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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři!
Jsme rádi, že můžeme být Vaší součástí i v roce 2018. Přejeme Vám všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce, který právě
začíná a doufáme, že naše stránky budou i nadále přinášet informace, které budete chtít číst, a to jak informace od nás, tak
i od Vás, kteří píšete a přispíváte a děláte náš zpravodaj bohatší a zajímavější.
Krásný rok 2018!
Za redakci Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

loňský rok uplynul jako voda, máme tu opět nový rok a nastává
čas bilancování. Minulý rok nebyl zrovna rokem lehkým, a domnívám se, že ani ten letošní, nebude o nic lehčí. V lednu nás
čekají prezidentské volby, které nám mohou výrazně o další cestě
naší země napovědět.
Zastupitelům obce se podařilo v roce 2017 zahájit plánovanou
stavbu nové školy, jejíž první etapu chceme ukončit nejpozději
tak, aby od 1. září 2018 v obci fungoval řádně i druhý stupeň školství. Jirny se tak stanou plně nezávislé na okolních obcích a podstatně se zvýší i jejich prestiž.
V naší obci je i nadále co vylepšovat. Dle finančních možností je

TIPY NA NOVÝ NÁZEV ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení Jireňáci a Novojireňáci,
všichni už jistě víte, že obec pracuje na stavbě školy tak, aby
mohla být otevřena k 1. září 2018. A Vás chceme touto cestou
požádat o pomoc.
Naše nová škola bude potřebovat nové jméno. A protože to bude
škola Vás všech, slušelo by se, aby to jméno přišlo právě od Vás.
Vypisujeme tedy tímto anketu na nový název naší základní
školy.

ČINNOST OBCE ZA UPLYNULÝ MĚSÍC

V měsíci prosinci obecní úřad zajistil a provedl následující činnosti:
 Pokračují práce na stavbě nové školy – pravidelné informace
přinášíme na obecním facebooku i na našich stránkách. Práce
navíc probíhaly i mezi vánočními svátky a obec tímto děkuje
všem, kteří bydlí v okolí či se v místě stavby pohybují, za toleranci. Škola je naší prioritou a chceme ji dovést do zdárného
konce.
 Byly dokončeny práce na opravě hráze rybníku Vaňák. V následujících týdnech v závislosti na počasí i dalších okolnostech
dojde ke zpevnění dna a napuštění vody.
 15. prosince byl v KD pravidelný Vánoční koncert Komorního
souboru Bohumíra Hanžlíka. Děkujeme všem, kteří si přišli užít
vánoční atmosféru.
 U kostela byl slavnostně rozsvícen vánoční strom.
 Na obecním prostoru před samoobsluhou je zajišťován prodej

třeba pokračovat v dalších již drobnějších investičních akcích úpravy komunikací a chodníků, soustředit se na celkový vzhled
obce a hlavně i pořádek, který Vy sami můžete zásadně ovlivnit
svým přístupem a aktivní spoluprací. Velkou nutností je i dokončení nového územního plánu.
Vážení občané,

chci Vám poděkovat za všechny Vaše oprávněné připomínky, místním spolkům a organizacím za dobře vykonanou práci a jejich
čas, který musely ve prospěch nás všech vynaložit. Přeji pevné
zdraví a hodně úspěchů v pracovním i soukromém životě.
Stanislav Skořepa, starosta obce
Své tipy, prosím, pište na některou z následujících e-mailových
adres: zpravodaj.jirny@seznam.cz, nebo zs.jirny@quick.cz
s poznámkou nový název školy nebo doneste v písemné formě
do schránky umístěné na dvoře ZŠ Jirny či pošlete po svých dětech do základní školy přímo k rukám pí. ředitelky. Všechny
Vaše nápady vyhodnotíme a budeme Vás informovat o výsledku.
Termín na zaslání Vašich nápadů je do 31. 3. 2018.
Za redakci i obec Jirny
Šárka Hanušová

pečiva firmou Kollinger a dočasně byl zajištěn i prodej zeleniny. Jedná se též o možnosti prodeje uzenin podobným způsobem, aby obyvatelé Nových Jiren měli možnost nákupu
alespoň části základního sortimentu.
 Obec stejně jako každý měsíc provedla pravidelnou údržbu
všech veřejných prostranství.
Zastupitelé obce Jirny

INFORMAČNÍ E-MAIL

Přesně před rokem jsme vám oznámili, že bychom rádi zajistili
v obci nový informační systém, který by formou e-mailové komunikace rozesílal důležité informace všem přihlášeným zájemcům. Týkalo by se o kulturní i provozní informace – např.
výpadek dodávky vody, elektřiny, ztracený pes, odečet vodoměrů
atd.
Obec za tímto účelem zřídila e-mailovou adresu:
informace@jirny.cz
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Bohužel ke dnešnímu dni byl zájem velmi malý a nebyl tedy tzv.
dotažen do konce. Obec sice zajistila jiné informační médium,
a to obecní facebook, nicméně ne každý občan je aktivní na sociálních sítích a je tedy možné, že dané informace vůbec nezaznamená.
Proto bychom se rádi k tomuto tématu vrátili a posunuli celou věc

OSTATNÍ INFORMACE

o kousek dál.
Věříme, že tento systém pomůže k lepší informovanosti občanů.
Proto, prosíme Vás, kteří jste se prozatím nepřihlásili a máte
o tento způsob informací zájem, abyste zaslali svůj kontakt na
výše uvedený e-mail, budeme vás dále informovat o dalším
postupu.
Zastupitelé obce Jirny

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2017

Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: dle presenční listiny

Program:
Hospodaření obce k 30. 11. 2017
Návrh provizoria rozpočtu na rok 2018 + investiční akce
Schválení smluv o zřízení věcných břemen pro firmu ČEZ Distribuce, a.s.
v ulici V Alejích p.č. 1737
v ulici Hlavní p.č. 1741/1
v ulici Lísková p.č. 617/10, 616/10
v ulici Javorová p.č. 622/1, 622/2
v ulici V Zahradách p.č. 1745
Schválení smluv o zřízení věcných břemen pro firmu Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN)
v ulici U Lesa p.č. 1750
v ulici Brandýská p.č. 41
Diskuse, usnesení a závěr

