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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři!
Podzim je v plném proudu, počasí se pomalu mění v zimní,
a přesto není nutné se zavírat do teplých domovů, ale můžete
si užít množství kulturních akcí, které Vám nabízíme na našich stránkách.
V listopadu můžete navštívit Svatomartinský benefiční ples,
koncert Lucie Bílé a Mikulášskou taneční zábavu, a to vše
v našem kulturním domě, v prosinci zas vánoční koncert,
Českou mši vánoční nebo každoroční zpívání u lesní kapličky
přímo na Štědrý den.
Pro děti i dospělé se chystá rozsvícení vánočního stromku
u jirenského kostela a samozřejmě návštěva svatého Mikuláše.

Ten bude současně večer navštěvovat i mnoho domácností, kde
si Mikuláše s jeho pomocníky pozvali.
Doufám, že si sychravé podzimní dny krásně užijete a že Vám
náladu nezkazila ani vichřice, která v minulých dnech lámala
stromy, brala věci a která způsobila, že jsme byli mnoho hodin
bez elektrického proudu. Ale jak jste sami viděli, díky skvěle
připraveným dobrovolným hasičům a množství dobrovolníků
se všechna tato úskalí podařila zvládnout, všechno zas funguje
tak jak má a vy se můžete v klidu začíst do našeho zpravodaje
a připravit si plány na příští dny.
Přejeme Vám krásný podzim!
Za redakci Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e
SLOVO STAROSTY

Územní plán obce Jirny

Vážení občané,
na veřejném zasedání zastupitelstva obce Jirny dne 5. 10. 2016
bylo schváleno pořízení nového Územního plánu obce Jirny, jehož
hlavním úkolem je správné zakreslení všech projednaných změn
od roku 2001 do centrálního výkresu, včetně provedení úprav
v původní textové části, taktéž z roku 2001. Kromě jiného byl
schválený územní plán v roce 2001 tvořen s výhledem na 15let,
které již uplynuly.
Po učinění patřičných kroků bylo v letošním roce vypsáno jednání k návrhu nového ÚP a stanoven termín – 16. 10. 2017, kdy
bylo možno podat na podatelnu obce připomínky k návrhu ÚP.
Připomínky jsou v současné době vyhodnocovány a domnívám
se, že většina zdravých připomínek bude akceptována a zapracována do čistopisu Územního plánu. V žádném případě však nebudou akceptovány připomínky k tzv. „územní rezervě“, kvůli
které vzniklo v obci Zeleneč pozdvižení, a do kterého se zapojili,
ať již úmyslně či z neznalosti někteří občané z Jiren.
V příloze pod touto zprávou najdete podrobný článek s vysvětlením, co vůbec pojem „územní rezerva“ znamená a co dalšího za
kroky bude v budoucnu potřeba učinit, aby se z této rezervy mohl
stát třeba stavební pozemek či pozemek s jiným využitím, než je
orná půda.
Věřím tomu, že drtivá většina občanů Jiren je natolik inteligentní
a rozumná, že po přečtení článku s vysvětlením územní rezervy
pochopí, o co vlastně jde a nenechají se manipulovat k podpisové
akci obyvatel Zelenče, aniž by věděli další souvislosti.
Děkuji za porozumění.
Stanislav Skořepa, starosta obce
Územní rezerva je plocha nebo koridor, vymezený s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Jejich dosavadní využití nesmí
být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně
ztížil prověřované budoucí využití (§ 36 zákona č. 186/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

