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Začal školní rok a prostranství před školou se v každý všední den před
osmou hodinou mění v těžko průjezdné parkoviště. Najdou se však děti,
co se spolehnou jen na své nohy.
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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 dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:

1. Volby do zastupitelstva obce Jirny se uskuteční:

v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Kulturním dům, Pražská č.p. 73
v Jirnech pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jirnech. Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. 2 je volební místnost: Hasičská zbrojnice, Dělnická č.p. 303 v Nových Jirnech pro voliče, kteří

jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nových Jirnech.

3. Popis vytvořených volebních obvodů.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
5. Voliči budou dodány nejpoději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni 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.

Stanislav Skořepa
starosta obce

O způsobu hlasování ve volbách

Letošní komunální volby v Jirnech budou od předchozích
odlišné v jedné důležité skutečnosti, a to v počtu kandidátů, jež se ucházejí o hlas. Zatímco se v minulých volbách
sešlo 6 plně obsazených kandidátek, letos o účast v zastupitelstvu není takový zájem.
Tak jako v minulém volebním období budeme volit 13
nových zastupitelů. Každý volič obdržel domů hlasovací
lístek, na kterém jsou uvedeny 3 volební strany. Narozdíl
od parlamentních voleb má volič velkorysou možnost výběru kandidátů. Nabízí se mu možnost udělení 13 preferenčních hlasů a není vázán k volbě kandidátů pouze
z jedné strany.
Volič musí upravit hlasovací lístek jedním z uvedených
způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je
dán hlas všem 13 kandidátům této volební strany.
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho

kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejvýše však 13 kandidátů. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů než 13, byl by takový
hlas neplatný.
• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích
bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu
volební stranu a dále další kandidáty z libovolných volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva
obce. Pokud má být voleno např. 13 členů zastupitelstva
a je označena volební strana s 13 kandidáty a kromě toho
7 kandidátů u dalších volebních stran, je dáno označené
volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti
místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než
jedna volební strana nebo více kandidátů než 13, byl by
takový hlas neplatný.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební
stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do
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úřední obálky nebo hlasovací lístek přetrhne, je jeho hlas možné zapsat i voliče, který v době podání žádosti nedosáneplatný. Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí na hl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve
voličský průkaz není samozřejmě možné.
druhý den voleb (11. 10. 2014).
Milan Bednář
Žádost může být podána písemně nebo osobně a musí
z
ní
být patrno, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku!
Informace pro občany jiných členských
V případě písemné žádosti žadatel musí uvést mistátů EU
nimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, pro bližší
Obecní úřad Jirny zapíše občana jiného čl. státu EU do do- identifikaci i adresu trvalého nebo přechodného pobytu.
datku na základě jeho vlastní žádosti, kterou lze podat
V případě osobní žádosti není písemná forma vyžakdykoli do uzavření dodatku, tj. 8. října 2014 v 16.00 dována. Žadatel se prokáže platným průkazem totožnosti
hodin. Obecní úřad provede zápis, pokud volič splňuje (cestovní pas, občanský průkaz domovského státu, pobyvšechny zákonem o volbách do zastupitelstev obcí stano- tový doklad) a příslušný pracovník obecního úřadu o žávené podmínky pro tento zápis. Upozornění: do dodatku je dosti učiní úřední záznam.
OÚ

Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce dne 24. 9. 2014

Pan starosta provedl výčet zrealizovaných akcí za uplynulé
čtyři roky volebního období a seznámil přítomné s další
činností zastupitelstva.

