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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Starosta Obce JIRNY podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 26. října 2013 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, ul. Pražská č.p. 74 pro voliče bydlící v Jirnech. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 v Nových Jirnech je
volební místnost v hasičské zbrojnici, ul. Dělnická pro voliče bydlící v Nových Jirnech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky a nebo cestovním
průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 1 den (lhůta zkrácena dle § 55 zákona) přede dnem voleb hlasovací lístky.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Stanislav Skořepa, starosta obce

Intenzifikace čistírny odpadních vod dokončení 1. etapy

Obec Jirny ve spolupráci s firmou Inženýring Praha a.s.,
zastoupenou p..Ing. Sieglem vypracovala a podala během
loňského podzimu na Státní fond životního prostředí žádost o poskytnutí finanční podpory na dokončení 1. etapy
intenzifikace ČOV. V květnu letošního roku obec obdržela
ze SFŽP oznámení, že žádost byla zařazena do „Seznamu
akceptovaných žádostí“ a následně i Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na základě vypsaného výběrového řízení
byla za účasti zástupce SFŽP vybrána firma EKOSYSTÉM
spol. s r.o. Praha 9 s nabídkovou cenou 5 388 310 Kč bez
DPH. Předmětem díla jsou stavební úpravy související
s nově instalovaným systémem kalového hospodářství (sítopásový lis), vybudování podzemní betonové jímky pro
umístění a instalaci mikrosítového filtru a souvisejících zařízení a jejich propojení s měřením průtoku a odtokovou
kanalizací. Součástí je i kompletní výměna zařízení ve
dvou přečerpávacích stanicích na stokách splaškové kanalizace. Předpokládaný termín zahájení v polovině měsíce
října, předpokládaný termín ukončení v druhé polovině

měsíce března 2014.

Výkopové práce v Nových Jirnech

Firma AZ Elektrostav a.s. Nymburk bude během měsíce
října až počátkem listopadu 2013 realizovat pro ČEZ a. s.
stavbu pod názvem „Nové Jirny, propoj mezi PY
1078,1794“. Samotná stavba spočívá ve výkopových
a zemních pracích pro uložení nového kabelového vedení
mezi trafostanicí Na Pískách a trafostanicí na ulici Hlavní
pod hájovnou. Trasa je vedena od trafostanice Na pískách
do ulice V Alejích, kde pokračuje až po křižovatku s ulicí
V Zátiší, kterou prochází a dále vede ulicí V Zahradách až
po „slepou“ ulici Hlavní, kde přechází komunikaci II/101
a končí v trafostanici pod hájovnou.

Vítání občánků

V sobotu 21. 9. 2013 proběhlo v prostorách mateřské
školky již dlouho avizované vítání našich nově narozených
občánků ( od 1. 1. 2012 – 30. 4. 2013 ). Z pozvaných 39 se
nakonec dostavilo 35 rodičů se svými nejmenšími , zbylí
se omluvili pro nemoc či z jiných důvodů. Po uvítání paní
ředitelkou Křenkovou a panem starostou byl ve spolupráci
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Zprávy z obce

3

V. ročník
1 0/201 3
říjen

s panem Kopeckým předán rodičům a jejich dětem upo- za jevištěm. Po vymalování zrekonstruovaných prostor
mínkový dárek s pamětním listem a kytičkou. Poté bylo namontováno nové zařízení pro závěsy a oponu na
proběhlo krátké vystoupení dětí z MŠ. Nakonec násle- jevišti.
dovalo i fotografování rodičů a dětí v prostorách MŠ, které
Rekonstrukce komunikací
zajistila paní Kateřina Brůhová.
Dle harmonogramu byla dokončena rekonstrukce povrchu
Dokončení úprav prostoru jeviště
U Lesa v Nových Jirnech, zbývá dokončit povrchové
kulturního domu včetně jeho zateplení ulice
úpravy okolního terénu. Práce v ulici Čechova v Jirnech se
Veškeré naplánované práce spojené se zateplením jeviště po dodávce materiálu konečně také rozjíždí, v současné
včetně úprav byly ukončeny. Navíc musela v těchto době probíhají drenážní práce za účelem odvodnění dešprostorách proběhnout i částečná rekonstrukce rozvodů ťových vod směrem do ulice Pražská, kde budou nezasáklé
elektra včetně doplnění dalšího osvětlení. Bylo nutné vody odvedeny příkopem dále do Alejky. Po ukončení
provést i výměnu části dřevěné podlahy, která byla ve těchto prací bude připravována „pláň“ pro podkladní vrstšpatném stavu a byla shnilá. Následně byla položena na vy štěrku a zároveň budou osazovány obruby pro budoucí
opravenou podlahu i nová krytina. V rámci dalších úprav chodníky.
Stanislav Skořepa, starosta obce
byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení

O prvním Jirenském srdcebraní
Po další částečné rekonstrukci se kulturním dům v Jirnech
dočkal akce, která je hodná jeho potenciálu. Nový jirenský
spolek Sdružení otevřených srdcí zde v sobotu 5. října
uspořádal folklorní koncert Jarošovců a Jožky Černého
pod názvem Jirenské srdcebraní. Na úvod je třeba
podotknout, že nové občanské sdružení má vyšší cíle, než
„pouhé“ pořádání koncertů, což netvrdí jen ve svých

prvnímu ročníku velmi dobře připravené. Organizátoři nezanedbali propagaci i v okolních obcích a ani přípravu
samotné akce. Sál kulturního domu byl dokonce vyzdoben
za pomoci jirenských dětí. Moderovaný program byl zahájen vystoupením mělnického folklorního souboru Jarošovci, kteří byli, pokud použijeme koncertního výraziva,
jakýmisi předskokany. Nicméně kvalitou svého vystoupení
stanovách, ale jeho představitelé se tím netajili ani na pódiu. Prostřednictvím Jirenského srdcebraní a dalších
projektů by rádo v lidech probudilo etické myšlení, mezilidskou sounáležitost, ale i ekologické jednání. Chce
obnovit to, co k vesnici podle jeho členů patří a patřit by
mělo, tedy „pospolitost, sounáležitost, vzájemnost a lidskost.“ Je sice pravda, že tyto aspekty nejsou pro dnešní
dobu a i dnešní Jirny zrovna charakteristické, ale ani dobu
minulou si nemůžeme idealizovat. Nicméně jde o ušlechtilé cíle, jichž je velmi nesnadné dosáhnout, ale už samotná
snaha o to je chvályhodná. Zda se alespoň část tohoto
programu opravdu podaří uskutečnit, poznáme až v budoucnu.
Samotné Jirenské srdcebraní bylo vzhledem ke svému

Zprávy z obce
by samozřejmě neurazili ani při samostatném představení.
Předvedli výkon kulturní, ale znatelně také sportovní. Jarošovci hráli, zpívali, tancovali a vytvořili opravdu živou
atmosféru a naladili diváky na folklorní vlnu. Po přestávce
a uvedení přišel Jožka Černý s Lubkou Vacenovskou
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a cimbálovou muzikou Gracia. I ve svých letech vynikající
zpěvák s mladou neméně talentovanou zpěvačkou, které
doprovázela výborná kapela. Lidové písně samozřejmě
nebyly pro návštěvníky neznámé a zkušeným profesionálním vystupujícím se bez problému podařilo rozezpívat
celý sál.

Kvalitnímu programu Jirenského srdcebraní sekundoval
poměrně velký zájem a sál kulturního domu byl téměř zaplněný. Podle organizátorů byla tak polovina návštěvníků
z Jiren, ostatní byli ve většině z okolních obcí. Akce, kterou Jirny asi dlouho nezažily, se tak bezesporu vydařila
a organizátorům, kteří měli jistě plné ruce práce, patří
velké uznání. Přirozeně bychom našli i slabší místa například v nezkušenosti moderátorů, ale to k začátkům patří.

Milan Bednář

Školství

Novinky z jirenské školy

Tradičně se i letos v naší škole během dvou měsíců letních
prázdnin budovalo, opravovalo a vylepšovalo.
Byly provedeny drobné malířské práce ve všech třídách
a chodbách a natřeny dveřní rámy a prahy. V přízemí budovy v Brandýské ulici proběhla rekonstrukce původní
úklidové komory o rozloze 6 metrů čtverečních a do ní byla přestěhována keramická pec. Vyměněny byly i ploty

u zahrad obou budov a natřen „domeček“. Na školním
dvoře byla vyměněna asfaltová plocha za krásnou zámkovou dlažbu, což si vyžádalo i náročnější terénní úpravy
a místy i výsev nové trávy. Jako poslední přišla na řadu
výměna vstupních historických dveře hlavní budovy, které
byly nahrazeny velmi zdařilou replikou.
Loni byl počet našich žáků 221, v letošním roce