Navrhovatelé zápisu:
Bc.Šárka Hanušová, p. Jindřich Rytíř
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jan Lehečka, p. Václav Kopecký
Hlasování veřejné:
diskuse ihned

Hospodaření obce k 30. 11. 2017

10 x ano

10 x ano

10 x ano

Finanční výbor se nejprve sešel 13. 11. a provedl rozbor hospodaření obce k 31. 10. 2017. Podruhé se výbor sešel ještě 11. 12.
2017, aby provedl aktualizaci vyhodnocení, a to k 30. 11. 2017
a tím získal ohledně hospodaření obce co nejaktuálnější informace.
Starosta přítomným velice stručně připomněl investiční akce zrealizované v letošním roce a dále zmínil i činnost zastupitelstva
obce.
 Tím nejdůležitějším bylo zahájení výstavby 1.etapy nové školy,
kterému předcházelo zdlouhavé výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Mezi tím byly osloveny v rámci poptávkového řízení
i bankovní ústavy na poskytnutí úvěru na stavbu školy. Dodavatelem se stala fi. IMOS Brno, která se sdružila s fi. Geosan
a fi. Zlínstav. Následně dle vysoutěžené ceny byla upřesněna
i smlouva s ČS a.s. o výši a poskytnutí úvěru. Podrobná zpráva
byla přednesena na podzimním veřejném zasedání ZO.
 Během jara proběhla rekonstrukce části prostor v nákupního
střediska v Jirnech, po níž byly rozšířené prostory využity pro
knihovnu.
 Po vypuštění vody z Vaňáku proběhly na jaře základní práce –

shrnutí bahna. Na podzim bylo s pracemi pokračováno, nejprve
byly uvedeny do souladu s katastrem nemovitostí hranice stěny
velké nádrže Vaňáku a provedeno zpevnění a oprava a poté
následovalo jejich obložení kamenem. Bohužel dosud není
dořešeno vlastnické právo k pozemku mezi hrází Vaňáku a Šestajovickým potokem, který v současné době patří Povodí
Labe. Z tohoto důvodu není možné podat žádost o finanční dotaci.
 Co se týká výkupu pozemku, i přes mnoho jednání se bohužel
nepodařil výkup ulice Nerudova od současné majitelky. Tato
ulice tak v Jirnech zůstává poslední, která není z místních
komunikací v majetku obce. V Jirnech se dále ZO pokoušelo
vykoupit i úzký pruh pozemku v ulici Zámecká od vlastníka
celého trojúhelníku na rozhraní s obcí Šestajovice pro zhotovení chodníku směrem na Šestajovice, ale také bezúspěšně.
V Nových Jirnech se podařilo vykoupit část ulice Dělnická.
Přesto i zde jsou některé drobné úseky ulic, které bude potřeba
co nejrychleji dořešit a získat je do majetku obce.
 Ve spolupráci s firmou ČEZ a fi. Uhlíř se podařilo během léta
vybudovat novou elektropřípojku pro stávající ZŠ Brandýská
čp.45
 V Jirnech bylo na jaře dokončeno doasfaltování spodní části
ulice Alejka
 Na přelomu srpna a září došlo k přemístění sběrného místa
v Nových Jirnech od požární zbrojnice z ulice Dělnická do prostor ČOV. Tomuto přemístění předcházely nutné úpravy
pozemku – odvoz zeminy, vybagrování kufru, vyštěrkování
a následně i pokládka živičného koberce.
 V rámci odpadového hospodářství došlo k výrazné změně
svozu skla, kdy tzv. pytlový sběr byl nahrazen svozem skla
v zelených popelnicích, které obec pořídila na své náklady.
K dnešku jich je mezi obyvateli 600 ks, další zelené popelnice
jsou objednány.
 Stejným způsobem, za předpokladu získání dotace, tj. – náhradou modrých a žlutých pytlů za modré a žluté popelnice, by
obec chtěla pokračovat i ve sběru papíru a plastu. Důvod je jednoduchý, pytle jsou stále zneužívány některými neukázněnými
obyvateli pro jiný účel, roční náklady na pořízení pytlů dosahují
částky cca kolem 300.000,- Kč. Za předpokladu získání dotace
by tato částka představovala jednorázový roční výdej. Další
roky by to byla jen a jen úspora.
 V letošním roce obec zajistila 2x mobilním svozem likvidaci
nebezpečného odpadu. Dále nechala v souladu se zákonem vypracovat plán odpadového hospodářství, který musel být předložen k odsouhlasení KÚSK.
 Aby toho nebylo málo, je připravena projektová dokumentace
na další zlepšení kvality vypouštěných vod z ČOV Jirny, které
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nejsou vždy v té úplně nejlepší kvalitě. Tu hodně ovlivňují vypouštěné vody z firmy Le & Co, která má již také připravenu
PD a v příštím roce v druhém pololetí chystá výstavbu své
vlastní ČOV.
 Dále je potřeba zmínit důležité dění kolem provizoria mostku
přes jirenský potok, které bylo vybudováno v prosinci 2016
a o kterém jste byli také průběžně informováni. I přes velký
tlak SÚS KÚSK o zrealizování klasické rekonstrukce, podařilo
se ZO uhájit mostní provizorium a po nové žádosti i dopravní
značení se zákazem vjezdu vozidel nad 6 tun.
 Co se dopravy nebo dopravního značení týká, během roku
došlo 2x k doplnění dopravních značek na místních komunikacích. Policií ČR byla odsouhlasena místa pro měření rychlosti Městskou policií. Do budoucna se uvažuje i o možnosti
zřízení měřených úseků na průjezdech obcí.
 Cca před měsícem se podařilo v Nových Jirnech zajistit 3x
v týdnu v odpoledních hodinách prodej pečiva, který se nyní
rozrostl i o zeleninu. Jedná se ještě o možnosti zásobování uzenými výrobky.
 Průběžně probíhala údržba a úklid veřejných prostranství
včetně sekání zeleně, drobné úpravy komunikací štěrkem či obrusem. Bohužel kvůli nepřízni počasí nebylo možné provést
úpravy ve všech ulicích. Bude pokračováno dle klimatických
podmínek po novém roce.
 Za účelem zlepšení zimní údržby pořídila obec na traktůrek
Kärcher přední zametací koště a malé zařízení na zimní posyp.
 Zastupitelé dále pokračovali v projednávání nového územního
plánu, odsouhlasili stavební uzávěru č.1 a později i stavební
uzávěru č.2, poté vydali nařízení č.1 o zákazu pochůzkového
a podomního prodeje.
 V rámci rozpočtu obec podpořila finančně některé místní
spolky a organizace, dále jim bezplatně zapůjčila kulturní dům.
Sama pak některé akce organizovala či se na nich částečně podílela.
 Podařilo se získat dotaci ve výši 200.000,-Kč na přetlakové dýchací přístroje pro SDH Jirny.