předpisů – dále jen SZ).
Jako územní rezervu je možno v územním plánu nebo jeho
změně vymezit i plochu nebo koridor výhledového záměru
obce. Územní rezervu je možné v územně plánovací dokumentaci (dále jen ÚPD) vymezit, není-li požadována v zadání
ÚPD, avšak ze souvislostí v území vyplývá její budoucí vhodnost pro určitý účel. Její vymezení ale nesmí být se zadáním
ÚPD v rozporu.
V územním plánu je územní rezerva určitým omezením stávajícího nebo požadovaného využití vymezené plochy (viz § 3
odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů –
dále jen vyhláška č. 501/2006 Sb.). Omezení územní rezervou
je tedy významem této plochy ve smyslu § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb. Územní rezervu lze proto vyznačit jako
překryvnou (doplňující) vlastnost plochy např. zemědělské,
lesní, přírodní, smíšené zastavěného území apod.. Je nutné
uvést prověřované budoucí využití, pro které se územní rezerva
vymezuje, např. dopravní nebo technickou infrastrukturu, občanskou vybavenost, bydlení, výrobu, skladování apod., tj. pro
dlouhodobě sledované záměry, u kterých se teprve zjišťuje jejich potřebnost.
Při projednávání ÚPD, která obsahuje územní rezervu, se tato
rezerva neposuzuje jako navržený způsob využití plochy (koridoru). K prověření územní rezervy dochází až po jejím vymezení (tj. po vydání ÚPD). Účel, pro který je územní rezerva
vymezena, nelze bez změny ÚPD realizovat, posuzuje se tedy
až při této změně, a to ve všech souvislostech. V důsledku vymezení plochy územní rezervy nemůže dojít k vzniku negativního vlivu na životní prostředí ani na území Natura 2000. To
znamená, že samotné vymezení územní rezervy nemůže vyvolat potřebu posuzování vlivů na životní prostředí a na území
Natura 2000. K tomuto posouzení dochází, až když je změnou
ÚPD navrhováno změnit územní rezervu na plochu nebo koridor pro prověřené využití (zpravidla zastavitelnou plochu). Jestliže je na základě prověření navrženo upustit od sledovaného
záměru, územní rezerva se aktualizací nebo změnou ÚPD
zruší.
Na základě územní rezervy, vymezené v ÚPD, nelze záměr povolit. Územní rezerva sama není „rámcem pro budoucí povolení“ určitého záměru, ani nemůže zakládat významný vliv na
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území Natura 2000, ale pouze zajišťuje ochranu území pro prověření možnosti jeho budoucího využití. Vymezenou plochu
územní rezervy je třeba respektovat a povolovat v ní pouze takové změny v území, které neznemožní nebo podstatně neztíží
budoucí záměr. Plocha územní rezervy nemění stávající stav, ale
naopak omezuje jeho změny. Vymezení plochy územní rezervy
má důsledky částečně srovnatelné s vydáním územního opatření
o stavební uzávěře.
Pokud má dojít k povolení prověřovaného účelu, záměr, pro který
byla plocha územní rezervy vymezena, je třeba změnou územního plánu převést z územní rezervy na navrhovanou (zpravidla
zastavitelnou) plochu. Při pořizování uvedené změny územního
plánu jsou posuzovány konkrétní podmínky (územní souvislosti)
s ohledem na převažující veřejný zájem. Zpravidla je vhodné plochu územní rezervy prověřit územní studií ještě před pořízením
změny územního plánu. V průběhu pořizování této změny musí
dojít k posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území (pokud je toto
posouzení na základě právních předpisů vyžadováno), včetně
posouzení vlivů na životní prostředí a případně i na území Natura
2000. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní pro-

Činnost obce za uplynulý měsíc

V měsíci říjnu obecní úřad zajistil a provedl následující práce:
 Pokračují práce na stavbě nové školy – pravidelné informace
přinášíme na obecním facebooku i na našich stránkách
 Začaly práce na opravě hráze rybníku Vaňák
 Obec ve spolupráci s městskou policií zajišťuje průjezdnost
místních komunikací pravidelnou kontrolou a vymístěním nákladních aut z ulic, které nemají dostatečnou šířku pro parkování takových druhů vozidel
 Obec společně s hasičskými sbory odstraňovala následky říjnové vichřice – velký dík patří oběma našim sborům dobrovolných hasičů za obrovskou práci, kterou udělaly při odklízení
popadaných stromů a odstraňování následků tohoto živlu.

OSTATNÍ INFORMACE
Nová základní škola

Zastupitelé obce Jirny

Vážení spoluobčané, na vedení obce se stále více občanů obrací
se žádostí o informaci o vývoji stavby nové základní školy. Je načase zveřejnit, v jaké fázi jsme, abyste vy, naši občané, věděli, že
se v obci chystá něco velkého. Pro úplnost začneme od počátku.
Jelikož Jirny nemají II. stupeň ZŠ, začalo zastupitelstvo před 5-ti

středí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se směrnicí Evropského Parlamentu a Rady
2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na
životní prostředí („směrnice SEA“), stanoví, které koncepce musejí být posuzovány. Jsou to mj. „koncepce, které stanoví rámec
pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1“ zákona
a koncepce, u nichž orgán ochrany přírody nevyloučí významný
vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Prokáže-li se při prověřování územní rezervy nemožnost realizace
účelu, pro který byla vymezena, nebo bylo-li od záměru upuštěno, musí být územní rezerva změnou ÚPD z této dokumentace
vypuštěna.
Při pořizování uvedené změny územního plánu je projednání vedeno tak, aby všechny dotčené orgány mohly uplatnit svá vyjádření a stanoviska při projednávání ÚPD v jednotlivých krocích –
sem spadá např. vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který chrání kvalitní půdy před jejich znehodnocením
dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, v platném znění.

