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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři!
Září je za námi a pravý podzim začíná. A s ním i houbařská
sezóna, na kterou se většina z nás celý rok těší.
Tento podzim má, ale i pro naši obec jednu velkou prioritu.
V září začaly práce na stavbě nové školy. Proběhlo sejmutí
ornice, přípravné práce a již jsou vykopány základové pasy
pod objekty B1, B2, B3 (budoucí II. stupeň), za sucha zalité
podkladní betony a probíhají vazačské práce na betonářské
výztuži. Připravují se výkopy C1, C2 (tělocvičny, kotelny,

technické zázemí školy). Stavba nabírá tempo, za cca 14 dní
uvidíte v centru budoucí školy stát jeřáb...
Bližší informace najdete přímo v tomto čísle v článku s názvem
Výstavba nové školy.
Držme si tedy palce, ať příští rok jirenské děti mohou nastoupit do nové moderní školy.
Děkujeme, že nás čtete!
Za redakci
Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e

SLOVO STAROSTY

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 20. 9. 2017
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: dle presenční listiny

Program: 1. Stavební uzávěra č.2
2. Nařízení 1/2017 o zákazu podomního prodeje
3. Přijetí úvěru na stavbu nové ZŠ
4. Schválení přijetí dotace pro SDH Jirny
5. Prodej části pozemku parc. č. 646/84 o výměře cca
36 m2 a pozemku parc. č. 646/85 o výměře 6 m2 firmě ČEZ Distribuce
6. Prodej části pozemku parc. č. 535/11 o výměře cca
22 m2
7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
8. Diskuse, usnesení, závěr

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

10 x ano
10 x ano
10 x ano

1. Stavební uzávěra č. 2
Na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva obce Jirny bylo
odsouhlaseno pořízení stavební uzávěry č.1, která byla následně
samostatně projednávána a později v květnu ZO schválena.
Na témže zasedání zastupitelstvo obce schválilo i pořízení stavební uzávěry č.2. Rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební
činnosti: Uzávěra se vyhlašuje na všech pozemcích, na kterých
nebyl vydán souhlas s napojením na splaškovou kanalizaci a ČOV
a dále na pozemcích v zastavěném území obce, u kterých nebyly
vysazeny přípojky na splaškovou kanalizaci.
Výjimky ze stavební uzávěry může na základě § 99 odst. 3 stavebního zákona povolit ZO Jirny, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel uvedený v odůvodnění Opatření obecné
povahy.
Starosta seznámil přítomné se Zprávou o jejím projednání včetně
obeslání dotčených orgánů. Do stanoveného data obdržel Obecní
úřad Jirny 3 kladná stanoviska, ostatní dotčené orgány se nevyjádřily. Námitky dotčených osob podle § 52 odst. 2 stavebního zákona nebyly uplatněny, rovněž nebyly uplatněny připomínky.
Závěrem požádal zastupitele, aby se hlasováním vyjádřili k při-

jetí stavební uzávěry č.2, a tím vydali Opatření obecné povahy
č.2/2017 územního opatření o stavební uzávěře č.2 podle § 98
odst.1 zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění a podle § 171,172 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění.
Hlasování: 10x jednohlasně ano.

2. Nařízení 1/2017 o zákazu podomního prodeje
ZO přijalo v červenci podnět k řešení neúnosného stavu ohledně
rozšiřujícího se podomního a pochůzkového prodeje a pověřilo
kontrolní výbor vypracováním a zkonzultováním Návrhu k jeho
zákazu na území obce s Ministerstvem vnitra. Následně byl Návrh
předložen zastupitelům k připomínkování a doplnění. Starosta vyzval pana Ing. Červinku – předsedu kontrolního výboru, aby provedl seznámení s konečnou verzí připraveného Nařízení. Po
následném vysvětlení některých detailů, jak bude postupováno
v praxi, proběhlo hlasování a Nařízení bylo schváleno. Nařízení
1/2017 bude otištěno v Jirenském zpravodaji.
Hlasování: 10x jednohlasně ano.