A nyní několik čísel k letošnímu rozpočtu:
Plánovaný příjem na rok 2017: 53,573mil. Kč, včetně převodu ve
výši 23,316 mil. Kč z roku 2016, celkem tedy 76,889 mil. Kč

Skut. příjem k 30. 11. 2017: 54,520 mil..Kč, včetně převodu z roku
2016, dosahuje celková částka výše 77,836 mil. Kč.
V tuto chvíli je již příjmová část mírně překročena, asi o 1 mil. Kč.

Do konce roku se počítá ještě s dalším navýšením a překročením.

Starosta před tím než začal hovořit o výdajové části, připomněl, že
rozpočet byl pro letošní rok tvořen jako vyrovnaný. To znamená,
že pokud byl celkový příjem plánován ve výši 76,889 mil. Kč,
v téže částce byly plánovány i výdaje.

Starosta vyzval p. Ing. Lehečku o podání informací o průběhu
stavby nové základní školy. Ten přednesl podrobnou zprávu od
zahájení prací (konec září 2017) až po výhled do konce letošního
roku 2017.
ZO bere na vědomí.

Diskuse: ohledně drobných oprav nezpevněných místních komunikací včetně cesty na „Brabčárnu“, otázka vyčištění příkopu
směrem k železniční trati, kam jsou vypouštěny a přečerpávány
dešťové vody z průmyslové zóny – firma Prologis.

Návrh nového územního plánu – na základě stanoviska KÚSK
a stanoviska HZS Středočeského kraje bylo nutno doplnit předložený návrh ÚP a požádat tyto dva dotčené orgány o nová stanoviska. Stanovisko KÚSK dosud obec neobdržela, z tohoto
důvodu nelze dál v ÚP pokračovat.

Debata okolo „územní rezervy“ – starosta opětovně okomentoval
význam tohoto pojmu.

Dotaz na nepovolenou stavební činnost na pozemku proti ČOV –
na popud obce zahájil Stavební úřad Úvaly místní šetření s tím,
že vydá Výzvu k bezodkladnému zastavení prací a vyzve firmu
HV Granit doložení všech potřebných dokumentů k prováděným
pracím na daném pozemku.

Návrh provizoria rozpočtu na rok 2018 + plánované
investiční akce

Finanční výbor na základě čísel z předchozí zprávy o plnění a čerpání rozpočtu obce k 30. 11. 2017 a výhledu do konce roku, připravil Návrh provizoria rozpočtu, se kterým se mohli občané
seznámit na úřední desce obce.

Starosta seznámil přítomné s jednotlivými kapitolami, jak příjmové, tak i výdajové části návrhu provizoria rozpočtu na rok
2018:
Plánované příjmy
Plánovaný příjem
184.786.900,-Kč
Očekávaný převod financí z roku 2017
42.500.000,-Kč
Příjem celkem
227.286.900,-Kč
Plánované výdaje
Plánované výdaje
Plánovaná rezerva

216.698.667,-Kč
10.588.233,-Kč

Návrh provizoria bude počátkem roku upraven na základě skutečně dosažených výsledků a poté na prvém veřejném zasedání
ZO v příštím roce odsouhlasen v konečné podobě.
Hlasování:

10 x jednohlasně ANO

Schválení smluv o zřízení věcných břemen pro
Skutečné výdaje k 30. 11. 2017 činí díky pozdě zahájené stavbě firmu ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
školy pouze 31,951 mil. Kč. Stav financí na účtu k tomuto datu
činil 45,885 mil. Kč.

S ohledem ještě na plánované příjmy v měsíci prosinci a na druhé
straně na plánované výdaje – platby do konce roku, zůstatek na
účtu k 31. 12. 2017 se očekává ve výši 42,5 mil. Kč.

Do konce roku bude potřeba ještě vyhotovit a schválit rozpočtové
opatření pro tento rok.

1/ v ulici V Alejích p.č. 1737
jedná se o Smlouvu o smlouvě budoucí, jejíž předmětem je pokládka kabelového vedení NN v délce cca 20 m v ulici V Alejích
v Nových Jirnech na pozemku obce p.č. 1737 do nové přípojkové
elektro skříně, která bude umístěna na rozhraní soukromých pozemků p.č. 1275/1 a p.č.1275/3.
Hlasování:

10 x jednohlasně ANO
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2/ v ulici Hlavní p.č. 1741/1
jedná se o Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, jejíž
předmětem je kabelové vedení NN v délce cca 15 m v ulici Hlavní
v Nových Jirnech na pozemku obce p.č. 1741/1 do nové přípojkové elektro skříně pro novostavbu RD na pozemku p.č.1154/15.
Hlasování:

10 x jednohlasně ANO

Hlasování:

10 x jednohlasně ANO

3/ v ulici Lísková p.č. 617/10, 616/10
jedná se o Smlouvu o smlouvě budoucí, jejíž předmětem je naspojkování stávajícího kabelu v ulici Lísková v Jirnech na pozemcích obce p.č.617/10 a p.č. 616/10 do nové přípojkové skříně
na pozemku p.č. 617/11.
4/ v ulici Javorová p.č. 622/1, 622/2
v tomto případě se také jedná o Smlouvu o smlouvě budoucí.
Konkrétně se jedná o naspojkování stávajícího kabelu, a to v ulici
Javorová v Jirnech na pozemcích obce p.č. 622/1 a p.č. 622/2 do
nové přípojkové skříně na pozemku p.č. 623.
Hlasování:

10 x jednohlasně ANO

Hlasování:

10 x jednohlasně ANO

5/ v ulici V Zahradách p.č. 1745
jedná se o Smlouvu o smlouvě budoucí. Bude vybudována kabelová přípojka v ulici V Zahradách v Nových Jirnech na pozemku
obce p.č. 1745, která bude ukončena v nové elektro skříni na soukromém pozemku p.č. 1339 a p.č. 1342.