lety pracovat na problému, jak zajistit pro naše děti pokračování
I. stupně. Zpočátku se pracovalo s variantou, že II. stupeň s tělocvičnou vyroste na místě dnešní sokolovny. Tato varianta dle
mého názoru nebyla správná, nicméně nezatížila by tolik rozpočet obce, a proto se na ní začalo pracovat. Proti byl malý pozemek
(cca 1500 m2) i způsob provizoria, protože by se zřejmě nejednalo
o konečné řešení do budoucna. Navíc cenové požadavky Sokola
nakonec převýšily očekávání, proto se přistoupilo na variantu velice komfortní, ale samozřejmě daleko nákladnější. Přesunuli jsme
se v rozpočtu z pár desítek do několika stovek milionů korun…
Díky dobré vůli vlastníků pozemků, kteří se po dlouhých jednáních rozhodli „pro děti“ vyjít obci s cenou vstříc, koupila obec
pozemek o výměře přesně 25.000 m2, který nabízel obrovské
možnosti a stal se základním kamenem celého projektu. Tento pozemek č.646/26 a 646/27 je navíc v těsné blízkosti fotbalového
hřiště a tenisových kurtů – v klidové oblasti bez provozu a zároveň v místě, kde nebude uprostřed rodinných domů, pouze v sousedství několika z nich (oddělených protihlukovou zdí).
Po dlouhých debatách vyhrála varianta odvážné části zastupitelů
a prosadila se tak varianta zcela nové kompletní školy s veškerým zázemím, které dnešní doba vyžaduje.
Současně se zadáním projektové dokumentace, na které se pracovalo déle než rok, a která následně byla v etapě posuzování ze
strany jednotlivých orgánů (požární, akustické, vodohospodářské
atd.), se začala zpracovávat změna územního
plánu č. 8 – převedení tohoto pozemku z kategorie „rezerva“ do stavební parcely pro občanskou
vybavenost. Tato etapa je bohužel velmi zdlouhavá a navíc tím posunula již několik let zpracovávanou aktualizaci územního plánu celé naší
obce, která musela být odložena až do skončení
změny č. 8 za účelem „priority“ ve prospěch celého projektu školy. Následovalo období, kdy
změna byla ve vysoké fázi povolování ze strany
státních orgánů a dle optimistických odhadů měla
nabýt právní moci ke konci roku 2015. Tím by
otevřela cestu k podání projektové dokumentace
na stavební povolení a pokračování aktualizace
územního plánu obce Jirny.

str. 4
Vzhledem k tomu, že nikdo dopředu nemůže
odhadnout, jak budou vypadat evropské i národní dotační tituly a rozpočet školy bude pro
obec zdaleka největší stavbou, která zde kdy
byla, rozhodli jsme se přistoupit k celé stavbě
tak, aby byla možnost ji rozdělit do několika
etap a tím se připravit na varianty financování
s nejkrizovějším plánem – stavět celou školu z
rozpočtu obce.
Pro tuto variantu náš rozpočet není připraven,
ale díky výstavbě nových hal, které se odehrají
v oblasti kolem železniční tratě u Mstětic, by finanční přínos těchto dalších skladovacích areálů
a v budoucnu daň z nemovitosti z nich, pomohla
k financování, neboť rozpočet obce již (za smutného pozorování okolních zastupitelstev) každým rokem díky
těmto jinak nevítaným stavbám sílí a začíná být velmi významnou
částí našich veřejných financí. Asi málokdo v obci dnes nevidí, že
obec bohatne a toto je hlavní příčinou zvyšování rozpočtu na
straně příjmů.
Stavba je tedy rozdělena na několik etap:
1) druhý stupeň ZŠ, vstupní prostory, parkoviště, oplocení areálu
2) jedna velká tělocvična + místnost malého sportoviště /např.
cvičení, dílny

3) I. stupeň, družina, jídelna pro celou ZŠ, knihovna
4) malý bytový dům o 4 bytech pro školníka/správce a začínající
učitele
5) venkovní sportoviště, oddychové venkovní prostory, venkovní
úpravy
Cílem této školy je i možnost, až v demografickém vývoji ochabnou silné rodičovské ročníky a ubude nových školáků, rozdělit
školu na dvě samostatné části - v jedné mít „poloviční“ ZŠ o I.
a II. stupni a v druhé např. střední školu.
Dalším z cílů je využít školu i na volnočasové aktivity. Tělocvična bude mít samostatný uzamykatelný vstup, aby mohla být
využívána k různým kroužkům, či našim občanům na večerní sportování, pro činnost Sokola apod. Parkoviště bude taktéž oddělitelné od školy a měl by na něm vyrůst i prostor
pro hlídače tak, aby parkoviště mohlo být
využito i pro kulturní akce v našem KD, pro
tenisty či fotbalisty při větších sportovních
událostech. Parkoviště bude mít navíc kapacitu přes 80 parkujících vozidel a bude skrze
něj bez otáčení moci projet autobus pro potřeby školy. S tím bude také souviset nutnost
změny MHD tak, aby školáci mohli do školy
dojíždět např. z Nových Jiren autobusem.
Ing. Jan Lehečka, předseda stavební komise

Pekařství Kollinger

Vážení občané,
jak jsme Vás informovali v minulých dnech, do
obce Nové Jirny začala jezdit pojízdná prodejna
Pekařství Kollinger. Prodejna přijíždí před samoobsluhou v Nových Jirnech 3x týdně, a to
v pondělí, středu a pátek od 14.30 do 16.00
hodin.
Po měsíci provozu se prodej vyhodnotí a dle
zájmu se prodejní doba prodlouží či zkrátí.
Věříme, že tato služba bude užitečná a že do
doby, než se v Nových Jirnech podaří zajistit
prodejnu potravin, budete této možnosti využívat.
Bohužel nebylo v naší moci zajistit zásobování
pečivem v jiném čase, protože Pekařství
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Kollinger tuto službu zajišťuje též v jiných
obcích a jejich provozní možnosti jsou omezené. Byli jsme rádi, že nám vyhověli a našli
prostor i pro zásobování naší obce.