3. Přijetí uzávěru na stavbu nové ZŠ
Na srpnovém veřejném zasedání zastupitelstva obce byli přítomní
hosté seznámeni s dokončeným výběrovým řízením na stavbu
nové ZŠ. Zakázku vysoutěžila firma IMOS Brno ve sdružení
s firmou Geosan a firmou Zlínstav za nabídkovou cenu 237,5 mil.
Kč bez DPH (287,4 mil. Kč).
Prvá část stavby (kompletní základová deska, budova druhého
stupně, zázemí včetně technologií, napojení na IS, část parkoviště
a tělocvična) tvoří 2/3 z vysoutěžené cenové nabídky – tj. cca
192 mil. Kč vč DPH. Od loňského roku nebyl dosud vyhlášen slibovaný dotační program a letos zřejmě kvůli volbám do Parlamentu se vyhlásit nestihne, rozhodlo ZO, kvůli naléhavosti otevřít
od 1. 9. 2018 druhý stupeň školství v Jirnech, o přijetí úvěru.
Ke svým letos našetřeným cca 50 mil. Kč uvolní ještě cca 22 mil.
Kč v příštím roce, takže na dofinancování přijme úvěr ve výši
120 mil. Kč. Úvěr bude splatný 10 let, s možností jej nedočerpat
či případně dříve splatit, to vše bez jakýkoliv sankcí. Úroková
sazba byla sjednána pevná na 10 let, úrok 1,03%. Platba splátek
bude probíhat 2x do roka – vždy k 30.6. a 31.12.
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Starosta okomentoval jednání s bankovními ústavy.
Již na konci roku 2016 oslovila obec a rozeslala zadávací podmínky 5ti bankovním ústavům (KB,ČSOB,ČS, Raiffeisenbank,
Equa bank). Nabídku podaly dvě banky – KB a ČS. Nabídky byly
srovnatelné, lépe vycházela však nabídka ČS.
S oběma ústavy bylo domluveno, že výše nabídky úvěru bude
upřesněna na základě vysoutěžené ceny o dílo a požadavku na
konkrétní výši úvěru. Proto po zjištění ceny od fi. IMOS a jejich
společníků byla jak KB, tak ČS požádány o aktualizaci nabídek.
S nabídkami byli zastupitelé obce podrobně seznámeni finančním
poradcem obce. Po jejich vyhodnocení, které opět vycházelo lépe
pro ČS, se zastupitelé shodli pro výběr a uzavření smlouvy o úvěru s ČS.
Hlasování: 10x jednohlasně ano.

4. Schválení přijetí dotace pro SDH Jirny
V lednu 2016 byla podána žádost o finanční dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů na
vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky
a věcnými prostředky požární ochrany. Konkrétně se jednalo
o pořízení přetlakových dýchacích přístrojů. V loňském roce žádost obce o dotaci ve výši 200.000,- Kč nebyla úspěšná a tak ji
letos obec zkusila zopakovat. Tentokrát však již s kladným výsledkem se podařilo dotaci získat.
Podmínka pro podepsání smlouvy o přidělení dotace je její schválení na veřejném zasedání. Starosta požádal zastupitele, aby se ke
hlasování vyjádřili.
Hlasování: 10x jednohlasně ano.

5. Prodej pozemku p. č. 646/84 o výměře 36 m2 a pozemku
p. č. 646/85 o výměře 6 m2 firmě ČEZ DISTRIBUCE
Jedná se o dva pozemky, které byly odděleny geometrickým plánem z pozemku p. č. 646/26, který je určen pro stavbu nové ZŠ.
Na oddělených pozemcích o celkové výměře 42 m2 byla pro ZŠ
postavena nová trafostanice, která je majetkem ČEZu a ten nyní
pod ní vykupuje pozemek včetně ochranného pásma.
Záměr o prodeji byl ZO předjednán a 18. srpna řádně zveřejněn.
Cena činí celkem 33.600,-Kč + DPH. (968 Kč/m2).
Hlasování : 10x jednohlasně ano.
6. Prodej části pozemku p. č. 535/11 o výměře cca 22 m2
V tomto případě se jedná o část pozemku o výměře cca 22m2,

který bude oddělen z pozemku p. č. 535/11, který má celkovou výměru 28 m2. Přesná výměra odděleného pozemku bude známa po
vyhotovení geometrického plánu. Pozemek se nachází v ulici Zahradní v Jirnech. Cena 500,-Kč/m2 + náklady.
Záměr byl rovněž předjednán ZO a řádně zveřejněn 25. srpna
2017.
Hlasování : 10x jednohlasně ano.

7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. v rámci své činnosti
předložila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na
stavbu nového sloupku – síťového rozvaděče, který bude umístěn
na pozemku p. č. 1750, konkrétně v Nových Jirnech na rohu ulice
Pod Lesem a U Lesa před čp. 136.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,Kč + DPH.
Hlasování : 10x jednohlasně ano.

8. Diskuse, usnesení, závěr
• 20 až 21. 10. 2017 volby do Poslanecké sněmovny ČR
• Stavba ZŠ – vysoutěžen dodavatel, podepsána smlouva o dílo,
včera proběhla předávka staveniště, dnes bylo zahájeno navážení zařízení staveniště, následně bude následovat skrývka
ornice – práce již nahlášeny jak na Městské muzeum do Čelákovic tak i na Inspektorát bezpečnosti práce
• Mobilní sběr nebezpečného odpadu – 4. 11. 2017
• Sběrný dvůr od hasičárny v Nových Jirnech přesunut do prostor dvora ČOV. S Policií ČR se proto v těchto místech projednává souhlas o zřízení přechodu pro chodce, které bude mít za
následek mimo jiné zabezpečit nutnost jeho nasvícení a zároveň vybudování i krátkého chodníčku pro pěší.
• Pozvánka SDH Nové Jirny na soutěž mladých družstev do
Kostelce nad Černými Lesy a poděkování zastupitelům za financování a spolupráci.
• Poděkování zastupitelům i od pí. ředitelky Kudrnové za práci
k zahájení stavby školy.
Ing. Červinka přednesl za návrhovou komisi návrh usnesení, který
byl jednohlasně schválen.
Na závěr poděkoval starosta přítomným za účast a pozornost na
veřejném zasedání a popřál hezký zbytek večera.
Stanislav Skořepa, starosta obce
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Výstavba nové školy