6/ v ulici Na Americe I. p.č. 1053/3
žádost o projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí obec
obdržela 8. 12. 2017. Jedná se o pokládku kabelového vedení NN
na obecním pozemku p.č. 1053/3 v ulici Na Americe I. v N. Jirnech do nové pojistkové skříně na pozemku p.č. 1053/12.
Hlasování:

10 x jednohlasně ANO

Schválení smluv o zřízení věcných břemen pro
firmu Česká telekomunikační infrastruktura –
CETIN
1/ v ulici U Lesa p.č.1750
jde o žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení slu-

žebnosti. Na obecním pozemku p.č. 1750 v ulici U Lesa u křižovatky z ulicí Na Jablonce v Nových Jirnech bude umístěn nový
rozvaděč, do kterého bude zaústěna přípojka ze stávajícího podzemního komunikačního vedení.
Hlasování:

10 x jednohlasně ANO

Hlasování:

10 x jednohlasně ANO

2/ v ulici Brandýská p.č. 41
v tomto případě se jedná o stejnou žádost jako v předešlém bodě,
pouze umístění rozvaděče je jiné – park u autobusové zastávky
v ulici Brandýská v Jirnech, pozemek p.č. 41, který je ve spoluvlastnictví obce a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Sdružení úvalského vodovodu – Káranský přivaděč

Firmě VaK Mladá Boleslav končí k 31.12.2017 smlouva se Sdružením obcí Úvalského vodovodu na provozování káranského přivaděče. Smlouva nebude s VaK Mladá Boleslav pro jeho nezájem
na provozování přivaděče prodloužena. Vak MB skončil své působení již dříve v Čelákovicích i v Úvalech. Provozování káranského přivaděče budou zajišťovat Technické služby Úvaly.
Obec Jirny obdržela žádost od města Úval o vyjádření k uzavření
Smlouvy o provozování vodovodu káranského přivaděče mezi
Sdružením obcí Úvalska a Technickými službami města Úvaly.
Po rozsáhlé debatě zastupitelé podmíněně souhlasí se změnou
provozovatele káranského přivaděče. Nesouhlasí však s předloženou smlouvou (jednostranná smlouva, otázka zodpovědnosti,
chybí přesná specifikace) a požadují její přepracování a předložení ke konečnému schválení. Pokud bude vše v pořádku, bude
vydán definitivní souhlas.
Hlasování:

Diskuse, usnesení, závěr

10 x jednohlasně ANO

Na závěr byl přednesen návrh Usnesen, který byl zastupiteli jednohlasně přijat a odsouhlasen.
V samotném závěru starosta obce poděkoval přítomným za pozornost, poděkoval zastupitelstvu za celoroční práci a všem popřál
klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Stanislav Skořepa, starosta obce
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AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Zámek 49 294 71 Benátky nad Jizerou
Telefon: +420 326 316 626 Fax: +420 326 326 406

SVOZ BIO-ODPADU 2018

V případě zájmu o zajišťování svozu bio-odpadu (biologicky rozložitelný odpad
z domácností a ze zahrad) se mohou občané přihlásit na tel. č. 734 284 753 (AVE CZ
Benátky nad Jizerou, paní Laštůvková, e – mail: jana.lastuvkova@ave.cz).
Svoz probíhá každý lichý týden, vždy ve středu v 14 – ti denních intervalech o období od konce března do konce listopadu ( 1. svoz 28. 3. 2018 , poslední svoz 21. 11. 2018).
Smlouvu na tuto službu s ročním vyúčtováním a známkou na bio-popelnici obdržíte poštou přímo od svozové ﬁrmy AVE CZ, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.
Cena za vývoz za uvedené období a dle velikosti nádoby je stanovena:
•
nádoba o objemu 120 litrů – 518 Kč
•
nádoba o objemu 240 litrů – 890 Kč
Pořizovací cena nádoby:
•
nádoba o objemu 120 litrů – 1029 Kč
•
nádoba o objemu 240 litrů – 1271 Kč
Popelnice na směsný komunální odpad o objemu 120 litrů – 1029 Kč
Ceny jsou uvedené včetně DPH

Vánoční stromečky můžete bezplatně vyhodit ve sběrném dvoře u Skautské klubovny nebo u ČOV Nové Jirny v určenou otevírací dobu. Nedávejte je prosím
k /do popelnice, svozová firma je nevyveze!
V měsíci lednu probíhá tisk složenek pro platbu
TKO (směsný komunální odpad) a PSŮ. V týdnu
od 22. ledna 2018 můžete úhradu provést buď v hotovosti na podatelně OÚ (v přízemí), případně na poště
či převodem na účet – prosíme vždy zadávejte správný
variabilní symbol, neposílejte více plateb pod jedním
VS, platbu Vám pak musíme vrátit jako neidentifikovatelnou. Poplatky je potřeba zaplatit nejpozději do 31.
března 2018.
Děkujeme za pochopení.
OÚ Jirny

události a novinky z naší obce
KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ V OBCI JIRNY V ROCE 2018
12. - 13. 1.
20. 1.
26. - 27. 1.
10. 2.
17. 2.
26. 2.
3. 3.
9. 3.