Školství

2013/14 školu navštěvuje 244 dětí v 11 třídách. Proto bylo
potřeba doplnit nábytkové vybavení – byly dokoupeny
nové lavice a židle. Rovněž se obnovoval učebnicový fond
- byly pořízeny učebnice matematiky pro 3. a 4. ročník,
průběžně byla doplňována odborná literatura v učitelské
knihovně a rozšířen fond žákovské společné četby.
Také byly nakoupeny pomůcky na výtvarnou výchovu,
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pracovní činnosti a projektové vyučování – čtvrtky, barevné papíry, lepidla, různé druhy pastelů a jiné materiály.
Velkým přínosem pro výuku je také další interaktivní
tabule s dataprojektorem a příslušným softwarem.
Je příjemné konstatovat a pochlubit se, že jirenská škola
je zase o něco hezčí a vybavenější!
O tom se můžete sami přesvědčit na
Dni otevřených dveří, který škola pořádá v úterý
5. 11. 2013 při příležitosti 150. výročí svého založení.
Všechny vás srdečně zveme!
Program a různá překvapení pro vás paní učitelky s dětmi teprve chystají, sledujte proto pozorně školní nástěnky
na školním dvoře a na návsi a webové stránky www.zs-jirny.cz, kde najdete bližší informace.
Následující fotografie odrážejí atmosféru slavnostního
přivítání prvňáčků do školy v kulturním domě v pondělí
2. září 2013. Nejen jim, ale všem dětem naší školy, přejeme hezký a úspěšný školní rok 2013/14.

Mateřská škola

surovin a papíru) za dar v podobě pohádkových knížek pro
MŠ Jirny děkuje firmě SURPAP s.r.o. (výkup sběrných všechny děti v naší MŠ!

Taneček se psím kamarádem á la Mexičanem.

Diskotéka s klaunem Pepínem.

Krmení kachen v rámci vycházky.

Po prázdninách jsme navštívili našeho zvířecího kamaráda.

6

Inzerce

V. ročník
1 0/201 3
říjen

Plošná inzerce
v měsíčníku
Celá strana .................. 1
1 /2 strany ......................
1 /4 strany .......................
1 /8 strany .......................
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Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH. Pro další
informace a podmínky kontaktujte OÚ Jirny nebo
pište na adresu zpravodaj@jirny.cz

AUTODOPRAVA
NONSTOP

MILAN PETRUŽÁLEK

× odvoz kontejnery
× sutě, odpad, písky, drtě
× recykláty, tříděná zemina
× přeprava materiálu
× avia, liaz, tatra, iveco
× zemní a výkopové práce

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz

Mobil: 603 242 142
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INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY
Zbavte se zbyteþných plateb!
Kvalitní, rychlý a levný pĜístup k internetu 24 hodin dennČ.
Žádné datové limity ani penalizace „fair user policy“.
Dohled nad sítí a servis sítČ 24 hodin dennČ.
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VoIP telefonní linky bez paušálních poplatkĤ
samostatná linka pro pĜipojení k PCO
servis linky vþetnČ dopravy technika
pouze za 1 Kþ veškerý HW pro pĜipojení k síti

PĜipojte se kdekoliv v lokalitČ: BČchovice, BČchovice II, Újezd nad Lesy, Rohožník, Blatov, SibĜina, KolodČje, KvČtnice,
Stupice, Sluštice, Dobroþovice, Dubeþ, Dubeþek, Hájek, KĜenice, Pacov, BĜezí, Strašín, Babice, Doubek, Zlatá, TĜebohostice,
Škvorec, Hradešín, PĜišimasy, SkĜivany, Límuzy, Masojedy, Doubravþice, Štíhlice, Vyžlovka, Kozojedy, Kostelec nad ýernými
Lesy, Tuklaty, Tlustovousy, BĜežany II, VyšehoĜovice, Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Nehvizdy, MstČtice,
Zeleneþ, Šestajovice, Klánovice (rozhraní Klánovic a Šestajovic), Praha 10 Zahradní MČsto – okolí ulice JabloĖová

volejte 246 030 670
www.ujezd.net
ABAK, spol. s r. o., Na JarovČ 4, Praha 3, tel.: 603 449 506, 246 030 670 (10.00 až 16.00 hod.)
e-mail: ujezd.net@abak.cz, http://www.ujezd.net