První kontrolní den proběhl 3. října.
Po vybudování zařízení staveniště,
oplocení areálu, pasportizace komunikací došlo k vytyčení stavby
a začaly samotné práce.
Po skrývce ornic započaly první
výkopy pasů v objektech B1,B2
a B3 (budoucí II. stupeň) a na podkladní betony se začaly vázat armatury.
Bagry se přesunuly do prostor objektů C1 a C2 (budoucí tělocvičny)
a díky častému dešti se po odkladu
započalo s betonáží pasů. Stavba je
tedy v plném proudu.
Dění na Pražské budeme průběžně
zveřejňovat na obecním facebooku,
aby občané měli přehled, jak škola
roste.
V dohledné době proběhnou zkoušky únosnosti a poté stavba jeřábu,
který se na dlouhou dobu stane dominantou a zřejmě nejvyšším bodem Jiren (stavba kolem 20.10.).
Spěcháme, času je málo a tak si
přejme dobrý podzim.
Jan Lehečka
předseda stavebního výboru
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INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ PRO
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
V souladu s § 14 c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995Sb. o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informace
o počtu a síle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou
konat ve dnech 20. a 21. října 2017, tj. v pátek 20. října od 14.00 hod do 22. 00 hod a sobotu
21. října od 8.00 hod do 14. 00 hod.
Počet okrsků mají Jirny a Nové Jirny celkem 3.
Sídlo volebního okrsku č. 1: Kulturní dům, Pražská čp. 73, 250 90 Jirny
Sídlo volebního okrsku č. 2: Hasičská zbrojnice, Dělnická čp. 303, 250 90 Jirny, Nové Jirny
Sídlo volebního okrsku č. 3: Kulturní dům, Pražská čp. 73, 250 90 Jirny
Ano, letos poprvé máme 3 volební okrsky, protože vzrostl počet obyvatel. Číslo Vašeho volebního
okrsku naleznete na obálce s hlasovacími lístky, které Vám budou doručeny přímo domu a to
nejpozději 3 dny před konáním voleb.
Jirny jsou rozděleny na volební okrsky č. 1 a č. 3. Dělí je ulice Brandýská (ta je vyznačena žlutou barvou). Plánky volebních obvodů v příloze.
Za OÚ Jirny Michaela Vodičková

OSTATNÍ INFORMACE
POZOR!

Změna telefonního čísla pošty Jirny:

954 225 090

Vítání občánků

Dne 4. listopadu proběhne vítání občánků od 14.00 hod. v Mateřské škole Jirny. Rodiče přihlášených miminek k vítání
obdrží pozvánky.
Těšíme se na Vaši účast.

Obecní úřad Jirny
a

FCC Česká republika s.r.o.
pořádají mobilní

sběr nebezpečných odpadů pro obec Jirny
dne 4. listopadu 2017 (sobota)
Mobilní sběrna bude přistavena:
od
do
místo
12:30
13:30
Jirny- Pražská ul. před kulturním domem
13:40
14:00
Nové Jirny- Dělnická ul. před hasičárnou
Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady.
Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze
mobilní sběrny a neponechávejte odpad volně u sběr-

ného místa !!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvézt !!!
Co bude předmětem sběru:
•
vyjeté oleje a použité olejové ﬁltry, vč. obalů
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•
•
•
•
•
•
•
•

použité fritovací oleje
barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
neupotřebená léčiva
fotochemikálie
elektrozařízení ( televize, monitory, ledničky,
mrazničky a drobné elektro, baterie ...
pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez
disků)

Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru a odpady s obsahem azbestu - eternit apod. !!!!!
FCC Česká republika s.r .o.
Ďáblická 791 / 89
182 00 Praha 8
Tel.: 283 061 301
Fax: 283 911 110
www.fcc-qroup.cz

Doprava na náměstí

Informace k zahájení rekonstrukce Náměstí Arnošta z Pardubic, ulic Podhájí a Husovy ulice

Vážení občané,
dne 2.10. 2017 budou zahájeny od stavební práce na rekonstrukci
náměstí Arnošta z Pardubic, ulice Podhájí a Husovy ulice. Stavební práce bude realizovat společnost SATES ČECHY s.r.o.
Stavba bude rozdělena do tří etap a potrvá do cca 31. října 2018.
První etapa zahrnuje spodní část náměstí, druhá etapa vrchní část

náměstí a třetí etapa je ulice Husova a prostor před školou. Stavební práce na první etapě budou zahájeny od 2.10.2017. Práce
v první etapě prací začnou odfrézováním dolní části náměstí a následně výstavbou a opravou inženýrských sítí (dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, optická síť). V tomto úseku bude také
připravena podkladní vrstva a dláždění proběhne až nakonec tak,
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aby staveništní technika neponičila nově položenou dlažbu.
Vjezd na staveniště bude povolen na zvláštní povolení města
Úvaly (vjezdové karty). Součástí vydání povolení, číslovaného
s razítkem MÚ bude souhlas s vjezdem na vlastní nebezpečí a respektováním pokynů pracovníků stavby. Tyto povolenky budou