Program:
1. Investiční akce obce za volební období r. 2010 - 2014 1. INVESTIČNÍ AKCE OBCE ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ
2. Výkup pozemků p.č. 646/26 a p.č. 646/27 o celkové 2010 – 2014, respektive za roky 2011, 2012, 2013 a 2014
- dostavba inženýrských sítí v lokalitě Kaštanka IV.,
výměře 25 000 m2 pro stavbu II. stupně ZŠ
která byla hrazena z finančních příspěvků majitelů
3. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1599/1 o výměře
2
nových parcel
803 m do majetku obce
- oprava části opláštění NS
4. Smlouva o zřízení věcného břemene – pokládka elek- oprava silničních svodidel a semaforu na jirenské křitrického kabelu pro fi. ČEZ
žovatce
5. Smlouva o pronájmu nebytového prostoru – bývalé
přístavba
a nástavba ZŠ Navrátilova – 2. etapa, včetně
prádelny
vnitřního
vybavení
a rozšíření parkoviště pod školou
6. Diskuse, usnesení, závěr
- povrchová úprava dvora OÚ, napojení objektů na
V říjnu r. 2010 se konaly komunální volby, při kterých
splaškovou kanalizaci, vyřešení odvodu dešťových
bylo na základě hlasování voličů zvoleno nové 13členné
vod, rozšíření parkovací plochy
zastupitelstvo obce (dle abecedy pí. Bělová, pí. PhDr. Bor- vyčištění obtokového koryta jirenského rybníka
ková, p. Bukáček, p. Ing. Červinka, p. Ing. Hnízdil, p.
a strouhy v lokalitě Na Novinách
Kopecký, pí. Křenková, pí. Křížová, p. Rytíř, p. Skořepa,
- intenzifikace a rozšíření kapacity ČOV – 1.etapa
pí. Sůrová, p. Ing. Ťopka, p. Vodička).
- obnova a rozšíření zeleně v obci Jirny
V průběhu volebního období došlo ke dvěma změnám ve
- rekonstrukce topení v KD včetně zřízení plynofikační
složení zastupitelstva. Odstupující paní PhDr. Borkovou
nahradil pan Ing. Lehečka a později ještě odstupující paní
Křenkovou nahradil pan Ing. Hrůza.
Po ustavující schůzi byly následně jmenovány jednotlivé
výbory, které byly doplněny dle potřeby o další členy z řad
obyvatel. Úkolem těchto výborů byla úzká spolupráce
nejen s obecním úřadem, ale i poskytování služeb a pomoci občanům v dané oblasti. Jednalo se o:
Stavení výbor, finanční výbor, kontrolní výbor, pořádkový
výbor a kulturní výbor.
Přestože nově zvolené zastupitelstvo bylo složeno z několika různých táborů, postupně všichni členové pochopili,
co je potřeba činit pro plnění velmi podobných předvolebních programů a tím nezklamat své voliče až jim budou
na konci volebního programu skládat své účty a budou třeba znovu usilovat o jejich přízeň.

Zeleň se vysazovala i v ulici Luční

přípojky, rekonstrukce kotelny, její vymalování, vý-

Zprávy z obce
měna oken v šatně a kuchyňce
- rekonstrukce části chodníků v ulici Brandýská a Zámecká
- vybudování nového přechodu pro chodce v ulici Brandýská u křižovatky s ulicí Mánesovou
- rozšíření kapacity MŠ o další třídu na celkem 128 dětí
včetně vybavení nové třídy a dovybavení školní kuchyně
- stavební úpravy a zrekonstruování části prostor v NS,
kam byla následně přestěhována knihovna z MŠ
- úprava prostor v přízemí budovy OÚ a přestěhování
dětské lékařky
- intenzifikace ČOV – 2. etapa, včetně rekonstrukce
dvou hlavních přečerpávacích stanic a jejich nového
technologického vystrojení
- úpravy, zateplení a snížení prostor v KD nad jevištěm,
částečná rekonstrukce elektra v těchto prostorách, rekonstrukce sociálního zařízení. Byly pořízeny nové
závěsy a opona
- později bylo dokončeno i nasvětlení jeviště a oprava
podlahy před jevištěm
- výstavba úseku cca 200 m splaškové kanalizace
v Nových Jirnech v Dymáku
- stavební úpravy v ZŠ
- provedena částečná výměna oplocení obou školních
zahrad, rekonstrukce místnosti pro keramický kroužek, oprava domečku u školy (odizolování, oprava
střechy včetně dozdění komínu, nátěr krovů, dveří
a okna, oprava fasády včetně nátěru), vybourání povrchů na školním dvoře, položení kanalizační sítě
a nové zámkové dlažby
- rozšířena síť veřejného osvětlení o 5 ks lamp v ulici
Pod Lesem IV. a Jiráskova
- rekonstrukce místních komunikací nebo jejich částí
a dále úseků chodníků v ulicích: U Lesa, Čechova,
Pražská včetně parkovací plochy před fotbalovým hři-