Doufáme, že tato služba bude pro Vás přínosem a že budeme moci po zkušební době
s Pekařstvím Kollinger jednat o prodloužení
provozní doby.
Za zastupitelstvo obce
Šárka Hanušová

Nové autobusové zastávky
a mostek

V poslední době přichází na obecní úřad dotazy ohledně nových
autobusových zastávek před mostkem, kde protéká Jirenský potok
pod Brandýskou ulicí. S tím je spojený problém provizorního přemostění, který omezuje provoz na Brandýské.
Jak jistě mnozí obyvatelé vědí hlavní silnice v obci (Brandýská,
Zámecká, Poděbradská, Hlavní) jsou v majetku Středočeského
kraje a jejich správu vykonává Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) - nikoliv obec. Pakliže by vlastník nechal postavit nový mostek, došlo by k odstranění zákazu vjezdu
vozidel vyšších tonáží. Pan starosta spolu se zastupiteli na jednáních s projektanty (Pragoprojekt) i krajskými úředníky požadovali zachovat některé parametry - dostatečný průtok při zvýšené
hladině potoka a další. Z důvodu, že projekt zatím není dopracován a potýká se s mnoha problémy, čekáme i s výstavbou zastávky
ve směru z Nových Jiren, kde již máme schválenou projektovou
dokumentaci, ale není známo výškové napojení právě na onen
mostek.

V současné době obec obdržela stanovisko, že se projekt dočasně
pozastavuje a provizorní mostek bude stát delší přesně neurčenou
dobu. Tím se naše situace mění a čekat na finální projekt by bylo
zdlouhavé.
Navíc naproti zastávce je pruh zeleně určený k zástavbě, který nedávno koupila firma Cyclus Resort s.r.o. a kde je v současné době
uzavírána plánovací smlouva na výstavbu 9 nových solitérních
domů. Součástí plánovací smlouvy je i oddělení pozemku pro autobusovou zastávku ve směru do Nových Jiren, který firma bezúplatně předá obci, a který tak otevírá možnost řešení zastávky
v druhém směru. Zastupitelstvo se tedy rozhodlo urychleně
vypracovat projekt druhé zastávky a po schvalovacích řízeních
a stavebním povolení v příštím roce realizovat obě tyto zastávky
bez ohledu na to, jestli mostek v té době bude rekonstruován či ne.
Za zastupitelstvo obce
Jan Lehečka

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE
DNECH 20. 10. – 21. 10. 2017
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj, Okres: Praha-východ, Obec: Jirny

OKRSEK: 1 JIRNY
Voliči
v seznamu
499
číslo
1
2
3
4
6
7
8
9
10

Vydané
obálky
374

Volební
účast v %
74,95

Strana
název
Občanská demokratická strana
Řád národa - Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Česká str.sociálně demokrat.
Radostné Česko
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ-stop migraci, diktát. EU

Odevzdané
obálky
374

Platné
hlasy
373

Platné hlasy
celkem
v%
65
3
0
16
3
33
10
2
5

17,42
0,80
0,00
4,28
0,80
8,84
2,68
0,53
1,34

% platných
hlasů
99,73
Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
X
X

str. 6
12
13
14
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Strana svobodných občanů
Blok proti islam.-Obran.domova
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana
Unie H.A.V.E.L.
Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Česká strana národně sociální
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic.str.sociální spravedl.
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

6
0
0
68
0
0
44
66
0
0
14
0
4
1
0
31
2

1,60
0,00
0,00
18,23
0,00
0,00
11,79
17,69
0,00
0,00
3,75
0,00
1,07
0,26
0,00
8,31
0,53

X
X
X
X
X
X
X
X
X

OKRSEK: 2 NOVÉ JIRNY
Voliči
v seznamu
697

číslo
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Vydané
obálky
518

Volební
účast v %
74,32

Strana
název
Občanská demokratická strana
Řád národa - Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Česká str.sociálně demokrat.
Radostné Česko
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islam.-Obran.domova
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana
Unie H.A.V.E.L.
Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Česká strana národně sociální
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic.str.sociální spravedl.
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

Odevzdané
obálky
518

Platné
hlasy
516

Platné hlasy
celkem
v%
84
0
0
32
0
31
21
13
5
3
0
1
97
0
0
47
106
0
0
20
0
4
0
1
50
1

16,27
0,00
0,00
6,20
0,00
6,00
4,06
2,51
0,96
0,58
0,00
0,19
18,79
0,00
0,00
9,10
20,54
0,00
0,00
3,87
0,00
0,77
0,00
0,19
9,68
0,19

% platných
hlasů
99,61
Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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OKRSEK: 3 JIRNY
Voliči
v seznamu
722

číslo
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Vydané
obálky
498

Volební
účast v %
68,98

Odevzdané
obálky
498

Strana
název

Platné
hlasy
494

Platné hlasy
celkem
v%

Občanská demokratická strana
Řád národa - Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Česká str.sociálně demokrat.
Radostné Česko
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islam.-Obran.domova
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana
Unie H.A.V.E.L.
Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Česká strana národně sociální
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic.str.sociální spravedl.
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

123
0
0
23
0
39
25
7
1
14
0
1
54
1
1
40
100
0
2
13
0
3
0
1
43
3

24,89
0,00
0,00
4,65
0,00
7,89
5,06
1,41
0,20
2,83
0,00
0,20
10,93
0,20
0,20
8,09
20,24
0,00
0,40
2,63
0,00
0,60
0,00
0,20
8,70
0,60

