odkalovacích rybníčků a zachycení vody v krajině
• Jednání se státními orgány ohledně nepovolených staveb firmy HV Granit
• Jednání o výkupu ulice Nerudova
• Jednání o přípravách výstavby vysokorychlostní trati
• Jednání s obcí Horoušany a Nehvizdy ohledně vybudování cyklostezky
• Příprava projektové dokumentace na další opravy místních komunikací a chodníků
• Další pokusy o výkup pozemku parku u nákupního střediska od TJ Sokol Jirny
• Projednávání územního plánu obce a pasportu dopravního značení,
• Příprava relaxační zóny u Vaňáku
• Jednání o zajištění školního stravování v ZŠ, příprava VŘ
• Vydáno stavební povolení na „kruhovou křižovatku“ na silnici Poděbradská
• Jednání s fi. Pragoprojekt ohledně chystané rekonstrukce mostu na ulici Brandýská přes dálnici D11
• Jednání na OÚ v Zelenči ohledně zřízení záchytného parkoviště u nádraží ve Mstěticích v návaznosti na chystanou optimalizaci železniční tratě, rekonstrukci nádraží a stavbu silničního nadjezdu přes železniční trať
• Jednání s Ropidem o zřízení autobusové linky k nové zastávce u KD
• Jednání se zástupci SK Viktorie Jirny o pokračování fotbalu v Jirnech
• Oslavy 100 let založení republiky – osazení pamětního kamene + vysazení lípy
• Vysvěcení opravené kapličky svaté Rozálie v Nových Jirnech 19/4 2019
• Zastupitelé podpořili činnost místních spolků a organizací celkovou částkou 500.000,- Kč z rozpočtu obce
• Spolupráce se spolky při pořádání Vzpomínkového večera na pana Antoše
Pořádání obecního plesu, vánočního koncertu v KD

Rok 2020: - vypuknutí covidu
•
•
•

Na jaře dokončena stavba nové ZŠ, dovybavení počítačovou technikou, interaktivními tabulemi a nábytkem, včetně nábytku i do nové knihovny. Rovněž byla dovybavena i školní kuchyně s jídelnou
Na stavbu získán další příspěvek z MF ve výši 30,- mil. Kč a další dva ve výši 4,- a 10,- mil. Kč ze Středočeského kraje
Přestěhování knihovny ze starých prostor v nákupním středisku do prostor v nové ZŠ
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ZPRÁVY Z OBCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zrealizována intenzifikace ČOV, získána dotace ve výši cca 2,9 mil. Kč
Výstavba 3. tenisového kurtu
Rekonstrukce sociálního zařízení v KD s následným generálním úklidem celých prostor
Vybudování světelného signalizačního zařízení na přechodu na ulici Hlavní
Příprava projektové dokumentace na světelné signalizační zařízení v křižovatce ulic Zámecká x Alejka x
Navrátilova
Generální oprava vodovodního řadu v ulici Zámecká
Rekonstrukce povrchu ulic Lovecká, V Zátiší, část chodníku na ulici Hlavní, zpevněná plocha pod kontejnery včetně plochy otočky autobusů v N. Jirnech
Na základě průzkumu a vyhodnocení zdravotního stavu dřevin proběhlo kácení vytipovaných rizikových
stromů, frézování pařezů
Vznik herní a relaxační zóny u Vaňáku včetně výsadby zeleně a terénních úprav
Vznik herní zóny na fotbalovém hřišti
Úklidy veřejných prostranství, sekání trávy, prořez dřevin, výsadba nových stromů, drobné opravy místních nezpevněných komunikací, údržba hřbitova

Další činnost zastupitelstva obce:
• Před vypuknutím covidu proběhl ještě i obecní ples
• Obec zajišťovala dezinfekci a její distribuci do domácností ve spolupráci s hasiči
• Dokončena PD na rekonstrukci požární zbrojnice v Nových Jirnech, požádáno o vydání SP
• Vyhotoveny PD na výsadbu zeleně a rekonstrukce povrchů dalších ulic
• Zadána a vyhotovena PD na stavbu skateparku a sportovního oválu u ZŠ
• Jednání o rekonstrukci ulice Nerudova, Pionýrů, Spojovací - nerealizováno
• Vypracovány a podány žádosti o dotace ( relax. zóna u Vaňáku, rekonstrukce hasičárny)
• Řešena ve spolupráci se školou nastalá epidemiologická situace a opatření
• Opakované veřejné projednání územního plánu
• Výběrová řízení – stravování, opravy komunikací, tenisový kurt, vybavení ZŠ, rekonstrukce soc. zařízení v KD
• Audit hospodaření – dle zákona o obcích musela obec nechat zpracovat pravidelné roční audity jejího
hospodaření i včetně příspěvkových organizací MŠ a ZŠ
• Řešena petice občanů ve věci pokračujících prací firmy HV Granit
• Pravidla pro poskytnutí dotace místním spolkům včetně zapůjčení KD
• Jednání se zástupci TJ Sokol Jirny ohledně výkupu parku u NS
• Jednání se zástupci SK Viktoria Jirny ohledně zaslané výpovědi
• Jednání s Ropidem ohledně autobusové linky č.343 do Klánovic
• Jednání s fi. Rewe o zřízení pozemkové služebnosti k umístění závory v ulici Družstevní
• Řešena otázka dalšího využití prostor v čp. 45
• Zajištění vánoční výzdoby na stožárech VO
• Diskuse o spolupráci nejen s Městskou policií Úvaly ale i policií ČR Úvaly
• Jednání ohledně příprav VRT
• Úprava koeficientu po výpočet daně z nemovitosti u hal v průmyslové zóně
• Opětovné podpoření místních spolků částkou 500.000 Kč
• Nekonal se vánoční koncert

Rok 2021: - pokračování covidu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rekonstrukce chodníku v ulici Zámecká
Výstavba chodníku na ul. Brandýská (od fary k zatáčce u hřbitova)
Demontáž vyvýšeného přechodu na ul. Brandýská před čp. 13, rekonstrukce chodníku v parku naproti
restauraci U Antošů
Rekonstrukce ulic v lokalitě Na Americe I. + II.
Dokončena oprava povrchu v ulici Vrbová k přečerpávací stanici
Oprava staré propadlé dešťové kanalizace v ulici Brandýská a Družstevní, včetně opravy cesty k sociálním bytům a její odvodnění od dešťových vod
Oprava cesty na obecním pozemku ke kostelu
Zrekonstruována cesta od spodního parkoviště ke hřbitovu, včetně odkládacího místa pro kontejner na
hřbitovní odpad
Vybudování zpevněné plochy a koupě plechového skladu do ZŠ
Montáž 4 ks světel VO u odhlučňovací stěny u ZŠ v ulici Pražská
Klempířské práce na objektu KD a skautské klubovny