4

VI. ročník
9-10/2014
září - říjen

Pískách, Alšova, Tovární, Ulička, Ke Hřbitovu
- odvodnění ulice Pražské
- vybudování částí úseků dešťové kanalizace v ulici
V Alejích, V Zahradách
- úprava parkovací plochy před ZŠ za účelem zvýšení
bezpečnosti docházejících dětí do školy
- výměna oken na severní straně budovy ZŠ Brandýská
45
- vybudování multifunkčního hřiště s polyuretanovým
povrchem o rozměrech 14 x 8,5 m na zahradě ZŠ
v ulici Navrátilova
- rekonstrukce 1. etapy chodníku podél silnice Brandýské k Jirenskému potoku včetně jeho přechodu
- realizace naučné Jirenské stezky podél jirenského

Chodník v Brandýské ulici získal novou podobu

rybníka – před dokončením
- příští týden bude zahájena ještě postupná rekonstrukce
chodníků na návsi v Nových Jirnech
- ještě v letošním roce by měla být zahájena revitalizace
kaštanové aleje v Jirnech
- co nebylo v letošním roce realizováno, byla rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ z důvodu nepřiměřeně
vysokých nabídkových cen ve výběrovém řízení, které
bylo z tohoto důvodu zrušeno.

Mimo vyjmenované investiční akce byla zmíněna i další
činnost úřadu a zastupitelstva:
Kromě pořizování potřebných projektových dokumentací,
jejich projednání do fáze stavebního povolení, vypsání výběrových řízení, vysoutěžení dodavatelských firem a podání žádostí na získání dotačních prostředků byla dále
například řešena:
- autobusová doprava – četnost spojů, rozšíření o linku
353 – přes Zeleneč
- dopravní značení místních komunikací včetně osazení
dopravními značkami
Zrekonstruovaná ulice U Lesa v Nových Jirench
- drobné opravy místních komunikací, jejich štěrkování
štěm, K Lesu včetně vybudování nového propustku
- úklid obce zapojením do akce „Ukliďme Pošembeří“,
pro přeliv vod z rybníka, V Zahradách, V Alejích, Na
likvidaci černých skládek

Zprávy z obce
- zajišťování mobilních svozů nebezpečného odpadu
- údržba obecní veřejné zeleně včetně úklidu hřbitova,
prořez a odstranění uschlých větví, odfrézování pařezů
na hřbitově a u kostela, prořez lip u rybníka. Na
stromy nacházející se na hřbitově byl vypracován
dendrologický průzkum.
- zakoupení malé mechanizace na zametání komunikací
- zorganizování humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
- řešeno opatrovnictví u pí. Komotové, ve spolupráci se
sociálním odborem z Brandýsa n/L se obec podílela
na spolufinancování el. přípojky
- spolupráci s Českým červeným křížem ve věci poskytování služeb našim seniorům
- spolupráce s Policií ČR – měření rychlosti, průjezd
kamionů, pořízení kamerového systému
- podepsána veřejnoprávní smlouva s obcí Šestajovice
o zajištění výkonu činnosti obecní policie, KÚSK zahájil správní řízení k nabytí účinnosti smlouvy
- jednání ohledně vymístění, přeložky silnice II/101 ve
spolupráci s KÚSK
- byly aktualizovány OZV o místních poplatcích,
o pořádku a čistotě v obci a dále vyhlášky týkající se
poplatku za svoz TKO
- dokončení ÚP č.6 – lokalita Na Novinách, zahájení ÚP
č.7 – lokalita u Mstětic a aktualizace celkového ÚP
obce v souladu s novým stavebním zákonem dle § 188
- řešena otázka pronájmu NS vedoucí k jeho rekonstrukci a zlepšení služeb, jednání se zástupci Sokola
o koupi pozemku nebo jeho části u NS
- jednání s obcí Šestajovice ohledně školství, nechána
vypracovat demografická studie, nutnost řešit druhý
stupeň ZŠ, jednání o výkupu vhodného pozemku
- zastupitelé řešili podněty ze školské rady
- v MŠ byl pro strávníky zaveden čipový systém, řeší se
otázka „kroužků“
- finanční podpora místních spolků a organizací včetně
bezplatného zapůjčení KD na jednu akci
- pořádání či alespoň spoluúčast na kulturních akcích
(pořádání obecních plesů, vánočních koncertů, kulturních představení a besed, výstavy „Jak se žilo
v Jirnech“, příprava vánočních stromů u kostela apod.)
- byla obnovena tradice „vítání občánků“
- obec pokračovala ve výkupu části místních cest, které
nebyly v majetku obce, vykoupila pozemek pro novou
autobusovou zastávku
- obec také rozšířila služby pro veřejnost – ověřování
listin a podpisů včetně výpisů
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kové výměře 25 000 m2 pro stavbu II. stupně ZŠ
Po zdlouhavých jednáních s různými majiteli vytipovaných pozemků pro náš záměr došlo k dohodě s majiteli
pozemku p.č. 646/1. Byl vypracován oddělovací geometrický plán dle kterého došlo k oddělení pozemku p.č.
646/26 o výměře 24 373 m2 a pozemku p.č. 646/27 o výměře 627 m2. Celková výměra pozemků, kterou bude obec
kupovat je 25 000 m2. Dohodnutá cena za 1 m2 činí 250
Kč + daň – tj. celkem 260 Kč/m2.
Záměr o koupi byl řádně zveřejněn na úřední desce