% platných
hlasů
99,20
Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Zdroj:https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=2&xobec=538272&xokrsek=3&xvyber=2109, 24.10.2017
Za OÚ Jirny Michaela Vodičková

události a novinky z naší obce

KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ V OBCI JIRNY V ROCE 2017
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. Lucie Bílá, Petr Malásek – Recitál v KD od 19.00 hod.,
pořádá: Sdružení otevřených srdcí, z.s.
25. 11. Mikulášská zábava v KD –SDH Nové Jirny + Veteran car club Nové Jirny
01.-3. 12. Školení SDH Jirny – KD
03.12.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - od 17.00 hod. před kostelem
04.12.
Setkání se sv. Mikulášem - od 17.00 hod. v kostele Jirny
09. 12. Soukromá akce - KD
15. 12. Vánoční koncert - KD

22. 12.
24. 12.

J. Ryba - Česká mše vánoční - od 17 hod. (místo bude upřesněno)
Zpívání u lesní kapličky v Nových Jirnech

Kulturní dům 2018:
20. 01. Ples MS Podlesí Jirny
10. 02. Ples SDH Šestajovice
17. 02. Ples Baráčníci
03. 03. Obecní ples
17. 03. Ples SDH Nové Jirny
24. 03. Výroční schůze SPCCH - KD
30. 06. Soukromá akce - KD
Za OÚ Jirny Michaela Vodičková
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m at e ř sk á ško l a
Blíží se nám pomalu konec měsíce října a naše děti budou mít za
sebou druhý měsíc školní docházky. Většina dětí je na pobyt
v MŠ zvyklá, ale i pro úplné nováčky byla adaptace v novém kolektivu velice dobrá. Nikdo nám již nesmutní po mamince a každý
si našel nějakého kamaráda.

Počasí nám celkem přeje, tak můžeme být co nejvíce venku a pozorovat změny v přírodě. V parku i na školní zahradě pozorujeme
postupné zabarvování listů, které děti sbírají, aby je mohly použít
při výtvarných činnostech ve třídách.
V úterý 24. 10. 2017 nás navštívilo divadlo Vysmáto se svými
loutkami a marionetami. Při úsměvné pohádce Šašek a čert se děti
velmi nasmály a nakonec se s šaškem i vyfotily.
Jelikož nám všem nejde jen o to, aby se děti bavily a něčemu se
naučily, ale také o to, aby byly zdravé, zapojili jsme se do akce
„Dýcháme čistý vzduch“. Zakoupili jsem ionizátory a čističky
vzduchu Therapy Air Ion, které odstraňují viry, alergeny, prach
a ostatní nečistoty ze vzduchu. Informace o tomto zařízení visí
v prostorách MŠ.
Stanislava Děrešová
Ředitelka MŠ

základní škola
Pojďte s námi za zvířátky

Už tady máme opět nový školní rok a s ním i nové téma v naší
školní družině.
Objevili se u nás:
 tygřík Pedro
 želva Jůlie






veverka Zrzečka
kočka Venda
Co nás společně čeká? Máme toho připraveného hodně
nejen ve školní družině, ale i mimo ni.
Budeme se pravidelně setkávat v KŘESLE PRO HOSTA
s osobnostmi, které nám mají co říct. Vybírat je budou
nejen paní vychovatelky, ale i samy děti.
 Vyjedeme na společný výlet do ZOO,
divadla.. V květnu příštího roku chceme navázat na úspěšné vystoupení na jirenském
fotbalovém hřišti, s nácvikem začínáme
v listopadu 2017.

Zkrátka je se na co těšit!
Margita Smetanová
Zdeňka Válová
Kateřina Fialová
Radka Posýřilová

PŘIPRAVUJEME +
oblíbenou a tradiční vánoční
akci Mámo, táto+. Vánoce
a VÁNOČNÍ JARMARK.
Do kalendáře si zapište datum
9. 12. 2017.

Mgr. Hana Kudrnová,
ředitelka ZŠ
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spolky a organizace

HASIČI NOVÉ JIRNY

Zásah nad živlem - vichřice

V neděli 29.10.2017 se přes území České republiky přehnal silný
vítr a naše výjezdová jednotka byla už od devíti hodin ráno v terénu. V Nových Jirnech, Horoušanech a v Horoušánkách odstraňovala padlé stromy a ulámané větve, v Nehvizdech pak uvolněné
plechy ze střechy jednoho rodinného domu.
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