ZPRÁVY Z OBCE
•
•
•
•
•
•
•

V MŠ v bývalé jídelně položena nová podlahová krytina
Demolice části bývalé moštárny
Další technologické úpravy na ČOV
Doplnění herních prvků u Vaňáku, dodání laviček a odpadkových košů, montáž veřejného osvětlení, prořez starých stromů podél potoka. Dále i realizace zpevněné plochy.
Náhradní výsadba zeleně za dříve pokácené dřeviny
Sekání trávy, údržba veřejných prostranství, úklid místních komunikací po zimní údržbě a jejich průběžné opravy
Údržba hřbitova

Další činnost zastupitelstva obce:
• Prodej čp. 69
• Pronájem části budovy bývalé ZŠ obci Květnici resp. Sdružení Povýmolí
• Jednání o spolupráci s fi. Le-co, s TJ Sokol Jirny o společném záměru
• Výkup pozemku pro budoucí sběrný dvůr
• Obec zpětně obdržela dotaci ve výši 4 mil.Kč za rekonstrukci ulic v roce 2019 ( část Letenské, Havlíčkova,
Na Rovinách)
• ČEZ resp. fi. Compakt zahájila rekonstrukci elektra v chatové oblasti, kde obci pokládala kabelové vedení
pro budoucí nové VO
• Dokončena jednání s Ropidem o zavedení autobusové linky 343 do Klánovic
• Obec podpořila Jirenskou“20“ a dále zafinancovala elektrocentrálu a TOIky na dětské odpoledne konané
v Nových Jirnech
• Vypsána VŘ na výsadbu zeleně u ZŠ a zároveň i VŘ na stavbu skateparku, komunikace a chodníky, svoz
TKO, SSZ v ulici Zámecká
• Dokončen a odsouhlasen ÚP
• Dovybavení ZŠ
• Záměr výstavby polyfunkčního domu – vypracování studie
• Příprava dalších PD na rekonstrukce ulic, chodníků, vyřizování SP či kolaudací
• Podání žádostí o dotace – hasičárna, zeleň, sportovní ovál
• Jednání s fi. LE-CO, Sokolem, příprava smluv, čekání na podpis
• Vypracována studie k bourání objektu NS, projednán souhlas k demolici
• Jednání s KUSK o výstavbě kruhové křižovatky, o nové silnici do Mstětic
• Jednání s policií o pořádku, měření rychlosti
• Jednání se zástupci obce Tuklaty o možnosti umístění několika jejich dětí do ZŠ Jirny
• Jednání s jirenskou farností – převod I.části hřbitova do majetku obce
• Jednání s vlastníky pozemků o možnosti výkupu pro sběrný dvůr
• Jednání s vlastníky pozemků v ulici V Dymáku a Na Polníku
• Jednání s ČEZem o přeložce vrchního vedení v ulic Zámecká
• Jednání s SK Viktorií Jirny o výpovědi o dalším užívání hřiště obcí
• Jednání se ZOS o směně pozemků
• Zřízení zásilkovny a Alza boxu u KD
• Podpora místních spolků 500.000 Kč

Rok 2022: - ukrajinská uprchlická krize
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firma Compakt pro ČEZ dokončila rekonstrukci elektrické sítě v chatové oblasti, obci položila kabel pro
veřejné osvětlení v jednotlivých ulicích celé lokality, které bylo následně obcí vybudováno
Zřízení SSZ v křižovatce ulic Zámecká x Alejka x Navrátilova
Výstavba chodníku v ulici Pražská ( od Brandýské po křižovatku s Alejkou), včetně přechodu pro chodce
v ulici Brandýská
Úpravy parkovacích míst před ZŠ
Úpravy rozvodů počítačové sítě v PC učebně
Rekonstrukce ulice Na Jablonce a Na Polníku I. + II.
Rekonstrukce spodní části ulice V Alejích včetně přeložky sítí Cetinu
Oprava slepé části ulice V Dubinách
Připravena ještě i rekonstrukce povrchu spodní části ulice V Zahradách, rovněž včetně přeložky sítí Cetinu
Zahájena výsadba zeleně u ZŠ
Vybudování závlahového systému v atriu školy
Zahájena stavba Skateparku u ZŠ
Úprava prostor v části budovy NS pro UA pro pořádání intenzivního kurzu českého jazyka
Průběžná údržba zeleně, nezpevněných komunikací, údržba hřbitova
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ZPRÁVY Z OBCE
Další činnost zastupitelstva obce:
• Příprava dalších PD na opravy místních komunikací, autobusové zastávky v ulici Zámecká, jednání s Ropidem a Policií ČR, podána žádost o SP
• Dokončení PD na sportovní ovál u ZŠ, žádost o SP
• Vyhotovení PD na chlazení prostor v ZŠ
• Jednání s fi.Cetin o přeložce jejich sítí
• Výkup částí ulic či bezúplatné převody dalších částí pozemků do majetku obce
• Jednání o výkupu pozemku pro budoucí 4. část hřbitova
• VŘ na zhotovitele dalších rekonstrukcí místních komunikací a chodníků
• Jednání s SK Viktorií Jirny, výkup objektu čp.3 do majetku obce
• Jednání s KSÚS o rekonstrukci mostu na silnici Brandýská přes dálnici D11
• Aktualizace ceníku za pronájem KD
• Zpracování územní studie k lokalitě Na Novinách
• Pořízeny nové letecké snímky obce r. 2022
• Ošetření napadených jehličnanů v parku a před MŠ
• Zajištění a financování dopravní obslužnosti s IDSK ( dříve Ropiem)
• Podepsána smlouva s TJ Sokol o směně pozemku včetně finančního dorovnání
• Zadání vyhotovení finální PD na polyfunkční objekt v Jirnech
• Žádosti o dotace (hasiči, knihovna, UA – 72.552,- + 25.000,- +108.000,-).
• Zajištění grantu na dovybavení školy pro UA děti ( 100.000,-)
• Koncert ve spolupráci se Sdružením otevřených srdcí na podporu UA
• Organizace tradiční akce „Ukliďme Pošembeři“
• Bydlení v soc. bytech – nová pravidla pro přidělování, doba udržitelnosti projektu ukončena
• Obecní ples, pořádání pálení čarodějnic, spolupořádání dětského odpoledne včetně zafinancování elektrocentrály a zařízení TOI TOI.
• I v letošním roce je v rozpočtu vyčleněna částka 500.000,- na podporu místních spolků a organizací
Stanislav Skořepa, starosta obce

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ PRO SENIORY
Školní kuchyně základní školy Jirny nabízí dovážku obědů všem seniorům v naší
obci. Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte prosím Obecní úřad Jirny,
podáme vám více informací.

Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Hana Majdlová
Jana Sieglová
František Šimeček
Valentina Seková

Zdeněk Michálek
Ludmila Vydrová
Jarmila Nováková
Miloslava Kolocová

Srdečně gratulujeme.
Za OÚ Jirny Šárka Hanušová
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ZPRÁVY Z OBCE
ODEČET VODOMĚRŮ ZÁŘÍ 2022
Vážení občané,
v září bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete nahlásit následujícími
způsoby do 15. 9. 2022*.
JIRNY
• SMS: 735 009 371
(či volání: pouze mezi 18.00–20.00)
• E-MAIL: vodajirny@email.cz

NOVÉ JIRNY
• SMS: 704 471 876
(či volání: pouze mezi 19.00–20.00)
• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz

Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.
*DŮLEŽITÉ INFO: Toto odečítací období je třeba nahlásit odečty dříve než obvykle (do
15.), a to z důvodu přechodu na nový systém (účetní uzávěra). Také je třeba, aby tento
měsíc byly zaznamenány stavy u všech odběrných míst bez výjimek (tedy i chataři,
parcely, nulové odběry…).
Prosíme o spolupráci a předem moc děkujeme.
VaK Zápy, spol. s r.o.

NAPSALI JSTE NÁM
Knihobudka u Vaňáku
Na jaře byla u Vaňáku v Nových Jirnech instalovaná knihobudka. Každý do ní
může přinést knížku, kterou už má přečtenou a nemá komu ji poslat dál, a stejně
tak si může kdokoliv z budky knížku půjčit nebo vzít domu napořád. Není třeba
se nikde registrovat, režim je zcela volný. Pro ty, kteří se s knihobudkou potkají
poprvé, byla počátkem srpna pravidla na budku umístěná pravidla.
Byla bych ráda, aby budka nesloužila jako odkladiště nepotřebných knížek vydaných v minulém režimu, ale takových, které si ještě někdo rád přečte. Já
osobně se k jednou přečtené knížce vracím jen málokdy, a proto je ráda posílám do světa. A pro vášnivé čtenáře ještě jedna dobrá zpráva – obec získala dotaci na zakoupení automatického knihovního systému – v dohledné době tedy
i naše knihovna bude mít elektronický systém pro půjčování a rezervování knih.
JUDr. Jitka Korejzová

E
E
E
E

KNIHOBUDKA - PRAVIDLA

knížky jsou k dispozici všem
knížku si můžete půjčit a vrátit, vzít natrvalo nebo třeba vyměnit za jinou
knížky je možné do knihobudky také nosit pro ostatní čtenáře
knížky neponechávejte mimo prostor knihobudky

Provozovatel: obec Jirny (tel. 281 962 945)

UŽITÍ JE BEZPLATNÉ
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NAPSALI JSTE NÁM
Liška a naděje
Pokaždé, když se vracím z práce kolem 4 hodiny ranní, vidím kolem silnice spousty našich tvorů. Ježky, kolouchy, ptáky, co
se vyhřívají na asfaltu, kuny, kočky a dokonce i lišky. Jednu takovou jsem potkal i před Újezdem nad Lesy. Dvakrát či třikrát.
Když ráno jedete noční tmou či paprsky svítání, přemýšlíte o věcech, které vás za dne nenapadnou. Civilizace spí v blaženém spánku a jen zvířátka neopustila své půdy a vydávají se na svá poslání. A tak jsem dnes přemýšlel o bytí a nebytí a najednou jsem si uvědomil, že liška je asi dávno pryč. Přibyly domy, zastavěla se půda a všechny ty přirozené tvory vytlačila
naše civilizace a její smutný svět. A v těchto mých myšlenkách my po letech přeběhla přes silnici na stejném místě liška.
Byla to ona nebo její potomek? Chtěla mi dát vědět, že nic nekončí? Chtěla mi dát naději? Bylo to moc dojemné. Zvířátka
asi vědí víc, než si myslíme a dokáží stále používat, na rozdíl od lidí, svůj šestý smysl.
S pozdravem
František Doležal

Chcete vyřešit své dluhy a začít lepší život?
Už v září využijte Milostivé léto II
Mnozí dlužníci už mohou stříhat metr. Do zahájení mimořádné oddlužovací akce Milostivé léto II zbývá necelý měsíc. Lidem v exekucích, kteří váhají šanci využít, doporučujeme již nyní nezávaznou konzultaci na
naší Help lince 770 600 800, nebo prostřednictvím e-mailu jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
Zbavit se dluhů bude opět možné za velmi výhodných podmínek. Minulé Milostivé léto pomohlo desetitisícům lidí často ve zdánlivě bezvýchodné situaci, jako může být i ta vaše. Vyřešili své nesplacené závazky
a mohli začít lepší život. Mít vlastní bankovní účet, možnost platit kartou, stabilněji bydlet i se třeba rekvalifikovat a získat lépe placenou práci, nebo moct přemýšlet, co si koupím, možná i kam pojedu na dovolenou.
Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech, budou mít opět díky Milostivému létu II, možnost splatit pouze jistinu,
tedy původní dluh, a jednorázový poplatek exekutorovi. Veškeré úroky, poplatky advokátům či penále, které
mnohdy mnohonásobně převyšují výši původního dluhu, jim budou odpuštěny. Příležitost vyřešit svízelnou situaci
bude po dobu tří měsíců, od 1. září do 30. listopadu 2022.
„Je velmi důležité, aby s odesláním dopisu exekutorovi a placením jistiny a poplatku lidé vydrželi opravdu až na září. Cokoliv zaplatí dříve, to exekutor může použít například na úhradu svých nákladů a do Milostivého léta II nezapočítat,“ upozorňuje expert na dluhovou problematiku Člověka v tísni Daniel Hůle.

Díky Milostivému létu mu z 12 exekucí zůstal jediný dluh, který si zvládne zaplatit sám

Změnit život pomohlo minulé Milostivé léto například panu Viktorovi. „Dluhy, složitá situace v rodině a neúspěšný
pokus o abstinenci ho dovedly až k pokusu o sebevraždu. Se štěstím v neštěstí skončil v nemocnici, kde začal spolupracovat se sociálním pracovníkem. Ten ho informoval o Milostivém létě a pomohl mu zjistit, že z jeho 12 exekucí jich 10 splňuje
podmínky pro jeho využití. S žádostí o pomoc s dalším postupem pak pana Viktora nasměroval na naši poradnu,“ vypráví
dluhová poradkyně Člověka v tísni Klára Soukupová.
„Díky finanční pomoci přátel a sbírky SOS Milostivého léta se nakonec podařilo uhradit 11 exekucí. Panu Viktorovi tak zbyl
jediný dluh, který si už dle svých možností postupně splatí sám. Vzhledem k velké podpoře svých blízkých se rozhodl svůj
život změnit úplně. Nyní absolvuje léčbu závislosti na alkoholu a plánuje si najít i novou práci,“ doplňuje jeden z nakonec velmi nadějných osudů.