Čerstvě zorané pole u ulice Pražská bylo vykoupeno jako
pozemek pro výstavbu II. stupně ZŠ

a předjednán zastupitelstvem.
Hlasování: 9x ano
3. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKU p.č. 1599/1
o výměře 803 m2 do majetku obce
Také i zde byl připraven oddělovací geometrický plán pro
převod pozemku p.č. 1599/1 o výměře 803 m2. Jedná se
o úzký pruh pozemku podél obecní cesty na přečerpávací
stanici v sousedství lokality Na Novinách. Tento pruh bude
využit pro výsadbu nové veřejné zeleně.
Záměr byl rovněž předjednán v zastupitelstvu a řádně zveřejněn.
Hlasování: 9x ano

4. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE pro fi.
ČEZ
V loňském roce na základě smlouvy o smlouvě budoucí
zrealizovala firma ČEZ Distribuce stavbu v Nových
Jirnech, kde se jednalo o pokládku propojovacího kabelu
mezi trafostanicemi v ulici Na Pískách a trafostanicí na
ulici Hlavní pod hájovnou. Nyní předkládá k uzavření již
Předsedové jednotlivých výborů přednesli krátké zprávy klasickou smlouvu na uzavření věcného břemene na její
o činnosti jednotlivých výborů.
výše uvedenou stavbu, která se týká těchto obecních poPan starosta konstatoval, že převážná část bodů z jednotli- zemků:1094/4, 1095, 1208/89, 1736/1, 1737, 1738/1,
vých volebních programů byla splněna.
1739, 1741/1, 1745, 1746.
Hlasování: 9x ano
2. VÝKUP POZEMKŮ p.č. 646/26 a p.č. 646/27 o cel-

6

Zprávy z obce

VI. ročník
9-10/2014
září - říjen

5. PRONÁJEM PROSTOR BÝVALÉ PRÁDELNY v čp.
354
Záměr o možném pronájmu těchto nebytových prostor
o výměře cca 25 m2 byl řádně zveřejněn, v daném termínu
se přihlásil pouze jeden uchazeč za nabídkovou cenu 1 000
Kč/měsíc. ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.
Hlasování : 9x ano
6. Diskuze, usnesení, závěr
Návrhová komise přednesla návrh usnesení, který byl zastupiteli jednomyslně přijat.
Pan starosta na závěr poděkoval všem zastupitelům za
jejich čas a práci, kterou odvedli nejen ve prospěch obce,
ale i samotných občanů.
Dále poděkoval i všem dalším občanům, členům organizací a spolkům a firem, kteří aktivně spolupracovali s obcí.
OČKOVÁNÍ PSŮ

Ve středu dne 15. 10. 2014 proběhne v obci Jirny
povinné očkování psů proti vzteklině. Akce se bude
konat v Jirnech od 15.00 do 15.30 hodin na dvoře OÚ
a v Nových Jirnech od 15.35 do 16.00 hodin u hasičské
zbrojnice, ul. Dělnická.
Cena vakcíny je 60 Kč (na 1 rok)
100 Kč (na 3 roky)
Očkovací průkazy vezměte sebou, pes musí být na
vodítku a opatřen náhubkem.