vydávány pro zásobování, majitelům nemovitostí, rezidentům
a provozovatelům služeb v oblasti staveniště a Bendlovy stezky.
Karty budou vydávány od středy 27. 9. od 13:00 a následně každý
všední den na podatelně města na adrese Pražská 276. Pro vydání
karty budeme potřebovat informaci o registrační značce vozu, na
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kterou bude karta vydána a dále jakýkoli doklad (občanský průkaz, řidičský průkaz, výpis z katastru nemovitostí), kterým prokážete, že splňujete jednu z podmínek pro vydání karty uvedenou
výše. Parkování vozidel s vydanými vjezdovými kartami bude
možné pouze na místech určených stavbou nebo na vlastním pozemku.
Parkování pro veřejnost bude zajištěno v prostoru před pekárnou
formou K+R (vysaď a jeď), dále pak před drogerií formou K+R
na dobu 15min a v prostoru před hotelem Sokol na vydané povolenky, kde budou vyhrazena i parkovací místa pro zásobování.
Průchod chodců do spodní části náměstí bude zajištěn dle nákresu
v zabezpečených koridorech.
V případě potřeby a dále dle postupu stavby a dle aktuálních po-

znatků bude dopravní režim dále upravován.
Rekonstrukční práce znamenají velké omezení pro obyvatele
a návštěvníky centra města, budeme proto dělat vše, abychom zajistili co nejrychlejší průběh stavby. Pevně věříme, že konečný
výsledek vám tato omezení vynahradí a že na nový vzhled centra
Úval budeme společně pyšní.
O průběhu prací prosím sledujte webové stránky města a facebook, kam budou umísťovány informace o výstavbě.
V případě potřeby řešení aktuálních problémů souvisejících s realizací stavby můžete kontaktovat vedoucího odboru dopravy a investic, pana Petra Maturu (telefon 734 172 580) nebo pana
Martina Šimka z firmy SATES ČECHY s.r.o. (tel. 720 221 047).
Petr Matura, vedoucí odboru investic

na psa l i j s t e n á m
Milí přátelé,
před nedávnem jsem na Facebooku založila skupinu pod názvem
Jirenská kavárna (která má k dnešnímu dni 471 členů) a Jirenský DIY jarmark s přívlastkem “prodej co jsi vyrobil” (ten má
k dnešnímu dni 104 členů). Níže najdete popis a odkaz na obě
skupiny, abyste se mohli ke stávajícím členům případně připojit.
Jirenská kavárna je prostorem, kde si zdejší obyvatelé mohou vzájemně poradit, informovat se, nabídnout své služby, nebo požádat
o pomoc. Pro tyto účely je poměrně hojně využívaná. Jirenský
DIY jarmark ještě nefrčí tak, jak by mohl, ale věřím, že v předvánočním období zde najdeme spoustu inspirace.
Jirenská kavárna
Žijete v Jirnech nebo Nových Jirnech a chcete se se svými sousedy setkávat i ve virtuálním světě? Zeptat se jich, poradit, informovat o dění, pozvat je na akci, vyzvat je k akci? :). Přinést sem
více života? Pak přijměte pozvání do Jirenské kavárny.
https://www.facebook.com/groups/jirenskakavarna

Jirenský DIY jarmark
Žijete v Jirnech nebo Nových Jirnech a vyrábíte pěkné věci, které
byste chtěli svým sousedům nabídnout ke koupi? Pro vás tu je Jirenský DIY jarmark. Díky, že tu nebudete přeprodávat bazarové
věci, ale nabídnete něco, čemu jste dali vlastníma rukama přidanou hodnotu, případně jste to vyrobili sami od A do Z. Díky! Jarmark je samozřejmě i pro ty, kteří nabízené výrobky budou
kupovat. http://www.facebook.com/groups/jirenskyDIYjarmark

Ráda lidi propojuji a mým přáním je přispívat k oživení komunitního života, inspirovat své okolí a nabízet lidem vedení a podporu v hledání životní cesty. V našem (prostorově malém, avšak
duší a srdcem velkém) seberozvojovém, vzdělávacím a meditačním centru U Lesa 77 v Nových Jirnech pořádám pravidelné
aktivní meditace a nepravidelně nabízím i jiný seberozvojový
a vzdělávací program. Pokud vás tento směr zajímá, jste vítáni.
Výhledově plánuji nabízet meditace pro děti, meditace pro seniory, jógu smíchu, léčivé relaxace a další aktivity. V neposlední
řadě nabízím i individuální konzultace pro ty, kteří se jakkoliv
trápí a sami si neví rady, co s tím. Pokud vás cokoliv zajímá,
ozvěte se. Podrobnosti najdete na webu a Facebooku.
www.ulesa77.cz
Se srdečným pozdravem,
www.facebook.com/ulesa77.cz/
Martina Švehlová