Prezidentské volby
Ples MS Podlesí Jirny
2. kolo Prezidentských voleb
Ples SDH Šestajovice
Ples Baráčníci
Divadelní představení „Naši furianti“ - KD
Obecní ples
Prodej textilu „Hasík“

17. 3.
24. 3.
27. - 29. 4.
30. 6.
10. 11.
24. 11.

Ples SDH Nové Jirny
Výroční schůze SPCCH – KD
Skaut
Soukromá akce - KD
Svatomartinský ples
Mikulášská zábava – Veteran Car Club

Za OÚ Jirny Michaela Vodičková
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Volba prezidenta
Voličské průkazy – v případě konání II. kola volby prezidenta si stále můžete zažádat o vydání voličského průkazu (pokud budete volit jinde než v místě trvalého bydliště). Konec lhůty pro písemné
doručení žádosti je pátek 19.1.2018 (vždy s úředně ověřeným podpisem nebo pomocí datové
schránky), konec lhůty pro osobní předání žádosti je ve středu 24. ledna 2018 do 16 hodin.
V případě, že bude II. kolo voleb, tak:
Volba prezidenta České republiky se koná
•
•

v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v Jirnech je volební místnost v kulturním domě,
Pražská ulice čp.73 pro voliče bydlící v Jirnech.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č.2 v Nových Jirnech je volební místnost v hasičské
zbrojnici, ul. Dělnická čp. 303 pro voliče bydlící v Nových Jirnech.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č.3 v Jirnech je volební místnost v kulturním domě,
Pražská ulice čp. 73 pro voliče bydlící v Jirnech.

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.

Voliči obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta až ve volební místnosti
(nebudou se roznášet do domů)

Vánoční koncert

Dne 15. prosince se konal v Kulturním domě každoroční Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. Koncert by jedním slovem
skvělý! Vánoční atmosféra, písničky s vánoční tématikou, koledy i vtipné glosy samotného pana
kapelníka.
Společně s komorním souborem vystoupily i děti
ze Základní umělecké školy, které také sklidily
velký úspěch. Společně se svojí paní učitelkou zazpívaly několik krásných vánočních písní.

Děkujeme všem členům souboru i dětem za
skvělý zážitek, všem, kteří jste přišli za to, že jsme
společně mohli tento večer prožít a doufáme, že
se v příštím roce na dalším vánočním koncertě
opět sejdeme a třeba i ve větším počtu.
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1. Adventní sousedské setkání

Za obec Jirny Šárka Hanušová

Na pozvání rodin Winterů a Gregových se 2. prosince 2017 v ul. Pod Lesem v Nových Jirnech konalo 1. adventní sousedské setkání.
Hostitelé nabídli svařák a čaj, sousedé a občané horního konce přispěli dobrotami na stůl. Byla to výborná příležitost pro vánoční naladění, ale také k výměně informací o dění v obci. Všichni jsme se shodli, že by se to mohlo stát novou tradicí.
Eva Borková

Vánoční zpívání u lesní kapličky

Rok se s rokem sešel a my se opět mohli potkat na každoročním
Vánočním zpívání u lesní kapličky v Nových Jirnech, které se konalo stejně jako každý rok 24. prosince ve 14.00 hod. Toto setkání
už se stalo tradicí a přišel snad každý, kdo o něm ví. Každý rok
přichází na toto setkání více a více lidí, a to nejen z Nových Jiren
a Jiren, ale i ze Šestajovic či Klánovic. A každý rok se lidé zdraví,
přejí si krásné a klidné vánoční svátky, zazpívají si koledy, popovídají s přáteli, na které mnohdy během roku nemají čas a pak se
rozejdou do svých domovů, aby prožili vánoční svátky v kruhu
svých blízkých.

Chtěla bych poděkovat novojirenskému hudebnímu sdružení
„Sousedé“ za tuto krásnou tradici a zároveň pozvat všechny ty,
co ještě nebyli nebo o tom ani neví, aby příští rok ve stejnou dobu
přišli do Nových Jiren ke kapličce a společně s námi prožili tenhle
okamžik, který má své nezapomenutelné předvánoční kouzlo
a který umí alespoň na chvilku stmelit lidi různých názorů i věku.
Šárka Hanušová
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mat e ř sk á škol a
Zprávičky z MŠ

Měsíc prosinec je pro děti
jedním z nejhezčích období v roce. Čas plný očekávání a radosti. U nás ve
školce tomu nebylo jinak.
Slavnostně nazdobené třídy s krásnými vánočními
stromky a akce pro děti
navozovaly tu správnou
atmosféru.

Jeden den se téměř všechny děti proměnily v čertíky a užily si dopoledne
plné her, soutěží a tanečků.

A hned ten následující nás
navštívila báječná trojice – anděl, čert a Mikuláš. Čert děti pěkně
rozdováděl, pobavil a na závěr postrašil pár hříšníků. Odpoledne
si každé z dětí odnášelo domů mikulášskou nadílku.
I druhá polovina týdne se nesla v duchu potěšit dětská srdce. Červená, modrá a oranžová třída vyrazily za kulturou. V divadle
v Horních Počernicích na nás čekal „Kouzelný zvoneček“. Vánočně laděný příběh plný lásky, čertích lumpáren, kde jako
v každé správné pohádce dobro zvítězilo nad zlem.

V následujících dnech nás ještě navštívil se svým programem písniček charismatický, nestárnoucí Jiří Helekal a proběhly VÁNOČNÍ DÍLNIČKY. Zde si děti za pomoci rodičů vyráběly
andělíčky, přáníčka, záložky, svíčky…zkrátka co kdo chtěl.

Dovolte mi, abychom Vám s dětmi na závěr popřáli v novém roce
2018 šťastné dny plné sluníčka a rodinné pohody. Nezapomínejte
si plnit své sny a tajná přání, berte vše s úsměvem a mějte se rádi.
Za MŠ Lucie Kolocová

základní škola
Předvánoční čas v jirenské škole
1. Mikuláš

Jak už je tradicí jirenské školy, děti 5. ročníků připravují
mikulášskou nadílku. I letos se všechny poctivě připravily, sehnaly či vyrobily si krásné kostýmy a připravily se
na putování po třídách. Nejdříve si od třídních paní učitelek zjistily ty největší hříšníky, které si zapsaly do knihy
hříchů a pro ty si připravily různé úkoly, ostatním dětem
připravily omalovánky či skládanky a nějakou tu sladkou
odměnu. Všichni si to moc užili a slušelo jim to, co říkáte?