Spolky a organizace

Baráčníci v Jirnech

Od poslední informace ve Zpravodaji se událo několik
dalších společných akcí.
Po výletu do Velkého Března a Zubrnice jsme do konce
června ještě jednou uklidili místní hřbitov a sešli se na
předprázdninovém posezení v hospůdce u rybníka
v Jirnech.
13. září jsme jeli na podzimní výlet. Navštívili jsme zámek Sychrov, obědvali v pivovarské restauraci ve Svijanech. Počasí nám tentokrát přálo, svítilo slunce a bylo
jasno. A tak jsme odpoledne vyjeli na Kozákov u Turnova.
Krásné, daleké výhledy nás všechny opravdu potešily.
Další týden jsme v sobotu dopoledne začali s úklidem listí
na hřbitově a večer jsme se sešli na Václavské Zábavě
v kulturním domě. Ráno se pracovalo, večer tancovalo. Tato naše zábava byla jako vždy málo navštívená, ale přítomní si dobře zatančili, pobavili se. Tak snad za rok
nashledanou.

Zahrádkáři Jirny

Pořádáme 1denní zájezd do Lysé nad Labem dne 6. října
na výstavu.
Dne 23. října jedeme na náš již tradiční 1denní zájezd
do Polska, a to Kudowy Zdroje. Cena zájezdu 250 Kč.
Máte-li zájem, přihlašte se a zaplaťte u pí. Sůrové, Ing.
Havlové nebo p. V. Jelínka.

ZO SPCCH Jirny

Ing. Zdeňka Havlová

Na jaře jsme uskutečnili 2 výlety. Jeden do Domažlic
a Horšovského Týna, druhý do Klášterce n. Ohří a na Klínovec v Krušných horách. O jednodenní zájezdy je mezi
našimi členy velký zájem a autobus byl vždy plně obsazen.
Koncem června jsme absolvovali již náš tradiční pobyt
v maďarských lázních. Pobyt v léčivé vodě dělá určitě
dobře všem, stejně jako společný večer s harmonikářem ve
vesničce Matty.
Ing. Zdeňka Havlová
Po prázdninové přestávce chystáme ještě 2denní zájezd

Spolky a organizace
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jsme pomáhali křísit kohoutka. Stopovali jsme Jeníčka
a Mařenku do Perníkové chaloupky. Každý den jsme soutěžili v Celotáborové hře. Kromě etapových her jsme si
zahráli turnaj ve vybíjené, byli jsme na celodenním výletě
ve Vysoké Lhotě u Čerčan na zámku, kde mají velkoou
sbírku kočárů, namalovali jsme si na památku tričko. Bě-

na jižní Moravu a návštěvu divadelního představení.
Od 4. října začínáme opět každou sobotu plavat ve fakultním bazénu v Brandýse. Zde je i několik volných míst
pro případné zájemce, kteří nejsou našimi členy. Je třeba
se jen domluvit s pí. Havlovou na tel. č. 606 483 233.

Letní hasičský tábor

Ing. Zdeňka Havlová

Na přelomu prázdnin se konal již 16. letní hasičský tábor
ve Stříbrné Skalici, který trval deset dní a bylo na něm 36
dětí z řad dětí našeho kroužku, z kroužku v Nových
Jirnech nebo jejich dalších kamarádů. Letos jsme cestovali
z pohádky do pohádky. Každý večer tábora nám četl pohádku slavný vypravěč pan Karel Majer. Další den jsme se
potkali s některou postavou z pohádky, která pro nás měla
úkol. Včelka Mája nás pozvala, abychom jí pomáhali
sbírat květy, z kterých včely dělají med. Ferda Mravenec
pro nás uspořádal závod v mraveništi. Mach a Šebestová
potřebali pomoct s úkolem do školy a za odměnu nás vzali
do pravěku. S Popelkou jsme hledali střevíčky, slepičce