Pomáháme seniorům bez auta v Jirnech a Nových
Jirnech s nákupem

Milí přátelé,
V Nových Jirnech není žádný obchod a tak, pokud je někdo starší a/nebo
bez auta, může pro něj být trochu složité si nakoupit. Už vím o několika
dobrovolnících, kteří jsou ochotni lidi v nepříznivé situaci naložit do auta
a do obchodu je vzít, případně jim nakoupit a nákup dovézt domů. Pokud
jste ochotni pomoci důchodci nebo člověku bez auta s nějakým problémem, vyplňte prosím dotazník, který je umístěný nahoře na stránce
http://ulesa77.cz/jirenska-kavarna.
Výzva seniorům a lidem v obtížné situaci bez auta
Je pro vás problém zajistit pro sebe nákup? V Jirnech a Nových Jirnech
je několik lidí, kteří jsou ochotni vás na nákup zavést. Pokud je pro vás
nákup opravdu složitý, vyplňte prosím dotazník níže a přineste ho v úředních hodinách na Obecní úřad, nebo ho pošlete na adresu Martina Švehlová, U Lesa 77, Nové Jirny.
Jakmile se mi do ruky dostane vás dotazník, oslovím dobrovolníky a spojím je s vámi. Prosím vás, abyste tuto službu využili pouze v případě, že
opravdu nemáte jinou možnost. Dobrovolník Vás odveze na nákup za
poplatek na benzín v maximální výši 100 Kč. Individuálně se domluvíte
na podmínkách s konkrétním dobrovolníkem. Tento krok je především
prevencí proti zneužití této nabídky.

Přihláška pro zájemce o službu
Jméno:
Příjmení:

Emailová adresa (pokud máte):
Telefonní číslo (nutné):
Adresa:

Celá tato aktivita je čistě dobrovolnická a je založena na chuti pomáhat.
Nikdo není k ničemu vázán. Dobrovolník může kdykoliv bez udání důvodu odstoupit od dohody a nenese žádnou zodpovědnost. Obecní úřad
Jirny pouze vybírá přihlášky, ale také není vázán žádnou povinností.
Děkuji, že toto chápete a budete respektovat.
S pozdravem, Martina Švehlová, www.ulesa77.cz
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události a novinky z naší obce
KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ V OBCI JIRNY V ROCE 2017

14.10.

Drakiáda, od 14.00 hod., Kde: Cesta k Jirenskému zámku z ulice Wolkerova, pořádá: p. Fialová.
20. a 21.10.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR –
v KD
28.10. Soukromá akce – KD
04.11. Den v pohybu od 8.30 hod. v KD – pořádá: Tenisový
Klub Jirny a Obec Jirny
05.11. Dětská Halloweenská párty v KD od 14.00 hod.
do 18.00 hod. – Sokol Jirny
11.11. Svatomartinský benefiční ples od 19.30 hod. v KD –
Akce na podporu rekonstrukce historického sálu restaurace „U Antošů“ – pořádá: Sdružení přátel tance Jirny
a Šestajovice
13.11. Prodejní trhy v KD – p. Hasík
22.11. Sdružení Otevřených Srdcí, z.s. – KD

mateřská škola
Začátek roku v MŠ

Nový školní rok v naší MŠ má za sebou první měsíc. I tento rok
jsme se přivítali s novými dětmi, které poznávají nové kamarády
a objevují svět hraček, her, pohádek a dětských příběhů. Čeká nás
rok plný divadýlek, kouzelníků, sportování a výletů.
Děti se již po prázdninách zapojily do všech činností, na nástěnkách visí jejich umělecká díla, učí se nové básničky, písničky a někteří se účastní předplaveckého výcviku. Od října začínají běžet
kroužky: Keramika, tanečky, všestrannost, angličtina a předškolák. Přejeme všem dětem, aby byl pro ně celý rok radostný a usměvavý, aby se u nás cítily jako doma a rodičům přejeme šťastné
a spokojené děti.
Stanislava Děrešová, ředitelka MŠ Jirny - Praha východ

25.11.

Mikulášská zábava v KD – pořádá: SDH Nové Jirny +
Veteran car club Nové Jirny
01.-3.12. Školení SDH Jirny – KD
09.12. Soukromá akce
15.12. Soukromá akce

Kulturní dům 2018:
20.01.
10.02.
17.02.
03.03.
17.03.
24.03.
30.06.

Ples MS Podlesí Jirny
Ples SDH Šestajovice
Ples Baráčníci
Obecní ples
Ples SDH Nové Jirny
Výroční schůze SPCCH - KD
Soukromá akce - KD