2. MáMo, táto… a vánoční jarMark

Během sobotního odpoledne 9. prosince se ve škole sešli
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rodiče s dětmi ke společnému tvoření.
Rodiny měly na výběr mnoho aktivit ve třídách.
Kostelní zvony a zvon na
škole zahájily začátek vánočního jarmarku.

Odpoledne nám připravilo
náhlou změnu počasí. Ta
sice moc nepřála odhodlaným prodejcům ve „stáncích“, ale ti si s nasazením
sobě vlastním s nepřízní sněhových vloček poradili
a prodávali až do poslední drobnosti na stolech. Kdo z kupujících vydržel, dočkal se
také závratných slev!
A nejen slev, ale také vynikajícího pohoštění dětí z V.B, které tradičně připravily jablíčkový kompot a palačinky.
Moc děkujeme dětem ve stáncích za výdrž i štědrým kupujícím za jejich příspěvky.

3. jak se těšili na
vánoce ve iii. a

A je to tady... Předvánoční posezení. Poslední
školní den v tomto kalendářním roce a netrpělivé
čekání na ten pravý
Štědrý den jsme si zpříjemnili naší třídní nadílkou.
Stromeček byl téměř zavalen dárky....

... stoly se dobrotami prohýbaly....
... a my se moc těšili.

Povídali jsme si o Vánocích, přišla nám popřát
paní ředitelka, zazpívali
jsme si koledy, rozdali si
dárky, snědli jsme dobroty a dokonce jsme si
užili báječný koncert klavíristů Prokopa, Ondry
a Marka a kytaristky
Lucky.
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spolky a organizace

HASIČI NOVÉ JIRNY

K tanci a poslechu hraje hudební skupina „BUENO“

Bohatá tombola a taneční vystoupení

Začátek: ve 20.00 hod.
HUDEBNÍ SDRUŽENÍ „SOUSEDÉ“

Vstupné: 100,- Kč

Vážení a milí spoluobčané,
již osm let je našemu hudebnímu sdružení Sousedé ctí doprovázet na hudební nástroje každoroční štědrodenní zpívání koled
u lesní kapličky Panny Marie v Nových Jirnech. Schází se nás
tam každý rok více a více, a přitom ne každý, kdo tam přichází,
se chce připojit ke sborovému zpěvu. Těm, kteří chtějí koledy
a vánoční písně dobře slyšet a zpívat si je s námi, to bylo i letos
umožněno díky neutuchajícímu nadšení našeho zvukaře pana
Jaroslava Picka ze Šestajovic, který již třetím rokem naše hraní
a zpívání u kapličky zvučil. Jelikož celá akce i letos byla zajištěna svépomocí na vlastní náklady, nezbývá mi, než za celou hu-

dební skupinu Sousedé poděkovat i dalším dvěma přátelům, kteří
se na jejím zdárném průběhu stejně jako v minulých letech podíleli, konkrétně panu Janu Krchovovi z Jiren za zapůjčení elektrocentrály, panu Františku Hausdorfovi z Nových Jiren za postavení
podia. Zapomenout bych neměl na redakci Jirenského zpravodaje
za otištění dvanácti vánočních koled z našeho repertoáru. Samozřejmě dík patří všem, kteří si našli na Štědrý den čas a přišli
si zazpívat koledy a vánoční písně s námi.
Na závěr mi dovolte jménem celé hudební skupiny Sousedé i jménem svým vám popřát do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí
a pohody v pracovním i osobním životě.
MUDr. Robert Holaj,
kapelník

Vážení a milí spoluobčané.
Se začátkem nového roku bývá zvykem hodnotit rok minulý, co

se podařilo a co ne. Tak i my, farníci, chceme připomenout, co
vše se událo okolo i uvnitř našeho Jirenského kostela svatých
Petra a Pavla.
Dokončuje se oprava varhan, za co je třeba poděkovat všem ob-

JIRENSKÁ FARNOST
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čanům a firmám, které k tomu přispěli. V kostele se uskutečnila
instalace nového ozvučení a osvětlení. Zakoupili jsme nový Betlém a nainstalovali venkovní nasvícení kostela.
S přistěhováním pana faráře do Jirenské fary, bylo nutné udělat na
faře a okolí některé úpravy. Nejdříve jsme museli vyklidit prostory fary, potom následovala oprava elektroinstalace a vodovodních rozvodů. Vymalování a očištění fary se podařilo zatím jen
asi z poloviny. Z farní zahrady a okolí kostela jsme odstranili
křoví a nálety. Také jsme odstranili několik stromů, které ohro-

OBČANÉ OBCI JIRNY A NOVÉ JIRNY

žovaly okolí.
Na závěr je potřebné zdůraznit, že na většině prací se podíleli dobrovolníci z Jiren, Nových Jiren, Horních Počernic, Klánovic, Šestajovic a Nehvizd. Za to všem, kteří se na této pomoci jak
fyzicky, nebo finančně podíleli, patří velký dík. Velký dík patří
také OÚ Jirny, který má svůj podíl při pomoci oživení Jirenské
farnosti.
Hodně zdraví, Božího požehnání a pracovních úspěchů do nového roku 2018 všem čtenářům přeje Jirenská farnost.

Rozsvěcení Vánočního stromu v Jirnech a setkání se svatým Mikulášem ve farním kostele sv. Petra a Pavla

Letošní Advent byl
sice krátký, ale jistě
o to intenzivněji naplněn rozličnými aktivitami. Hned jeho
začátek patřil v Jirnech dvěma událostem, které již tradičně pořádá spolek Občané obci Jirny a Nové Jirny – rozsvěcení
Vánočního stromu
a setkání se svatým
Mikulášem.
Na první adventní
neděli 3. prosince se
při rozsvěcení Vánočního stromu na
prostranství před jirenským kostelem
i přes sychravé počasí sešlo několik set
místních obyvatel.
Hudebními vstupy přispěly děti z mateřské a základní školy a hudebníci ze skupiny Sousedé z Nových Jiren. Velmi vhod přišlo
svařené víno a horký čaj.