Dopisy ctenáru

Chci touto cestou veřejně poděkovat panu Sůrovi za milý
a otevřený dopis, který vyšel v srpnu v Jirenském zpravodaji.
Je to radost si přečíst, že konečně někdo s povděkem
kvituje změny, ke kterým v naší obci dochází a dokáže
ocenit nelehkou práci celého zastupitelstva v čele s panem
starostou Stanislavem Skořepou a místostarostou Jindřichem Rytířem.
U pana Sůry je to především úhel pohledu, kterým chce
vidět vše, co lidem na vesnici zvyšuje životní úroveň tak,
že ji takto neměli před půl stoletím všichni ani ve městech.
Stalo se národním zvykem až nemocí vidět vše černě
a všechny lidi jen kritizovat. Děje se tak bez věkového
rozdílu. Kritizují staří i mladí. Prosila bych všechny, kdo
mají potřebu neustálé kritiky, aby se zastavili, vžili se
alespoň na chvíli do role svého oponenta a zkusili s ním
najít společnou řeč. Pak by bylo dobré, kdyby se zeptali

hem tábora nechyběly ani noční hlídky a stezky odvahy.
A jak to tak bývá, nic netrvá věčně a tábor uběhl jako voda.
Najednou tu byla druhá táborová sobota, kdy soutěžíme na
Stříbrnoskalické olympiádě a odpoledne nakupujeme na
pouti za táborové peníze vydělané během celého tábora.
A večer už jsme se všichni těšili na diskotéku, která se letos moc povedla. Nikomu se v neděli nechtělo balit, skládat stany a uklízet tábor, ale nedalo se nic dělat. Odpoledne
už na nás čekali v Úvalech rodiče. Letošní tábor se nesl
v pohodovém duchu. Závěrem bych chtěla poděkovat dětem, které letos opravdu nezlobily, s nadšením soutěžily
a pomáhaly si navzájem. Letošní spokojenost všech je nám
všem tou největší odměnou. Tak za rok zas?
za SDH Úvaly Alena Tesařová

sami sebe, zda by chtěli tuto činnost vykonávat místo něj.
Většina lidí zůstane raději hrát si nadále jen na svém písečku, protože se bojí vejít do konfliktu.
Pokud máte potřebu stále hodnotit a kritizovat, pak tedy
mějte odvahu, aby to bylo přímo z očí do očí a ne za zády
a bez účasti toho, komu patří.
Na závěr prosba pro všechny. Jsme na vesnici. Tam se
vždy žilo pospolu. Pomozte oživit tyto staré tradice, budete se tu hned cítit lépe a možná, že vám pak přestane vadit,
že tu smrdí kravín a nemáte asfaltovou dráhu na kolečkové
brusle.
Helena Zelenková

předsedkyně Sdružení Otevřených Srdcí

18. 9. 2014 oslavila naše maminka Jiřina Bendová a tatínek Emanuel Benda 50 let výročí svatby. Do dalších
společných let Vám přejeme mnoho zdraví, lásky, trpělivosti a vzájemné úcty. dcery Petra a Ilona s rodinami

Predvolebníprezentace
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ JIRNY A NOVÉ JIRNY
Vážení spoluobčané, voliči,
Sdružení nezávislých kandidátů není vázáno žádnou politickou stranou. Nabízíme Vám ale naše znalosti
a dlouholeté zkušenosti se správou obce. Zároveň na naší kandidátce dáváme prostor novým tvářím
a nápadům, prostor pro změnu. Nechceme a nebudeme Vám slibovat nesplnitelné. Máme dostatek
znalostí a zkušeností abychom pro náš volební program stanovili reálné a splnitelné cíle.

Chceme pokračovat v již zahájených prioritních akcích, mezi které bezpochyby patří
rekonstrukce místních komunikací, chodníků a dále i nová výstavba druhého stupně ZŠ včetně
tělocvičny a dalšího potřebného zázemí. Jako jednu z dalších priorit chceme řešit i odvod
dešťových vod z problematických lokalit.