VETERAN CAR CLUB NOVÉ JIRNY
D-DAY Javornice

Nádherná víkendová akce na závěr letošní sezóny se
konala 13.-15. 10. 2017. Zúčastnilo se jí více jak 40
vozidel a přes 80 členů, což byla historicky nejvyšší
účast. Nás z jirenského Veteran Car Clubu bylo 11 se
6 vozidly.
Chlapci z Klubu Třetí Armády vybrali velmi pěknou a
mimořádně dlouhou trasu. Sjeli jsme se v pátek v obci Mladonice
v okrese Plzeň – sever. Sobotu jsme začali soutěžní střelbou na
střelnici. Po střelbách konvoj vyrazil na cestu krásně zbarvenou
podzimní krajinou. Trasa jízdy vedla v přírodním parku Horní
Střela, který se rozkládá okolo údolí řeky Střely a dolního toku
Manětínského potoka. Organizátoři prověřili naše motorové miláčky divokou jízdou v rozmanitém terénu. Lesní cesty se střídaly
s bahnitými úseky luk a říčku Střelu jsme několikrát projeli přírodním brodem. V poledne dorazil konvoj do Manětína, kde proběhlo setkání s představiteli a obyvateli města. Další zastávkou
bylo městečko Plasy, kde byl pro všechny vojáky zajištěn oběd
v místním zámecké pivovaru. Jízda dále pokračovala směrem na

Javornici a zpátky po silnici přes Kozojedy do kempu u Manětína. Krásný slunný den jsme zakončili posezením v místní restauraci za doprovodu country kapely Ticket. V neděli ráno jsme
v pořádku a zcela fit odjeli domů.
Slunečné podzimní počasí, perfektní organizace a jízda nádhernou
krajinou přispěly k celkově dobré náladě všech zúčastněných.
Za VCC Nové Jirny Roman Vlastník

str. 10

JUNÁK JIRNY

Říjen byl pro nás skauty velmi nabitý. Každý
týden se něco dělo.
Na přelomu měsíce jsme se zúčastnili Války o
Cintru. Vícedenní dřevárna (hra v přírodě, při
kterých hráči oblečení do fantasy či historických kostýmů bojují mezi sebou dřevěnými replikami zbraní) pořádaná v lese u Kejžlic u Havlíčkova Brodu se
inspirovala fantasy ságou o Zaklínači. Bojovali jsme vlastnoručně
vyrobenými zbraněmi na straně Severských království, konkrétně
za království Redanie. Bitva byla náročná a dlouho nerozhodná,
nicméně nakonec jsme byli poraženi. I tak znovu hrdě voláme:
„Ať žije král a království Redánské!“ Příště si slávu dozajista vybojujeme!
Po akčním začátku měsíce následovalo poučné pokračování. Zorganizovali jsme společně se spolkem TJ Sokol Jirny vyvěšení výstavy na stromech o Příběhu banánu od organizace Na Zemi.
Výstava pojednávala o pracovních podmínkách na banánových
plantážích. Pro naše členy ve středisku jsme využili zaslanou metodiku, shlédli videa z daných míst a vedli diskuze, které nás vedli

například k otázce: „ Jak je možné, že ovoce pěstované na druhém
konci světa se u nás v obchodech prodává kolikrát levněji než
produkty místní?“
Závěrem měsíce jsme se na schůzkách věnovali tématice historie
střediska. Motivováni hrdinskými činy našich předchůdců jsme
uspořádali střediskový orientační závod na téma skautského hesla
,,Buď připraven!'', které nás mělo prověřit, zdali jsme opravdu
připraveni na vše. Při akci nám pomáhal i vedoucí oddílu Zálesáků ze Sokola Šestajovice. Tímto mu děkujeme!
I vedoucí si mohli tento měsíc zasoutěžit při okresní akci roverů
a rangers (dále jen R&R) Prahy-východ. Premiérů zde měla akce
Svojsíkovo srdce, kde měli R&R ve svých střediscích najít skauta,
kterému chtějí poděkovat za jeho činnost a ochotu ve středisku.
Jednoduchá přihláška a krátké video stačilo na účast v soutěži.
Hlavním vítězem soutěže se stal bratr Petr Figala - Chřástal z Líbeznic. Cenu za nejlepší video pak získala Vlčí babička Jarka
z Čelákovic.
Říjen byl plný velkých akcí, ale jednotlivé družiny si i tak našly
čas pro svůj vlastní program. Včelky a Veverky si uspořádaly přespání v klubovně, Sovičky zábavné odpoledne pro své členy
a Žabky dobrodružný výlet do Prahy spojený s návštěvou plane-
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tária. R&R si kromě Svojsíkova srdce
připravil pro okresní členy R&R večerní hru na téma Jára Cimrman.
Více informací o našem středisku na
adrese www.junakjirny.skauting.cz
(Tomáš Černoch - aToM)

HUDEBNÍ SDRUŽENÍ
„SOUSEDÉ“

v tradici a letos opět oslavit společně s obyvateli Jiren a okolí Štědrý den zpěvem koled u Jirenské lesní kapličky.
Připravujeme produkci ve formátu jako loni, tj. s malým podiem, ozvučením a s podporou
hostujících hudebníků a jako vždy od 14 hodin.
Těšíme se na setkání s přáteli, kteří možná pozvou i své přátele a hlavně děti...
Rádi bychom navodili sváteční atmosféru a společně podpořili tradici zpěvem krásných česDobrý den, naše neformální hudební kých vánočních koled a písní.
Za „Sousedy“ Svatopluk Ostrý
sdružení „Sousedé“ hodlá pokračovat

kultura v obci
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

str. 12
Spolek Občané obcí Jirny a Nové Jirny pořádá ve spolupráci s Farností Jirny a Obecním
úřadem Jirny

Setkání se svatým
Mikulášem
Dne 4. 12. 2017 v 17.00
ve farním kostele v Jirnech
Vystoupí Jaroslav Krček a členové
souboru Musica Bohemica.
Poté se můžete těšit na setkání
se sv. Mikulášem a mikulášskou
nadílku.