Následující den zaplnily odpoledne děti s jejich rodiči a přáteli
farní kostel. Předvánoční atmosféru do setkání vnesli svým muzicírováním členové souboru Musica Bohemica.
Svatý Mikuláš nakonec opět našel cestu do Jiren (dostavil se
v doprovodu andělů, čerti se zřejmě pro mimořádnou dobrotu jirenských obyvatel neukázali) a rozdávání sladkých balíčků bylo
radostným završením společné připomínky tohoto štědrostí proslulého světce, který patří k nejvíce uctívaným svatým v celém
křesťanském světě.
Pavel Jansa za spolek Občané obci Jirny a Nové Jirny
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Setkání jirenských dětí se svatým Mikulášem ve farním kostele sv. Petra a Pavla.
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SDRUŽENÍ

OTEVŘENÝCH
SRDCÍ
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napsali jste nám
Vážení spoluobčané,
rád bych Vám jako nový vlastník budovy se samoobsluhou v Nových Jirnech oznámil, že jsme již zahájili projektové práce na rekonstrukci domu. V roce 2018 se tak můžete těšit na znovuotevření prodejny
potravin, která je pro nás v rámci rekonstrukce prioritou. Zároveň bych rád tímto vyzval případné zájemce o provoz prodejny, aby mě kontaktovali na uvedeném telefonním čísle.
David Ruml, 776 320 178
Poděkování

Vážená redakce,
rádi bychom Vás požádali o otisknutí poděkování pedagogickému
sboru a paní ředitelce ZŠ v Jirenském zpravodaji v nejbližším vydání
nového ročníku – leden 2018.
Tímto bychom chtěli prostřednictvím Jirenského zpravodaje poděkovat celému učitelskému sboru 6. třídy ZŠ v Jirnech, a to hlavně
paní ředitelce Haně Kudrnové a třídní učitelce Saskii Polomské.
Zejména děkujeme za velmi dobré zahájení druhého stupně, obsazení pedagogického sboru, které se naplnilo nad naše očekávání
(nejen rodičů, ale i dětí) a i přes veškeré překážky se úspěšně realizovalo!
Víme, že jsme (obec, škola, obyvatelé) součástí historicky největší
výzvy k vytvoření plnohodnotného vzdělávání a zázemí pro studium
na II. stupni ZŠ v Jirnech v 21. století, škola čelí obrovskému tlaku
ze stran rodičů žáků a legislativním požadavkům na vzdělávání. Proto
si vážíme nejen pomoci obce, ale také profesionálního přístupu celého
pedagogického sboru ZŠ a péče o naše děti.
Do další nelehké práce Vám přejeme mnoho zdraví, síly a vytrvalosti. Držíme Vám palce a fandíme Vám. V případě potřeby se na nás
neváhejte obrátit.
Děkujeme.
Rodiče žáků 6. třídy ZŠ v Jirnech

Vánoční jarmark

Dobrý den,
v sobotu 9. 12. 2017 proběhlo v Jirenské škole tradiční předvánoční vyrábění, zakončené vánočním jarmarkem, na kterém
děti prodávaly své výrobky. Ráda bych touto cestou poděkovala paní ředitelce a všem učitelkám a vychovatelkám, které
této akci věnovaly nemálo volného času a umožnily nám strávit v předvánočním shonu velmi příjemný čas se sousedy
a kamarády. V rámci dílniček si děti mohly vyrobit vánoční
svícen z pomeranče, voňavý řetěz ze slupky od mandarinky,
vánoční ozdoby z papíru, ozdobit vánoční věnec nebo perníčky. Program byl zakončen vánočním jarmarkem, jehož
atmosféru nádherně doplnilo počasí, které připravilo kouzelnou sněhovou nadílku. Všechny děti bych chtěla pochválit za
to, jak krásné věci dokázaly zhotovit a s jakou chutí a odvahou
prodávaly svá dílka i přes vítr, který jim prodej dost znepříjemňoval. Na jarmarku bylo možné zakoupit i nějakou dobrotu na zub, nebo se zahřát vánočním horkým nápojem.
Celému učitelskému sboru, a vlastně všem zaměstnancům
školy, kteří měli s touto krásnou akcí tolik práce, moc děkuji,
přeji klidné a pohodové vánoční svátky, a do roku 2018 mnoho
sil, abychom se společně zase mohli setkat na této úžasné akci.
Lucka Kůsová

kultura v obci
Myslivecké sdružení a honební společenstvo Podlesí Jirny
pořádá

Poslední leč
V Kulturním domě Jirny
V sobotu 20. 1. 2018 ve 20.00 hod.
Vstupné 150 Kč
Soutěž o ceny – srna, divočák, bažant, zajíc, kachna
divoká a jiné
Ke společenskému večeru hraje orchestr HITOS.
Prodej vstupenek v sobotu 6. 1. a 13. 1. od 9-12 hod
v myslivecké chatě, Lovecká 333, Nové Jirny.

str. 18
kdy a kam
divadlo Horní počernice – program na leden a únor 2018
Sobota 13. ledna v 19:30
Pavel Kohout/ Karel Čapek
DS Právě začínáme,
Režie: Klára Šimicová
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