Za OÚ Jirny
Michaela Vodičková
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základní škola
• První školní měsíc máme za sebou,
a tak poslední zářijové dny přišly vhod.
A protože kolem školních budov utichl
provoz a dohled, objevili jsme před vchodem do budovy v Navrátilově budově nečekaný sponzorský dar – 2 pytle stavební
suti. Za tento dar neznámému dárci děkujeme.
• Zveme rodiče, děti a přátele školy na
den otevřených dveří, který připravujeme
na 9. listopad 2017 od 10 hodin do 17
hodin. Sledujte vývěsky a školní web, zde
naleznete podrobné informace a pozvánku.
Mgr. Hana Kudrnová

spolky a organizace

HASIČI NOVÉ JIRNY

Máme tady září, a s ním nám přišly poslední dvě soutěže.
16. 9. jsme se zúčastnili soutěže o „ Maxíkův pohár“ v Brandýse
nad Labem, na které se naše starší družstvo umístilo na krásném
2. místě s časem 00:26:84 na nástřikové terče.
23. 9. se konala naše poslední soutěž této sezony a také Podlipanské ligy v Kostelci nad Černými Lesy, na kterou jsme přihlásili i družstvo mladších. Družstvo starších se na této soutěži
umístilo na nádherném 4. místě s časem 00:18:83. Mladší se bohužel neumístili, jelikož oba dva pokusy měli neplatné. My jsme
ale nesmutnili, protože to byla jejich první soutěž, a tak alespoň

získali zkušenost. Po závodech na všechny naše hasičské děti čekala předem připravená oslava na zakončení sezony, na které nesmělo chybět dětské šampaňské, něco na zub, hudba, ale také
krásný dort s hasičskou tématikou. Zakončení sezony dopadlo
dobře, a my doufáme, že se ve stejném, či větším počtu budeme
scházet i nadále.
Rádi bychom poděkovali rodičům, členům sboru i starostovi obce,
kteří nás na soutěž přijeli svým fanděním podpořit.
Vedoucí mládeže Kristýna Vančurová
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Hasiči Nové Jirny – pohárové
září

V sobotu 9. září 2017 se družstvo žen a
mužů zúčastnilo soutěže Okrsku č. 6 v požárním útoku a zároveň pohárové soutěže
O pohár starosty obce Šestajovice. Za
velké divácké podpory nejen z řad našich
mladých hasičů, se nám pohárové umístění vydařilo. Ženy skončily na 2. místě
a muži na místě 3. Členům obou družstev
gratulujeme!
V sobotu 25. 11. 2017 pořádá náš sbor
společně s Veterán Car Clubem Nové
Jirny mikulášskou zábavu. Vstupenky
budou k zakoupení přímo v kulturním
domě, pouze rezervace stolů na telefonním čísle uvedeném na pozvánce. Těšíme
se na vaši účast.
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

BARÁČNÍCI

Je po prázdninách a po dovolených a my jsme se opět sešli na našem pravidelném měsíčním sedění, tentokrát 2. září 2017. Za dva
dny přišla smutná zpráva, že nás navždy opustil náš milý a dlouholetý člen a soused pan Miroslav Bláha, ve věku 90 let. Byl to velice aktivní člen. Nechyběl na žádné brigádě ani sedění. Účastnil se každého výletu a vždy rozdával humor a spoustu historek ze
svého života. Přejeme našemu Mirkovi klidný odpočinek a stálou vzpomínku.
Nyní už začíná barevný a deštivý podzim a s ním i naše brigády na hřbitově. První bude 23. září. a druhá 21. října před svátkem zesnulých. Pro zpestření můžeme navštívit v KD divadelní představení se zajímavým dějem i obsazením.
Za Baráčníky Irena Vilímková
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SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ
Rozhovor

Lehce nelehce o kultuře aneb rozhovor s hercem Městských
Divadel Pražských Stanislavem Lehkým
Stanislav Lehký, ať žije v Horoušánkách, se aktivně podílí na kulturním a společenském životě v Jirnech. Bylo tedy nasnadě ho požádat o krátký rozhovor.

Stando, kromě toho, že stále hraješ, natáčíš a zkoušíš, zbývá ti
vůbec prostor pro další plány a sny?
Víš, mě to baví a dokonce moc. Ale pokud se ptáš na sny, jeden
takový mám. Mám sen... kdyby se nám podařilo v našem jirenském prostředí a okolí Šestajovic, Nehvizd, Horoušan, Horoušánek vytvořit takzvanou abonentskou skupinu. Že bychom mohli
lidem nabídnout kulturu v místě, kde žijí. S tím, že nemusí večer
znovu jezdit do Prahy. Když se chtějí někam jít podívat, nemusí
zaneřádit prostředí výfukovými plyny a uhlíková stopa se tímto
může zmenšit. A řidiči si po představení mohou dát drink.
Zároveň by tu mohlo vzniknout, to by se mi také líbilo, prostředí
amatérského divadla. To člověka potom nutí k fantazii, tvorbě,
k vlastnímu projevu, vyjádřit se a lidé se na sebe těší, mají možnost si sáhnout na trochu něco jiného.
Ale chtěl jsem říci, ještě jednu věc. Nelíbí se mi takové ty řeči, že
kultura je prodělečná v celé republice. Toho, kdo to říká, takového člověka bych strčil do pytle a možná bych ho máchal ve studené vodě, protože kultura není jenom divadlo. Kultura je to, co
je kolem nás, je to o tom, jak spolu mluvíme, kde nakupujeme,
kde se scházíme, kde si vytváříme příjemné prostředí pro žití.
Ano, kultura jsou samozřejmě i asfaltové chodníky a ty jsou z tohoto pohledu také prodělečné. Ale paradoxně kultura, ta nikdy nemůže být prodělečná z jednoho prostého důvodu, protože má
multiplikační – násobné efekty, které jsou pro vnímavého člověka
neodmyslitelné. Dokonce vyšlo nařízení, že nemusí být veškeré
projekty za každou cenu ekonomicky rentabilní. Naopak tím, že
je doporučeno obcím podporovat život ve spolcích, lidé budou
mít lepší vztah k místu, ve kterém žijí, protože to budou brát za
své. Budou tam mít své lokální
mílie, které jim budou chutnat, ve
kterých jim bude dobře a bude se
jim i jejich dětem dobře žít.
Stando, brzy bude v Jirnech tvé divadelní představení s Vilmou Cibulkovou. Jak ses dostal ke spolupráci s ní?
No, my se vlastně s Vilmou známe
od školy. Ona byla o rok níž, už je
to přes třicet let. Potkali jsme se
také v divadle Pod Palmovou ve hře
O myších a lidech, které mělo přes
tři sta repríz.
Potom jste se ještě někdy setkali?
Věděli jsme o sobě. Ta přímá spolupráce přišla asi před šesti lety,
když mi zavolala, jestli si nechci zahrát s ní ve hře Druhá smrt Johanky
z Arku. A v současnosti také spo-