Náš volební program obsahuje daleko více bodů a nápadů. Abyste se s ním mohli podrobně seznámit
než půjdete k volbám, bude Vám doručen do Vašich poštovních schránek.

Vážení občané,

budeme nadále naslouchat Vašim námětům a ctít identitu naší obce. Srdečně Vás zveme ve dnech 10. –
11. 10. 2014 ke komunálním volbám. Děkujeme za Vaši účast a nám projevenou důvěru vyjádřenou
Vašimi hlasy.

Stanislav Skořepa, Jindřich Rytíř, Šárka Hanušová, Jan Hrůza, Milan Červinka, Hana
Kudrnová, Václav Kopecký, Milan Vilímek, Martin Růžička, Milan Novotný, Lucie Proroková,
Květa Hrdličková, Jan Cibulka.
V komunálních volbách v roce 201 0 se poprvé objevila v Jirnech i kandidátka TOP09 . Zeptali jsme se kandidátů
a současně zastupitelů obce, kteří povedou letošní kandidátku v obci na jejich názory, postřehy a vnímání dění
v obci.

Ing. Jan Lehečka, zastupitel a předseda stavební komise, 42 let

Jak dopadlo a jak hodnotíte první období v zastupitelstvu obce: Pro mě to byla nová zkušenost. Sedl jsem si mezi zastupitele, kteří se
většinou léta znají a z velké části se jedná o starousedlíky, kteří znají Jirny jako svou rodnou obec. Zjištění, jak demokraticky jsou Jirny
vedeny, jak velice rychle mě přijali mezi sebe a když zjistili, že jsem profesí stavař, dali mi na nováčka nečekaně velký prostor k práci pro
obec - to bylo milé překvapení.
Takže ideální obec? Nikde není nic ideální, ale bez dobrých vztahů nejde pracovat. V Jirnech se nemusíme zabývat mezilidskými vztahy
a rozbroji. Vždy se najdou rozdílné názory, ale dá se říci, že zastupitelstvo táhne v současné době za jeden provaz. A výsledky jsou vidět obec jde správným směrem.
A co myslíte, že by se dalo zlepšit? Myslím si, a také jsem na tom pracoval, že přestože vedení jde správným směrem, je potřeba více
odvahy k zásadním rozhodnutím. Obec měla neucelenou koncepci v oblasti školství, chyběl kompletní územní plán. Dle mého názoru nemá
cenu přistavovat opět jednu místnost ke stávajícímu 1 . stupni ZŠ do další budovy a podobně. Je potřeba razantní krok s dlouhodobou
koncepcí a tomu jsme za postupné čím dál větší podpory zastupitelů pomohli dát základní kámen. Dnes jsme již hodně pokročili, pozemek se
právě kupuje a to mě těší. Územní plán obce se již zpracovává více jak rok, v současné době probíhají poslední schvalovací řízení.
Co byste si přál, aby se změnilo? V Jirnech je zatím nedoceněna úloha tzv. „náplav“ – možná polovina obyvatel bydlí v nových satelitech,
často nejsou přihlášeni k trvalému pobytu, čímž obecní rozpočet přichází ročně o cca 4,5 mil. Kč. Přál bych si, aby se do obce přihlásili
a začali být i starousedlíky vnímáni jako sousedé, kteří mohou obci také pomoci.