Z několika nezaplacených tisícikorun může být i statisícový dluh

Podmínkou využití Milostivého léta II je zahájení soudně vymáhané exekuce před 28. říjnem 2021. Ta musí
být vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být: zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český
rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské dopravní podniky a další obecní, krajské či státní organizace.
„Dluhy u těchto subjektů narostly často kvůli úrokům, penále a dalšímu příslušenství do nesplatitelných výšin. Tisíce lidí by
je bez Milostivého léta už neměli šanci splatit možná do konce života. Příkladem může být dluh na nájemném za městský
byt, který se z tisícikorun vyšplhal na stovky tisíc, v jiném případě i milionů korun,“ uvádí Daniel Hůle.
„Oproti prvnímu kolu Milostivého léta dochází k zásadní změně u exekucí, které jsou vedeny jen pro samotné příslušenství. V těchto případech se považuje jistina již za uhrazenou. To se může týkat řady exekucí pro dlužné penále na zdravotním pojištění. Před necelým rokem musel exekutor zjišťovat, zda pojistné již bylo uhrazeno, což se často ukázalo jako takřka
neřešitelný úkol,“ zdůrazňuje Hůle.
K Milostivému létu II se připojily i některé bankovní společnosti.
Dle posledních dostupných dat Exekutorské komory bylo v České republice ke konci minulého roku 698 tisíc lidí
v exekuci a celkový počet exekučních řízení činil 4,426 milionu. Na jednoho dlužníka tak v průměru připadalo zhruba
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6 exekucí. Konkrétně ve Středočeském kraji bylo v exekuci více než 69 tisíc lidí s celkově 418 tisíci exekucemi.

Co je potřeba udělat

• Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho informujte, že využíváte
Milostivé léto. V dopise požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který máte zaslat peníze. Vzor
dopisu najdete na milostiveleto.cz.
• Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč (částka musí být na účtu
exekutora do 30. 11. 2022).

Za jakých okolností nelze Milostivé léto využít?

• Milostivé léto II nelze využít na exekuce pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, kdy se soukromoprávní věřitel k Milostivému létu dobrovolně připojí.
• Ani v případě dluhů, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností.
• Pokud dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
• Nebo v případě, že vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

Potřebujete poradit?

• Na webu milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci Milostivé léto vztahuje. Najdete tam
další doplňující informace.
• Dotazy můžete psát také na e-mail jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
• Nebo nám zavolejte od pondělí do pátku (9:00 – 22:00 hod.) na naši Help linku 770 600 800.
Eva Kroupová
mediální koordinátorka
Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 - Praha 2, Česká republika

VOLBY 2022
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. §29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuji:
1. Volby do Zastupitelstva obce Jirny se uskuteční
v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Pozvánka na předvolební
besedu s ministrem dopravy
Martinem Kupkou
Místní Sdružení ODS
zve všechny voliče
na předvolební besedu
Hlavní téma JIRNY A DOPRAVA

2. Místem konání voleb
Beseda se koná v úterý 6. 9. 2022
▪ ve volebním okrsku č. 1 Jirny je volební místnost:
v KD Jirny od 19:00 hod.
Kulturní dům, Pražská čp. 73, 250 90 Jirny pro voliče podle místa,
Občerstvení zajištěno
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jirnech,
▪ ve volebním okrsku č. 2 Nové Jirny je volební místnost:
Hasičská zbrojnice, Dělnická čp. 303, 250 90 Jirny, část Nové Jirny pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nových Jirnech,
▪ ve volebním okrsku č. 3 Jirny je volební místnost:
Kulturní dům, Pražská čp. 73, 250 90 Jirny pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Jirnech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávnění volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávnění volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
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PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT K VOLBÁM
VE DNECH 23. A 24. ZÁŘÍ 2022

Letos poprvé se o Vaši důvěru a hlasy ve volbách do zastupitelstva obce bude
ucházet nově vzniklé sdružení nezávislých kandidátů „Pro Jirny a Nové Jirny“. Jsme jedni
z Vás, občané naší obce, lidé bez politické minulosti a lidé, kteří mají chuť a odhodlání udělat
vše pro to, aby se nám všem v naší obci žilo lépe. Známe dobře místní „bolavá místa“ a také rezervy.
V názvu našeho sdružení máme slovo „PRO“, tím chceme navázat na vše dobré, co se v posledních
desetiletích zastupitelům v obci povedlo. Jsme připraveni na konstruktivní spolupráci na projektech
„PRO“ všechny občany Jiren a Nových Jiren.

„Jirny –
obec pro
všechny
generace“
zleva: Miroslava Strejcová, Václav Gerža, Marek Secký, Marcela Hrubantová, Jaromír Bednařík, Josef Škvor, Karel Laža, Sandra Levová, Milan Nový,
Petr Ťopka, Milan Vilímek, Irena Vilímková, Milan Novotný

Základní body našeho programu:

1

Obnovení rozhlasového vysílání v obou částech naší obce
Informace by se týkaly např. plánovaných uzavírek ulic, odstávek, konání veřejných zasedání,
pořádání kulturních a sportovních akcí nebo aktuálních krizových opatření.

2

Revitalizace Jirenského hřbitova
Prioritou by bylo získání pozemků v jeho těsné blízkosti, vybudování zpevněných cest, odstranění
starých a neudržovaných náhrobků, instalace veřejného osvětlení a oprava hřbitovní zdi,
vybudování kolumbárních schránek i výstavba nové smuteční síně.

3

Jsme pro zřízení technických služeb v naší obci
Prvním krokem by bylo navýšení počtu zaměstnanců, zkvalitnění a rozšíření jejich služeb, kteří by
se celoročně starali o veškerý provoz v obci. Těchto služeb by mohli po domluvě využít i senioři
při náročnější údržbě své nemovitosti.

4

Zajištění větší součinnosti s městskou policií, popř. zřízení obecní policie
Vjezd a výjezd z obce by byl zabezpečen kamerovým systémem, zvýšení bezpečnosti u školky
a školy, výstavba světelné signalizace a zefektivnění dopravního značení v kritických místech naší
obce.

5

Sportoviště v Nových Jirnech
Zaměřili bychom se na hledání vhodného pozemku, protože v NJ není žádné místo pro sportovní
vyžití jako je například volejbal, nohejbal, badminton nebo plážové sporty. Jsme si vědomi toho,
že je to běh na dlouhou trať, ale investice do sportu dětí i dospělých by dosáhla svého výsledku.

6

Aktivní řešení současných dopravních nedostatků
Městská hromadná doprava je v současnosti zcela nevyhovující – např. víkendové spojení
na Černý most. Pokusili bychom se o jednání s okolními obcemi ohledně posílení linek
a spolupodílení se na jejich 昀nancování.

7

Vybudování přírodního multifunkčního am昀teátru na Vyšeráku
Tyto prostory by tak mohly být využity např. pro hraní divadla, letní kino, různé akce pořádaných
školkou a školou, ale také místními spolky.