lečně účinkujeme ve hře Magická hodina, na kterou bych všechny
čtenáře rád pozval právě do KD Jirny.

O čem ta hra je a jak probíhalo zkoušení?
Je to hra, kde se řeší manželství po dvaceti letech. Je to terapeutická komedie. Je tam hodně textu. Je to trialog. Když jsme si řekli
základní aranžmá, na jevišti s námi potom tři neděle spolupracoval výborný režisér Michal Tarant, který to učesal, vypíchnul,
dodal nové impulsy, něco jsme zahodili a něco vymysleli nového.

Ty jsi řekl, o čem ta hra je. Nabízí se otázka: Existují ideální
vztahy mezi mužem a ženou? Dozví se toto divák ve hře?
V této hře jsou situace ze života, které jsou obecně platné. Pokud
někdo nemá dvacetiletý vztah, tak některé věci těžko chápe, protože někdo se třeba rozvádí již po dvou nebo pěti letech. Žití
v manželství je předmětem diskusí co svět světem stojí a co muž
a žena jsou. Dříve se tomu neříkalo manželství, bylo to soužití
v tlupě. Co si budeme vykládat, ona taková tlupa je vlastně i malá
vesnice.
Vzhledem k tomu, že jsme trochu dál než v pravěku, máme potřeby si něco hezkého namalovat, něco hezkého si ušít. Toto se ve
spirále času zdokonaluje, díky technologiím, díky tomu, jak se
prodlužuje život. Z lidí, kteří se uzavřou do svých domečků, se
stávají v poslední době gaučové brambory. Televize jim předkládá
manipulativní pořady, které jsou z kraje zajímavé, ale de facto pak
člověk zjistí, že to má velké nedostatky. Zapomíná na jednu věc,
že lidi, když se sešli a dostali správný impuls, tak dokázali mezi
sebou vždycky udělat tu nejlepší zábavu a nemuseli ji mít importovanou odněkud. Ne jenom jako spotřební bulík ji spotřebovávat.
Stando, díky za tvé angažmá v Jirnech a brzy na viděnou. Zlom
vaz!
Zuzana Nováková

Podívejte se na našeho filmového hrdinu z Jiren Péťu Zelenku na
premiéře 27. 9. 2017 filmu DEZERTÉR v pražské Lucerně. Těšíme se, až budeme moci promítat tento film v Sále U Antošů.
Dokážete si to přestavit? Ve filmu si Péťa zahrál vedle Jiřího Macháčka a Ani Geislerové.
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kultura v obci
Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na

SVATOMARTINSKÝ BENEFIČNÍ PLES
/akce na podporu rekonstrukce historického sálu restaurace "U Antošů"/

11. listopadu 2017 od 19.30 hod.
v KD Jirny

K zábavě a tanci v bude hrát: skupina HITOS

Můžete se těšit na zajímavá vystoupení a oblíbenou tombolu s hodnotnými cenami.
Společenský oděv podmínkou!

Prodej a rezervace vstupenek:

Mezi 8-22 hod. na tel. č.: 725 112 747, 725 112 752
/k vyzvednutí v Šestajovicích/, nebo na tel. č.: 731 633 262 mezi 18-22 hod.
/k vyzvednutí v Jirnech/ nebo po dohodě v KD v den konání plesu.

Cena vstupenky 190,- Kč
Vstupenka je slosovatelná.

Pořádá „Sdružení přátel tance Jirny a Šestajovice“

Veteran Car Club Nové Jirny a
Sbor dobrovolných hasičů
Nové Jirny
Vás zvou na

MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU
v sobotu 25. listopadu 2017 do KD Jirny
K tanci a poslechu hraje hudební skupina „BUENO“
Začátek: ve 20.00 hod.
Vstupné: 100,- Kč

Těšíme se na vás

Rezervace stolů pí. Marcela Hrubantová tel. 602 968 403
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TENISOVÝ KLUB
JIRNY A OBEC JIRNY

ZVOU NA

„DEN V POHYBU“

Čekají na vás dynamické pohybové lekce dance aerobiku, zumby
a tabaty, i pomalé formy cvičení
jako pilates a port de bras.
Součástí programu je také přednáška o správné výživě.