Poukázky na dárkový balíček k zakoupení v provozovně prádelny v Jirnech
(u zastávky BUS)

Těšíme se na Vás
www.sdruzenijirny.cz

spolek občané obcí Jirny a nové Jirny
ve spolupráci s Farností sv. Petra a Pavla, obecním úřadem Jirny, mŠ a zŠ Jirny
vás zve na

sl

av
n

os t

ní ro
zs vícení vánočního

u
m
o
s tr

v neděli 3. 12. 2017 od 17:00 hod
v prostoru před kostelem
Program:
vystoupení dětí MŠ a ZŠ Jirny
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
starostou obce

Pro pohodovou předvánoční
atmosféru všechny srdečně zveme
na voňavý svařák či horký čaj.

Za spolupráci děkujeme Obecnímu úřadu Jirny, ZŠ, MŠ, YVENTECH,
Václavu Čermákovi a ŘMK Farnosti Jirny
garantem je www.sdruzenijirny.cz

str. 13

str. 14
kdy a kam
Divadlo Horní Počernice - program na listopad a prosinec
Kulturní centrum Horní Poičernice, Voltužská 379/11,
193 00 Praha 20 - Horní Počernice, tel. 281 920 326,
www.divadlopocernice.cz.

Středa 15. listopadu v 19:30
MILOVNÍK PO PŘECHODU
USA, komedie
Režie: Ken Marino
Hrají: Eugenio Derbez, Salma Hayek, Raquel Welch a další
Maximo měl jediný cíl – klofnout bohatou starší dámu. Klaplo
to dokonale, ale každá zlatá žíla jednou vyschne. Teď když je
z Maxima lenivý veterán, musí hledat novou živitelku, ale staré
triku už tak úplně nefungují….
Délka představení: 115 minut, vstupné: 80 Kč

Režie: Hana Marvanová
Hrají: Radek Zima, Ondřej Ruml, Dana Morávková, Lilian Sarah
Fischerová a další
Komedie mnoha párů, které nepodceňují styl a nepřeceňují
pravdu. Ryze britská studie žen, mužů, vztahů a stereotypů,
kterým dobrovolně a s úsměvem podléháme.
Délka představení: 140 minut, vstupné: 250, 230, 200 Kč

Sobota 18. listopadu v 15:00
ČTVERO KRKAVCŮ
Božena Němcová
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalová
Klasická pohádka v trochu překvapivém počtu.
Délka představení: 55 minut, vstupné: 70, 60, 50 Kč

Sobota 2. prosince v 15:00
VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ
Loudadlo
Vánoční vyprávění s prvky černého divadla.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Neděle 19. listopadu v 15:00
KINO
Režie: Jiří Strach
ANDĚL PÁNĚ II
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Anna Čtvrtníčková a další
Velmi podařené pokračování úspěšné české pohádky.
Délka představení: 99 minut, vstupné: 80 Kč
Středa 22. listopadu v 19:30
KONCERT
Vstupné: 200 Kč

YELLOW SISTERS

Sobota 25. listopadu v 15:00
KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE
Jana Galinová
Docela velké divadlo
Režie: Jana Galinová
Pohádka o dvou malých čertech, kteří se stejně jako děti moc
rádi koukají na televizi.
Délka představení: 60 minut, vstupné: 100, 80, 60 Kč
Sobota 25. listopadu v 19:30
Karel Čapek
PREMIÉRA
DS Právě začínáme
Režie: Klára Šimicová
Hrají: téměř všichni počerničtí ochotníci :)
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Pondělí 4. prosince v 19:30
KRÁLOVNY
Roman Vencl a Michaela Doleželová
DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: Iva Ptáčková, Zdena Víznerová a Barbora Jelínková
Královny jsou tragikomedií plnou upřímného humoru, ze kterého občas mrazí v zádech.
Délka představení: 120 minut, vstupné: 120, 100, 80 Kč
Čtvrtek 7. prosince v 19:30
POHÁDKY PRO EMU
KINO
romantická komedie/ ČR
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Ema Švábenská, Vilma
Cibulková, Anna Polívková a další
Petr neměl ani tušení, že má dceru a teď se o ní musí starat.
Padesát let žil spokojený život, který si teď nehodlá narušovat
emocemi. Nebo je to trochu jinak….
Délka představení: 112 minut, vstupné: 80 Kč

VÁLKA S MLOKY

Pondělí 27. listopadu v 18:00
KONCERT UČITELŮ ZUŠ RATIBOŘICKÁ
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
Středa 29. listopadu v 19:30
JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM
Oscar Wilde
Indigo Company