Více k našim tématům naleznete na stránkách www.projirny.cz
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SPOLEČNĚ PRO LEPŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI

Vážení spoluobčané, sousedé,
dovolte nám oslovit Vás jménem Sdružení nezávislých kandidátů „Sousedé“. Jsme obyvateli Jiren a Nových Jiren, kterým
není lhostejný osud našich obcí. Řešíme každodenní problémy, se kterými se potýkáte i Vy, naši sousedé. Zajímá nás, jakým směrem se naše obce budou rozvíjet, a přemýšlíme nad
tím, jak zpříjemnit život nám všem.

Před minulými volbami jsme byli pouze jednotlivci, kteří
se spojili a díky Vaší podpoře jsme získali tři mandáty zastupitelů v Jirnech. V průběhu celého volebního období jsme
prosazovali náš program, i když pouze se třemi hlasy. Za toto
období se nám povedly prosadit některé naše nápady a tyto
i zrealizovat. Od dětského hřiště v lokalitě Na Vaňáku, nových
dětských prvků na fotbalovém hřišti, realizace světelných křižovatek na cestě do nové školy, výstavby třetího tenisového
kurtu, stavby skateparku v areálu školy až po rekonstrukce
místních komunikací, navýšení výnosu daně z nemovitostí
u skladových hal a mnoho dalšího, co přispělo k lepšímu životu
v naší obci. Naši zastupitelé se aktivně podíleli na rozhodování a správě obce ve většině jejich oblastí a chceme stejným způsobem pracovat pro naši obec i nadále. Oceňujeme,
že byl schválen nový územní plán. Za neúspěch ale považujeme,
že dostatečně nezohledňuje rozvoj obce tak, aby nebyly navyšovány negativní vlivy na naše obyvatele, např. při schválení
územní rezervy pro další průmyslové haly.

Naším hlavním cílem je dlouhodobě udržitelný rozvoj našich obcí. Rekonstrukce a výstavba nových komunikací, míst
pro trávení volného času všech věkových skupin. Usilujeme
o lepší informovanost obyvatel Jiren a Nových Jiren o plánech
a dění v obou obcích. Velký důraz chceme klást také na bezpečnost dětí i občanů nejen v dopravě. Chceme více spolupracovat s okolními obcemi, jak při sdílení informací, tak při řešení
běžných životních situací, kontaktu s orgány státní správy, dodavateli služeb, při rozhodování o budoucím rozvoji apod.

Budeme aktivně posouvat věci dopředu klidně i malými
kroky. Budeme s Vámi, obyvateli Jiren a Nových Jiren , otevřeně komunikovat. Zajímá nás i Váš názor. Stejně jako se svěříte
svému sousedovi.
Milí sousedé, věříme, že rozvoj a budoucnost našich obcí Vám
není lhostejný a využijete příležitost zúčastnit se 23. a 24. září
2022 komunálních voleb.

Těšíme se na Vás
Petr Benáčan, Jan Konrád, Dan Hlaváč, Petr Schaffner,
Stanislav Větrovský, Jiří Vácha, Martin Durčan,
Michaela Schaffnerová, Pavel Roškot, Kateřina Švábová,
Gabriela Paková, Jan Špeta, Jiří Burdych

VOLTE SOUSEDY

VOLTE Č. 2
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NEZÁVISLÍ
OTEVŘENĚ
S ROZUMEM

NAŠI KANDIDÁTI
Jan LEHEČKA
1 Ing.
50 let, podnikatel, včelař

Vážení občané Jiren a Nových Jiren,
Už počtvrté Vám představujeme naši kandidátku nezávislých kandidátů. Těší nás, že
vedle dvou prověřených zastupitelů Vám
můžeme nabídnout nové osobnosti. Společně
bychom se pak rádi ucházeli o Vaši přízeň
a podporu.
Najdete mezi námi stavaře, advokátku, lékaře, hasiče, živnostníky, pedagožku, manažery a další. Chceme Vám nabídnout naši
práci v obci, naše vize i přesvědčení – to, o co
jsme se uplynulé období snažili, i to, co bychom chtěli aktivně řešit dále a na čem
chceme pracovat.
Naším cílem je, abychom měli obec otevřenější navenek a zapojili do rozhodování o důležitých i méně důležitých věcech veřejnost
– např. formou participativního rozpočtu
nebo konstruktivní veřejnou diskuzí nad
dalším rozvojem obce.

JIRNY JSME MY VŠICHNI,
ŽIJEME TADY – MÁ TO SMYSL
PŘIJĎTE K VOLBÁM.
DĚKUJEME!

NEZÁVISLÍ
S PODPOROU
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Jitka KOREJZOVÁ
2 JUDR.
40 let, advokátka
MUDr. Robert HOLAJ CSc. MBA
3 doc.
57 let, lékař specialista
RUCKÝ
4 Martin
57 let, IT konzultant
Veronika ROSECKÁ
5 Ing.
36 let, vedoucí provozního úseku
Martin FEŘTEK
6 Bc.
56 let, profesionální hasič
Mgr. Bohdan NEJEDLÝ
7 Ing.
48 let, IT manager
Pavel KRIŠTOF
8 Ing.
50 let, bankovní úředník
MÁŠKA
9 Stanislav
44 let, bezpečnostní technik, hasič
Alena HOZNAUEROVÁ
10 MUDr.
53 let, lékařka
Jan KALÁB
11 Ing.
68 let, podnikatel, včelař
SALATOVÁ
12 Gabriela
49 let, asistentka pedagoga
Jiří VANĚK
13 Ing.
57 let, podnikatel

KOMUNÁLNÍ VOLBY
23. A 24. ZÁŘÍ 2022

VOLBY 2022

4

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ

Zleva: Václav Kopecký, Jindřich Rytíř, Josef Hausdorf, Mgr. Hana Kudrnová, Roman Slabý, Mgr. Lucie
Kůsová, Jiří Korb, Melanie Zajacová, Stanislav Skořepa, Bc. Šárka Hanušová, Marcel Nesper, Ing. Jan Hrůza,
Martin Děkanovský

Neutíkáme od rozdělané práce
Vážení spoluobčané, sousedé z Jiren i Nových Jiren,
dovolte nám představit nepolitické Sdružení nezávislých kandidátů Jirny a Nové Jirny.
Naše sdružení je převážně tvořeno lidmi, kteří v obci žijí dlouhá léta a rozvoj obce jim není
lhostejný. Jsme jedni z Vás a chceme, aby se nám všem v obci žilo příjemně, abychom
měli kde trávit volný čas a našli společná místa pro vzájemná setkávání všech generací.
Naším hlavním cílem je nejen dobudovat základní infrastrukturu, ale i rozšířit služby v obci,
zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj školství, sportovní vyžití dětí i dospělých, zaměřit se na
zkvalitnění života seniorů, zlepšit pořádek, rozšířit plochy zeleně, najít vhodná místa pro
zadržování vody v krajině a vytvořit místa pro společná setkávání.