Akce se bude konat
4. 11. 2017 v Kulturním domě
v Jirnech. Podrobné informace
včetně programu a ceny
vstupenek zde:

kdy a ka m
Divadlo
H. Počernice –
program na říjen
Středa 18. října v 19:30
KINO
POLINA
Francie
Režie: Angelin Preljocaj, Valérie Müller
Hrají: Juliette Binoche, Niels Schneider, Alexej Guskov a další
Polina je od malička drilována v tanci a je na nejlepší cestě stát
se členkou baletního souboru prestižního moskevského Velkého divadla. Ale když se jednoho dne zúčastní představení francouzského souboru moderního výrazového tance, zažije
umělecký šok, který ji naprosto vykolejí a změní její dosavadní
život. Tímto okamžikem končí vše, v co dosud věřila a o co usilovala.
Délka ﬁlmu: 112 minut,
vstupné: 80 Kč

Pátek 20. října v 19:30
MOJE MALÁ ÚCHYLKA
Tomáš Dianiška, A studio Rubín
Režie: Adéla Stodolová
Hrají: J. Cina, B. Kohoutová, A. Polák, P. Vančura
Hra ve stylu detektivních parodií, které máme tak rádi. Čtyři
lidé jsou pozváni do luxusní rezidence a samozřejmě se stane
vražda. A pak ještě jedna. Všichni jsou podezřelí a všichni mají
motiv. To je nepříjemná kombinace...
Délka představení: 70 minut
Ceny: 300, 280, 260 Kč (Sleva pro studenty 20%)
Představení není vhodné pro diváky do 15 let.

Sobota 21. října v 19:30 TETIČKY (JEZINKY BEZINKY)
ČDP
DS Nové divadlo Mělník
Režie: Ivan Neubauer
Černá komedie, kde se o mrtvoly přímo zakopává a milé stařenky nemusí být úplně neškodné.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
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Neděle 22. října v 15:00
KRÁSNÉM PÁVU A ZAČAROVANÉM HRADU
Liduščino divadlo
Režie: Ludmila Razimová
Činoherní pohádka na motivy díla Boženy Němcové.
Délka představení: 60 minut, vstupné: 100, 80, 60 Kč

Středa 1. listopadu v 19:30
KINO
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA KINO
USA, dabing
Režie: Joachim Rønning, Espen Sandberg
Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush a další
Další pokračování fantastických dobrodružství kapitána Jacka,
ke kterému se štěstěna opět nemilosrdně otočila zády.
Délka představení: 129 minut, vstupné: 80 Kč
Sobota 4. listopadu v 19:30
DENTÁLNÍ RAPSÓDIE ANEB STOMATOLOGICKÁ REVUE
Ztracená existence
Režie: Alexandr Guha
Hrají: Petr Kozák, Matěj Dvořák, Zdeněk Kovář a další.

Středa 25. října v 18:00
ÚSMĚVY IVO ŠMOLDASE
Zábavná talk-show baviče Ivo Šmoldase.
Vstupné: 220, 200, 180 Kč
Pondělí 30. října v 19:30
PROTENTOKRÁT CHVALY
Divadelní spolek TisíciHran
námět, scénář, režie TisíciHRAn: Tereza Durdilová, Eva Čechová, Tereza Vohryzková
vystupují dámy: Ilze Dlanská a Eva Warausová
Dokumentární představení o proměnách Prahy a Horních Počernic za protektorátu. Scénicky ztvárněné skutečné osudy
interpretek, které byly ve 40. letech dětmi. Živé vyprávění
a dobové dokumenty v podobě rodinných alb, projekcí ﬁlmů
a animací fotograﬁí zobrazující příběh statků na Chvalech,
Chvalské školy a dalších pražských míst. Pro diváky od 8 let,
jejich rodiče a prarodiče.
Vstupné: 120 Kč (děti do 15 let platí 80 Kč)

inzer c e

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz
Současná práce Vás nenaplňuje?
Pokud cítíte, že nastal čas na změnu, ozvěte se
a podnikejte s námi. Zkušenost v realitách
není podmínkou.
Hledáme nové realitní makléře
do naší rodinné kanceláře v Úvalech.
Volejte na tel. 604 700 022.

Firma Herding, Technika životního prostředí spol. s r.o.
se sídlem v Nehvizdech, Praha východ přijme :

Recepční + Fakturant/ka
Požadujeme:

• SŠ vzdělání
• Zájem o techniku
• znalost NJ výhodou
• znalost MS Oﬃce
• příjemné vystupování
• vhodné i pro absolventy

Nabízíme:

• příjemné pracovní prostředí
• stravenky
• nástup dohodou

Kontakt :

životopisy zasílejte na vesela.radka@herding.cz
Radka Veselá 603 510 194

OSTRAHA
Hledáme muže i ženy pro práci v ostraze v Jirnech
- jednoduché činnosti na vrátnici nového 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