Ing. Petr Hnízdil, zastupitel a člen školské rady, 51 let

Nemůžeme se nezeptat, co přivedlo nezávislého kandidáta na kandidátskou listinu TOP 09?
Do minulého volebního období jsem vstupoval do voleb za nezávislé sdružení. V Jirnech jsem žil teprve 3 roky, na práci v zastupitelstvu jsem
se těšil a i první zkušenosti potvrdily má očekávání. Všem nám šlo o to, posunout obec dál, zpříjemnit občanům život, vytvořit podmínky pro
život náš a našich dětí. Postupně jsem začal zjišťovat, že na další rozvoj obce mám velice podobné názory jako Jan Lehečka, zastupitel za
TOP09.
Pracoval jste 4 roky ve školské radě. Jak hodnotíte její činnost a výsledky? Bohužel musím konstatovat, že práce školské rady má ještě
své rezervy. Nedařilo se najít plnohodnotný dialog se všemi rodiči. Ale byla samozřejmě i pozitiva. Úspěšně se podařilo vyřešit úpravu
nešťastné dopravní situace v okolí školy, řešila se otázka systému vydávání a evidence obědů, udělal se první velký krok řešící stavbu
II.stupně ZŠ a tělocvičny, ale to je na delší vyprávění.
A poslední otázka. Co byste chtěl v příštím období změnit? Já bych toho chtěl. (smích) Samozřejmě zůstávám realistou. Ale pravdou je,
že Jirny mají ohromný potenciál. Jsem v Jirnech 7 let, zvykl jsem si tu a rád bych tu vychoval děti. Chtěl bych, aby jirenští žili spokojeně, aby
se do Jiren rádi vraceli a nejezdili se sem jen vyspat. Chtěl bych zmínit nutnost větší spolupráce obce nejen se spolky a organizacemi, ale
také s firmami, které v Jirnech působí. Firmy, to jsou pro Jirny peníze, které tolik potřebujeme. Ale jejich podnikání musí odpovídat
dlouhodobým záměrům obce a zájmům občanů a nesmí nám obtěžovat a znepříjemňovat život.

Predvolebníprezentace
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Místní sdružení ODS jde do letošních komunálních voleb s heslem: "Naším cílem nejsou
politické ambice, ale snaha vylepšit a zdokonalit naši obec"
Již po revoluci, v prvních svobodných komunálních volbách, jsme měli svoji kandidátku. Tehdy pouze s jedním
členem - hostujícím v čelákovickém sdružení - a dalšími osmi příznivci.
Krátce poté - v roce 1992 - bylo v Jirnech založeno vlastní sdružení ODS. Často jsme pak zvali významné politiky té doby do kulturního domu, kde mohli všichni občané diskutovat o všem, co je zajímalo.
V dalších volbách jsme vždy měli svoje zástupce v místním zastupitelstvu. I když byli v menšině, spolurozhodovali o dění v naší obci.
V současné době stavíme do komunálních voleb 11 kandidátů, kteří se chtějí aktivně zapojit do náročné práce při
plnění volebního programu.
V důsledku velké výstavby rodinných domů a nárůstu počtu obyvatel, je prioritním bodem stavba nové školy - II.
stupeň, v lokalitě u hřiště.
Dalším bodem našeho volebního programu jsou opravy chodníků a komunikací v obou obcích, zvláště ve staré
zástavbě.
Také nás velmi trápí kriminalita v obcích. Ke zlepšení situace by mohlo dojít již od října, kdy začne platit smlouva
s místní policií Šestajovice.
Velkým problémem zůstává průjezd kamionů naší obcí, přestože mají vjezd dopravním značením zakázán.
Bohužel není v našich silách „popohnat“ přeložku silnice II/101, která by zklidnila provoz v obcích.
Věříme, že budete s naším volebním programem spokojeni a dáte našim kandidátům důvěru a svůj hlas. Za to
vám předem děkujeme.

Školství

Nástup do školky jsme oslavili tancem a balonky

Pištěková Daniela
předsedkyně místního sdružení ODS Jirny

S klaunem Pepínem

Plošná inzerce
v měsíčníku
Celá strana .................. 1
1 /2 strany ......................
1 /4 strany .......................
1 /8 strany .......................

500
800
450
250

Kč
Kč
Kč
Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH. Pro další
informace a podmínky kontaktujte OÚ Jirny nebo
pište na adresu zpravodaj@jirny.cz
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a
Dominant–černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 1 5-20 týdnů.
Cena 1 49 - 1 80,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé
kuřice ,ale téměř dospělé slepičky pouze našeho
chovu ! Prodej se uskuteční:
V sobotu 1 8. října 201 4
Jirny - potraviny u parku - 1 4.1 5 hod.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena
dle poptávky
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-1 6.00 hod,
tel. 601 576270,606550204,728605840

KOMINICTVÍ NĚMEC
opravy, revize, čištění
tel. 775 1 32 921
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

www.kominictvinemec.cz
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