Neslibujeme zázraky, ale reálné věci.
To, co můžeme zlepšit, rádi i s Vaší pomocí uděláme, protože naše obce
a spokojený život v nich jsou důležité nejen pro nás, ale i naše rodiny.
Za Vaši důvěru děkujeme a uděláme vše, abychom Vás nezklamali.
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VOLEBNÍ PROGRAM 2022
MÍSTNÍ SDRUŽENÍ JIRNY/NOVÉ JIRNY
NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁSADY
ODS je liberálně konzervativní stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratický odkaz
první republiky a na zkušenosti západních demokracií.
Základem naší politiky je důraz na soukromé vlastnictví, podnikavost, solidaritu zodpovědných, snižování byrokracie,
individuální zodpovědnost, zdravé veřejné finance a nezadlužená budoucnost.
Ve svém programu proto prosazujeme svobodu jednotlivce, vládu práva a volný trh, který je nejlepším předpokladem
všeobecné prosperity.
Městské a obecní úřady musejí fungovat efektivně, levně a vstřícně k občanům.
Soukromí občanů nesmí stát narušovat zbytečnými nařízeními a ani jim jinak bezdůvodně komplikovat život.
VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP K OBČANŮM
Prosazujeme vstřícný přístup a součinnost při řešení administrativních úkonů a zavedení nástroje identity občana, která bude
v blízké budoucnosti podmínkou pro podání žádostí a vyplnění formulářů v komunikaci s různými složkami státu i při řešení
složitých sociálních situací občanů. Požádat o pomoc není žádná ostuda.
Zaměříme se na spolupráci se seniory v obci a jejich aktuální potřeby. Budeme podporovat a rozvíjet rozvoz jídla, společenské
akce, domácí sociální a zdravotní péči, linku pomoci a případně předcházet či pomáhat řešit jejich sociální problémy.
Stát nikdy rodinu nedokáže nahradit a chránit musí především ty, kteří si sami pomoci nemohou – seniory, lidi se zdravotním
postižením, všechny, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tíživé životní situaci.
HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI ZDROJI
S penězi daňových poplatníků musí stát hospodařit odpovědně. Česká ekonomika bude růst zdravě a dlouhodobě jedině tehdy,
pokud stát udrží vyrovnaný rozpočet. Díky takovému jednání bude dostatek peněz na investice do dopravní infrastruktury,
bezpečnosti či kvalitního školství.
DOPRAVA
V oblasti dopravy budeme prosazovat alternativní příjezd do obce kolem REWE v době opravy mostu přes dálnici a vznik
kruhového objezdu na Poděbradské silnici společně s přeložkou silnice II/101.
BEZPEČNOST, KULTURA A SPORT
Zachování příjemného a bezpečného prostředí v obci bude monitorovat bezpečnostní agentura a obvodní oddělení policie Úvaly.
Udržíme finanční podporu venkovské kultury a spolkové činnosti (včelaři, rybářské spolky, hasiči, sportovní a myslivecké spolky).
Každý rok připravíme a budeme finančně podporovat minimálně 3 kulturní akce v obci – divadlo, koncert nebo beseda.
V oblasti sportu budeme podporovat vedení zájmových aktivit mládeže jako je fotbal, tenis, taneční kroužky a taneční kurzy.
SPRÁVA OBCE A ZASTUPITELSTVO
Ve správě obce se zaměříme nejen na plán investic ale i na plán provozní údržby obecního majetku, kde při realizaci budeme
aktivně využívat místních kapacit. Dále budeme podporovat rozvoj datových sítí v obci.
V činnosti zastupitelstva obce se zasadíme o pravidelné zveřejnění práce jednotlivých výborů (pořádkový, kulturní, finanční,
stavební, …) a podpoříme právní podporu pro práci a rozhodování zastupitelstva.
Jako nezbytnost pro příští období budeme navrhovat pravidelné projednávání sociální situace obyvatel obce.
MÍSTNÍ SDRUŽENÍ ODS V JIRNECH/NOVÝCH JIRNECH

Volby do místního zastupitelstva září 2022
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KULTURA

KULTURA

ŽIVOT JIREN

ZÁŘÍ / ŘÍJEN

17:00

Nábor Skaut

19:00

nová dívčí družinka
pátek

Skautská klubovna v Jirnech

Kvapík u Antošů
středa

Nábor do nově zakládané dívčí
družinky (6 až 8 let). Bližší info na tel.:
tel. 734 522 998

19:00
pátek

Biograf Kvapík

Planeta Praha
Kvapík u Antošů

Tvůrci oceňovaného filmu Planeta
Česko se tentokrát vydali na výpravu
do betonové džungle hlavního města.
Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí
sousedé. Vydejte se na vzrušující
výpravu pro celou rodinu za
desítkami zvířecích hrdinů, kteří tajně
žijí v naší metropoli. Hrají: Jiří
Macháček (vypravěč), Vstupné 120
Kč, rezervace místa na www.ziji.cz

15:00

5. ročník jirenského

úterý

Kvapík u Antošů
Bezplatná rada a právní pomoc
občanům Jiren, Nových Jiren a
sousedních obcí. Lze přijít i bez
objednání, ale ideální je se objednat
předem na korejzova@email.cz.

Doteky radosti

aneb Aby nás léta nebolela
Kvapík u Antošů

čtvrtek

Zábavné
povídání
s
jirenskou
rodačkou Boženou Vomáčkovou a
písničkou Leo Dittmanna v tradičním
programu pro pamětníky a milovníky
starých Jiren. Vstupné dobrovolné.
Více informací na www.ziji.cz

19:00

Biograf Kvapík
připravujeme...

pátek

Kvapík u Antošů
Sledujte www.ziji.cz

17:00
úterý

PŘIPRAVUJEME NA PODZIM
2.11 Na kus řeči s Miroslavem Bobkem,
ředitelem ZOO Praha | Kvapík U Antošů
10.11 Gladly SW | koncert | Kvapík U Antošů
3.12 Janek Ledecký | koncert | KD Jirny

Sledujte www.ziji.cz a

Kontakt: Miloš Dufek tel.: 725 112 752

17:00

Tratě 1 603 m, 4 810 m a 8 848 m.
Startovné dobrovolné. Pro přihlášení
pošlete
Vaše
jméno,
příjmení,
vybranou trať a věk na e-mail
sousede.jirny@seznam.cz

Právní poradna

Tančírna na Kvapíku
Kvapík U Antošů

pátek

Jirny, lokalita pod hřbitovem

17:00

Koncert matadora české hudební
scény společně s kapelníkem své
doprovodné kapely 5P, klávesistou a
kytaristou Ondřejem Fenclem (též V.
Merta, J. Hrubý, Marsyas, Schodiště,
Hromosvod…), perkusistou Michalem
Hnátkem (divadlo Elf) a výjimečně i s
brilantním saxofonistou a flétnistou
Ondřejem Klímkem (m.j. Vltava,
Kamil Střihavka, B.S.P...).
Předprodej a více informací na
www.ziji.cz

19:00

Běhu na vrchol
sobota

Luboš Pospíšil trio

Právní poradna

Kvapík u Antošů
Bezplatná rada a právní pomoc
občanům Jiren, Nových Jiren a
sousedních
obcí.
Více
na
korejzova@email.cz.