VÁlKa S MloKY

neděle 14. ledna v 15:00
zaČaroVanÝ leS
Jana Galinová
Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Lenka Lavičková a Jurij Galin
Hrají: zpívá a tančí celé Docela velké divadlo
Pohádka o jednom kdysi krásném lese, který se díky lidem
mění na ošklivý a nevlídný. Naštěstí jsou tu zvířátka, a ta si svůj
les vzít nedají.
Délka představení:, vstupné: 100, 80, 60 Kč
pondělí 15. ledna v 19:30
zaMiloVanÝ SUKniČKÁŘ
Michael Parker
DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: L.Vaculík, V. Limr/ P. Nečas, F. Tomsa, M. Zounar, R. Pavlovčinová, M. Bočanová, V. Jeníková a další
Komedie plná záměn a překvapivým rozuzlením.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč
pátek 19. ledna v 19:30
zKraŤ to!
Kino
Přehlídka nejzajímavějších krátkých studentských ﬁlmů sestavená speciálně pro tuto příležitost.
Vstupné: 80 Kč
Sobota 20. ledna v 15:00
ČarodĚJniCKÝ UČeŇ
Dana Bartůňková
Metropolitní divadlo
Pohádkový muzikál plný čar a kouzel
Délka představení: 70 minut, vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 23. ledna v 19:30
KonCert
Koncert známé a oblíbené písničkářky.
Vstupné: 300 Kč

radŮza

Středa 24. ledna v 19:30
MŮJ neJlepŠÍ KaMarÁd
Eric Assous
Divadlo v Rytířské
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Aleš Háma, Tereza Kostková, Nela Boudová a další
Inteligentní, důvtipná a vynalézavá situační komedie plná nečekaných situací, která nabízí skvělé herecké příležitosti.
Vstupné: 430, 410, 390 Kč
čtvrtek 25. ledna v 19:30
Kino
Režie: Jan Svěrák

po StrniŠti boS

Hrají: O. Vetchý, T. Voříšková, A. Grec, J. Tříska, V. Pavlíková,
O. Kaiser, Z. Stivínová, H. Čermák, P. Špalková, Z. Svěrák a další
Osmiletý Eda je donucen vystěhovat se z Prahy na venkov
k příbuzným. Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem.
Délka představení: 111 minut, vstupné: 80 Kč
Sobota 27. ledna v 15:00
KÁŤa a ŠKUbÁneK
Divadlo D5
Režie: Vlastimil Peška
Činoherní pohádka podle slavného večerníčku.
Délka představení: 60 minut, vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 30. ledna v 19:30
rande naSlepo
Kino
komedie/ Německo
Režie: Marc Rothemund
Hrají: K. Ullmann, J. Matschenz, A. M. Mühe, J. von Bülow a další
Saliya jde za svým snem za každou cenu a tak nikomu nepřizná, že vlastně tak trochu skoro vůbec nevidí.
Délka představení: 111 minut, vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 1. února v 19.30
nebUĎ KonzerVa
VelKÁ Vizita – SVrCHnÍ bĚliCe
Divadlo Kampa
Totální improvizační představení Jaroslava Duška a Pjéra la
Šéz`e
Délka představení: inu improvizace
Vstupné: 300, 270, 240 Kč (studentská sleva 20%)
neděle 4. února v 15.00
Čert a KÁČa
DAP Praha
Klasická činoherní pohádka
Délka představení: 60 minut, vstupné: 100, 80, 60 Kč
pondělí 5. února v 19.30
Milada
Kino
Režie: David Mrnka
Hrají: A. Zurer, T. Medvecká, V. Kerekes, I. Orozvič, J. Dulava
Film je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové,
který se dotkl mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950
a vypráví příběh ženy, v jejíž osobnost a životě byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích
řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu ohrožení
vlastní rodiny a sebe sama.
Délka představení: 130 minut, vstupné: 80 Kč
Středa 7. února v 19.30
tCHÝnĚ na zabitÍ
Jakub Zindulka
Fanny agentura
Režie: Jakub Zindulka
Hrají: L. Zedníčková, D. Homolová, A. Kulovaná, M. Kraus
Komedie okořeněná špetkou duchařiny o vztazích mezi tchyní
a zetěm, snachou a tchyní, mezi matkou a dcerou, synem

a matkou, mezi mladými manžely a konečně (a hlavně) mezi
tchyněmi samotnými.
Délka představení: 120 minut, vstupné: 300, 250, 230 Kč
Sobota 10. února v 15:00
VelKÁ oŘÍŠKoVÁ loUpeŽ 2
Kino
animovaná rodinná komedie/ USA
Režie: Cal Brunker
Veverčák Bručoun musí se svými přáteli zabránit starostovi
Oakton City zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě pochybného zábavného parku.
Délka představení: 92 minut, vstupné: 80 Kč
po. 12. února v 19.30
SeXtet aneb zKUSÍMe to JinaK
Krzystof Jaroszński
Divadlo Metro
Režie: Gustav Skála
Hrají: Z. Slavíková, V. Beneš, K. Urbanová a M. Cikán
-Nejste spokojeni s tím, jak vás pánbůh stvořil? Změňte to! Ne
vždy je však s takovou změnou srozuměno i vaše okolí. Ale co,
člověk si zvykne na leccos – hlavně, když se to bere s humorem.
Délka představení: 130 minut, vstupné: 300, 250, 230 Kč
Středa 14. února v 19:30
zaHradniCtVÍ: dezertÉr
Kino
Drama, komedie/ ČR, SK, PL
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: J. Macháček, G. Míčová, K. Melíšková, A. Geislerová, M.
Finger, S. Remundová, D. Novotný a další
Pro majitele noblesního kadeřnického salonu v centru Prahy
Ottu Bocka je podnik smyslem a naplněním života. Po všech
válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou
manželkou Elou a jejími sestrami. Teď všichni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže přichází poúnorový zlom.
Délka představení: 115 minut, vstupné: 80 Kč

inzerce
KOMINICTVÍ NĚMEC

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

OSTRAHA
Hledáme silné osobnosti s odpovědným přístupem
pro ostrahu objektu v Jirnech
-

mzda od 100,- Kč/hod + příplatky
kontrolní činnosti na vrátnici v novém objektu
hlavní pracovní poměr, dlouhodobá spolupráce
firemní benefity, certifikát zdarma, náborový
příspěvek
- praxe nerozhoduje - zaškolíme
- vhodné pro osoby se zdravotním omezením

ZÁJEMCI VOLEJTE: 777 218 003, nebo pište na e-mail:
trvaj@scsgroup.cz

Kalendář svozu odpadů 2018

svoz papíru

svoz plastů

svoz skla

svoz SKO

svoz bioodpadu