PROSINEC

Sobota 9. prosince v 15:00
ČERTŮV ŠVAGR
DS Julie Jurištové
Režie: Dana Pražáková
Výpravná činoherní pohádka na motivy díla Boženy Němcové.
Délka představení: 65 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 10. prosince v 19:30
DOKONALÁ SVATBA
ČDP
Robin Hawdon
Ty-já-tr/Hrobeso
Režie: Milan Schejbal
Hrají: V. Lapková/ K. Tučková, L. Přívozník, T. Kyselka/ R. Pivoda a další.
Je ráno. Začíná svatební den. Předchozí večer zapíjel s kama-

str. 15
rády svobodu. Jenže ouha! Zjišťuje, že pod peřinou je s ním
neznámá dívka. Tak tahle kocovina bude mít říz…
Vstupné: 120, 100, 80 Kč (sleva pro seniory 50%, studentská
sleva 20%)
Pondělí 11. prosince v 18:00
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ
Koncert dechového koncert ZUŠ Ratibořická doplněný vystoupením pěveckého sboru.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
Úterý 12. prosince v 19:30
NEBUĎ KONZERVA
TEATROMAT
Divadlo VOSTO5
Režie: Ondřej Cihlář
Hrají: Petra Nesvačilová, Ondřej Bauer, Petr Prokop, Ondřej
Cihlář
Divadelní automat, ve kterém diváci rozhodují o osudu mladé
dívky, která se rozhodla splnit si v hlavním městě svůj velký
sen.
Délka představení: 100 minut (hrajeme bez přestávky)
Vstupné: 200, 180, 160 Kč (studentská sleva 20%)
Středa 13. prosince v 18:00
HARFA JANY BOUŠKOVÉ A JEJÍ HOST
Jako hosta tradičního vánočního koncertu uvede Jana Boušková světového houslového virtuosa Josefa Špačka.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Čtvrtek 14. prosince v 18:00
Vánoční akademie
Délka vystoupení: 90 minut
Vstupné: jednotná cena 100 Kč

FIT STUDIO D

Pátek 15. prosince v 18:00
KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ ZUŠ
Pod vedením sbormistryně Sedlákové vystoupí pěvecké sbory
Lístek a Lísteček.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
Sobota 16. prosince v 15:00
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet
Výpravná činoherní pohádka na námět oblíbeného večerníčku
včetně písniček s texty Zdeňka Svěráka.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 17. prosince v 19:30
VÁNOČNÍ KONCERT *NAĎA VÁLOVÁ* 2017
Nový repertoár z výběru písní vlastních i šansonů Evy Olmerové, s výjimečným klavírním doprovodem Tomáše Impellizzeriho
- klavíristy roku 2015
Délka představení: 90 minut, vstupné: 230 Kč
Pondělí 18. prosince v 19:30
VZTAHY NA ÚROVNI
Michael McKeever
DS HÁTA
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová/ Adéla Gondíková,
Olga Želenská, Martin Zounar a další.
Povedená, rychlá a bláznivá fraška, která se odehrává v luxusním hotelu v Palm Beach, kde se mají ubytovat dvě hvězdy –
zpěvačka a herečka, které se ovšem vzájemně nesnášejí a
pobyt na jednom místě je pro ně nemyslitelný. Ředitel hotelu
musí zvládnout i takovou zapeklitou situaci.
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

inzerce
KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz
Sníte o objevování dalekých krajů?
Chcete prožít svou dovolenou
jinak? Připravujeme dovolené na
míru přesně podle Vašich představ.
Jak Vám Cestář může pomoci:
• vyhledání těch nejvýhodnějších letenek
• zajištění ubytování, pronájmu auta či skútru
• itinerář pro celou cestu včetně tipů na zajímavá místa
• pomoc se zajištěním víz
• osobní tipy a rady
Cestář se specializuje zejména na Thajsko, Myanmar, Vietnam,
Srí Lanku a Bali.

www.cestar.info

kontakt@cestar.info

Prodám:
dětskou pos týlku
zvýšenou židli ke stolu
autosedačku 3 - 5 roků
723 935 399

500,100,500,-
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NOVÉ GENERACE NGA od 3
NGA (new gneration access) - přístup k internetu pomocí moderních technologií
s nízkou agregací, vysokou dostupností služby a nízkým poměrem stahovaní a nahrávání dat.

VÁŠ POSKYTOVATEL PŘIPOJENÍ K INTERNETU
ZVE DO SVÉHO TÝMU TECHNIKY A OBCHODNÍKY.
Práce u nás je nevšední a zajímavá, rádi se o své kolegy staráme, stejně jako o naše zákazníky.

POTŘEBUJEME TECHNIKY se znalostmi počítačových sítí,
ochotné se učit novým věcem a stále modernějším technologiím,
které v naší síti používáme. V práci s technologiemi i s některými
zákazníky si procvičíte angličtinu, kterou je důležité alespoň v
základech ovládat.

Pro větší spokojenost našich uživatelů a zákazníků, a také
pro další rozšiřování sítě, SHÁNÍME OBCHODNÍKY.
Práce obchodního zástupce je fajn, pokud může nabízet
kvalitní produkt, ten my máme.

ZNÍ VÁM TO DOBŘE? Přijďte se podívat k nám do Újezd.net, jsme si jistí, že budete nadšení z možností,
které v našem kolektivu nabízíme. Pošlete nám Vaše CV na kariera@ujezd.net, my se Vám co nejdříve ozveme.

www.ujezd.net

*Uvedené ceny s DPH

e-mail: info@ujezd.net
tel.: 246 030 671