19:00

Zpívání u vínka
připravujeme...

pátek

Kvapík u Antošů
Sledujte www.ziji.cz

Tento přehled vydává redakce portálu www.ziji.cz nejen pro Jirenský zpravodaj. Chcete přidat svoji akci?
Navštivte www.ziji.cz a akci jednoduše přidejte. Uzávěrka 24. dne předchozího měsíce.
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SPOLKY A ORGANIZACE

Svaz postižených civilizačními chorobami
V červenci se uskutečnil výlet členů ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč. Navštívili jsme zámek Hrádek u Nechanic v okrese Hradec Králové, který byl postaven
jako lovecké a letní sídlo hraběcího rohu Harrachů v romantickém anglickém
parku.
Dále jsme pokračovali do ZOO Dvůr Králové, která je od roku 2018 přejmenována
na Safari park Dvůr Králové. Zde jsme měli objednaný Safari bus s komentovaným
výkladem. Projížděli jsme mezi zvířaty v těsné blízkosti.
Po příjezdu byl čas ještě na malé občerstvení a pak nás čekala cesta domů. Vraceli jsme se trochu unavení, ale plní zážitků a tak bylo doma o čem přemýšlet.
Dana Picková
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Hasiči Nové Jirny
V měsíci srpnu vyjela výjezdová jednotka celkem ke třem
událostem. Dvakrát se jednalo o spadlý strom přes komunikaci, z nichž jeden svým pádem ohrožoval rodinný dům
a jednou k požáru rodinného domu také v Horoušanech.
Stejně jako v předchozích letech jsme zajišťovali bezpečné přejezdy přes komunikace závodníkům Jirenské
dvacítky. Úspěšný závod byl zakončen příjemným posezením v hostinci U Antošů za poslechu známého DJ.
Prázdniny skončily a během září pokračují soutěže
v požárních útocích mládeže. V sobotu 17. září se koná
poslední soutěž Podlipanské ligy na fotbalovém hřišti
v Rostoklatech. Přijďte svoje děti podpořit a užít si společně s námi úžasnou atmosféru.
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Junák Jirny
I když nastaly prázdniny, pro nás to volno neznamenalo.
Již v sobotu 2. července jsme se vydali na naši táborovou
louku, abychom postavili náš tábor a propůjčili ho skautskému středisku z Brandýsa nad Labem. Jeho členové se
na stavbě tábora také podíleli a poté zde strávili čtrnáct
dní na svém letním skautském táboře.
Náš tábor jsme měli v našem tradičním termínu na přelomu července a srpna. Bylo to báječných 14 dní, na
které se těšili nejen děti, ale i vedoucí. Již od začátku roku
jsme pro účastníky tábora připravovali celotáborovou
hru na téma Alenka v říši divů. Hlavním úkolem dětí bylo
s Alenčinou pomocí ochránit celou říši před krvelačným
Tlachapoudem a Srdcovou královnou. Hned první den
byly děti rozděleny do jednotlivých týmů a skoro každý
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den odpoledne byla jedna etapa celotáborové hry. Jednotlivá dopoledne byla naopak věnována programu družin.
Za ty dva týdny jsme stihli nespočet různorodých aktivit.
Některé z nich jsou pravidelné, jiné bývají ojedinělé. Mezi
pravidelné můžeme zařadit každoroční odpolední výlet
na Český Šternberk, den samostatnosti, zdravotnický běh
nebo pravidelné večerní zpívání v jídelně. Letos v rámci
celodenního výletu ve druhém týdnu tábora jsme se rozhodli prozkoumat město Tábor a jeho přilehlé okolí. Mezi
ojedinělé aktivity bychom pro letošní rok mohli zařadit
např. přepad našeho tábora či návštěvu jiného roverského kmene.
Na začátku druhého týdne tábora se náš kolektiv rozšířil
o nejmladší členy střediska, kteří dorazili na svůj první
tábor. I oni se zapojili do týmů a účastnili se již rozehrané
táborové hry a se svými rádci a rádkyněmi začali poznávat táborový život a okolí tábora.
Stejně jako každý rok, i letos u nás ve čtvrtek ve druhém
týdnu zaplanul slibový oheň, u kterého se sešlo celkem
25 slibujících, kteří zde složili svůj vlčácký, světluškovský
nebo skautský slib. Dále zde byly předány nášivky 3 členům, kteří splnili podmínky Třech orlích per, a dalším
3 členům byly předány 3 vlčí tesáky.
Na slavnostním večerním nástupu poslední den proběhlo vyhlášení vítězů v celotáborové hře, zdravotnickém
běhu, byli odměněni nejlépe uklízející účastníci tábora a každý obdržel pamětní list na letošní tábor. Zároveň jsme
poděkovali všem vedoucím, rádcům a kuchařům, kteří se o nás celý tábor starali. Z tábora si každý účastník odvezl
spoustu pro něj nezapomenutelných zážitků, na které bude i po skončení prázdnin, doufejme, s radostí vzpomínat.
Tábor jsme pak ještě na další dva týdny znovu propůjčili skautskému středisku z Kostelce nad Labem. Bourání tábora a úklid stanů proběhl až 20. srpna. Přesto, že po celé prázdniny bylo slunečné počasí a někdy jsme kvůli vysoké teplotě museli přehodnotit své plány na daný den, bourání tábora proběhlo v deštivém počasí a vše a všichni
jsme byli mokří. Proto
bych rád na závěr poděkoval Obecnímu úřadu za
propůjčení
kulturního
domu, kde jsme mohli
dosušit stanové plachty
a matrace a pak je uklidili
do klubovny.
A co připravujeme do budoucna? Zahájíme náš
další skautský rok společnou schůzkou v pátek
16. 9. od 17:00 hodin
u naší skautské klubovny,
na kterou srdečně zveme
rodiče s dětmi, kteří by
měli zájem o zapojení do
našeho střediska. Bude
i oheň, takže buřty s sebou.
Za středisko Bratra Fandy
Antoše Jirny
Martin Bláha - Pabouk
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Sdružení Otevřených Srdcí

5.10.2022
19.00

vstupné 120 Kč

PÁTEK 16. ZÁŘÍ 2022
OD 19.00 HOD.

Kvapík U Antošů | Jirny, Brandýská 98

NA
KUS
ŘEČI...
Předprodej
vstupenek a více
informací na www.ziji.cz

pořádá WWW.OTEVRENASRDCE.CZ

S

MIROSLAVEM
BOBKEM
ŘEDITELEM PRAŽSKÉ ZOO

HOST
SILVIE UCOVÁ
AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY

POVÍDÁNÍ
O ZVÍŘATECH
A LIDECH
OCHUTNÁVKA
SLONÍ MOČI
PROJEKCE
Z CEST
POŘADEM
PROVÁZÍ
JIŘÍ VANÍČEK

2.11.2022
JIRNY, KVAPÍK U ANTOŠŮ

VÍCE NA WWW.ZIJI.CZ
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KONCERT

SOBOTA

3/12

JIRNY

GLADLY S.W.

TALENT

SALOON KVAPÍK V JIRNECH
10.LISTOPADU 2022 V 19 HODIN
WWW.ZIJI.CZ

Divadelní ochotnický spolek
Svět se neustále mění. Taktéž i spolek ochotníků prožívá dobu nejistou, stejně jako mnozí z vás,
ať už se to týká zdravotní situace, financí či osobních vztahů. Navzdory všemu se však nadále
dle svých možností budeme snažit vykouzlit úsměv na tvářích dětí i jejich rodičů. Protože kultura a humor je to, co drží lidi nad
vodou, zvláště v dobách neklidných. A k tomu přejeme všem, kteří jako my počítají rok od září do června, mnoho zdraví, trpělivosti a síly do nového školního roku a pochopitelně hodně lásky a odvahy i všem ostatním (již školou nepovinným:). Pokud vše
dobře půjde, tak vám na Vánoce představíme vlastní pohádku, kterou napsali společně dva členové našeho spolku.
Jirenští ochotníci

Sport
Zprávy z jirenské trávy
Nejprve malé ohlédnutí za předprázdninovým děním na hřišti,
kde odehrál A tým FK Jirny první domácí přátelský zápas proti
celku z Vyšehořovic. Ve výborné atmosféře sice podlehl zkušenějšímu soupeři 3 : 6, ale svůj cíl jsme splnili. Pobavili jsme
sebe i mnoho přihlížejících diváků. Historicky první gól FKJ na
domácím hřišti vstřelil M. Hnízdil, a protože i zbylé dva góly
dal tentýž hráč, všichni přítomní byli svědky i prvního hattricku. V prázdninovém čase ještě muži sehráli přátelské
utkání proti týmu ze Škvorce. Přesto, že jsme po nařízené penaltě prohrávali gólem ze čtvrté minuty, podařilo se nám
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do konce poločasu vyrovnat, když se hlavou trefil T. Hůďa. Dokonce jsme i vedli, když svým prvním gólem za FKJ přispěl
P. Trnka. Soupeř stačil srovnat na 2 : 2 a i kvůli snížené viditelnosti byl zápas za tohoto stavu ukončen. I mládežnická
mužstva dohrála své a zaslouží si po právu pochválit za reprezentaci obce Jirny. Starší žáci v okrese Praha-Východ skončili na osmém místě z 19 týmů a kluci z kategorie přípravek si
ještě před vysvědčením odnesli medaile z turnajů ve Vyšehořovicích i Poříčanech.
V době kdy budete číst tyto řádky již budou rozehrány soutěžní zápasy ročníku 2022/23. Poprvé jsme letos přihlásili čtyři
kategorie: Mladší dorost, Starší i Mladší přípravku a Mini.
Zájem ze strany jirenských kluků i holek neuvadá, o čemž
svědčí i to že přes prázdniny bylo u FAČR pod hlavičkou FKJ
registrováno 12 nových hráčů převážně ročníku 2016,17.
Máte-li doma fotbalu chtivé dítko, zastavte se za námi na jirenském hřišti. Tréninky nejmenších kategorií budou pondělí
a čtvrtek od 17:00.
Přehled domácích zápasů FKJ pro případ, že byste chtěli přijít
podpořit naše reprezentanty.

Mladší dorost:
10. 9. 10:15 FKJ x Kostelec u křížků
24. 9. 10:15 FKJ x Čelákovice
8. 10. 10:15 FKJ x Měšice
Starší přípravka:
10. 9. 14:00 FKJ x Úvaly
24. 9. 14:00 FKJ x Čelákovice
15. 10. 10:00 FKJ x Šestajovice
29. 10. 9:00 FKJ x Brandýs nad Labem
Mladší přípravka:
11. 9 14:00 FKJ x Vyšehořovice
25. 9 14:00 FKJ x Čelákovice
16. 10 9:00 FKJ x Zeleneč B
30. 10. 9:00 FKJ x Brandýs nad Labem
Za FKJ J. Konrád

INZERCE
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INZERCE
Mobilní pedikúra, profesionální péče
u Vás doma, pedi mokrá / suchá (skalpel, bruska).
www.pedikurakosmetika.cz
722 968 811

A co Vaše
podnikání
PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant, Green Shell a Dark Shell,
16- 20 týdnů, 220-269,- Kč/ ks.
Prodej: 18. 9. a 16. 10. 2022
Jirny - potraviny u parku - 14.15 hod.
Info: Po-Pá 9.00-16.00hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Jazykové kurzy
pro každého
Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice:
13., 15., 19., 21. 9. 2022 vždy 17-19h
KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI
ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA,
NĚMČINA, RUŠTINA, ARABŠTINA A ČÍNŠTINA
ČEŠTINA PRO CIZINCE
DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Více informací na www.deltaschool.cz

Akceptujeme:

tel.: 733 392 675 www.deltaschool.cz
DELTASCHOOL@LTITEK.COM
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PRODEJ nových bytů 2-3+kk v Klánovicích
Ceny od 9.200.000 Kč
Kolaudace jaro 2023
www.byty-klanovice.cz

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
ÁN
PROD

O

PRODEJ – ŘRD s dispozicí 5+kk/G, podlahová plocha 120 m2, pozemek celkem
166 m2, ul. Na Nové silnici, P 9-H. Počernice

cena 28.490.000,-Kč

cena 5.990.000,-Kč

PRODEJ – luxusní RD 5+kk s garáží a krytým
bazénem, nádherná zahrada, podlahová
plocha 254 m2, pozemek celkem 647 m2,
Kojická ul. P9 – Újezd nad Lesy
PRONÁJEM – zcela
nový modulární dům
3+kk, podlahová plocha
63 m2, terasa 19 m2,
udržovaná zahrada,
pozemek 680 m2,
ul. Martinů, Šestajovice.

PRONAJATO

PRODEJ - hezký a slunný byt 3+kk/
komora/lodžie + sklep, podlahová plocha
69 m2, Třebešovská ul., P9-Horní Počernice

PRODEJ RD, kolaudujeme !
poslední 2 domy 6+kk typu F
s pozemky 475 a 494m2

k nastěhování 10/2022
ul. U pole, Šestajovice
Ceny
od 15.990.000,-Kč
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