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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři!
Prázdniny utekly jako voda a před námi je další školní rok. A je tak trochu výjimečný. V kulturním domě proběhlo
4.září tradiční slavnostní přivítání prvňáčků, ale tentokrát nejen jich. Svoji premiéru v jirenské škole měli i naši
první „šesťáci“, kteří právě v letošním roce zahájili svoji docházku na druhém stupni naší základní školy, který byl
tímto dnem v jirenské škole otevřen. A první „šesťáci“ dostali jako dárek zelená trička s logem obce a školním rokem
proto, aby měli památku na tento slavnostní den.

Protože výběrové řízení na novou jirenskou školu bylo řádně ukončeno a je vybrán dodavatel stavby, který v nejbližších dnech začne se stavebními pracemi, věříme, že právě tento školní rok bude úspěšným začátkem druhého
stupně jirenské základní školy. Popřejme tedy našim prvním „šesťákům“ hodně úspěchů a všem školáčkům ŠŤASTNÉ
VYKROČENÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Za redakci Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e

SLOVO STAROSTY

NEPOŘÁDEK V OBCI

V minulých dnech jsme si udělali krátkou pravidelnou kontrolu
čistoty obce a nestačili jsme se divit. U kontejneru na sklo v ulici
Erbenova v Jirnech si někdo odložil ledničku, zřejmě v domnění,
že je skleněná a AVE ji se svozem skla odveze, před skautskou
klubovnou v Jirnech se zase objevila televize, která někomu dosloužila – sběrný dvůr je otevřen vždy v pátek odpoledne, případně se lze domluvit s obsluhou na otevření v jiné dny.
A aby toho nebylo málo, někdo si rekonstruuje domeček a zřejmě
potřeboval odvézt suť, jen se mu za to nechtělo platit, tak to shodil za hřbitovem a někomu dalšímu zas překáželo u samoobsluhy
zábradlí, tak ho pro jistotu vylomil.

Slýcháme, jak málo pro občany obecní úřad dělá, a pak čas od
času projdeme obec a vidíme toto. Přitom víme, že obec zajistila

str. 3

sběrný dvůr, zajistila pravidelný svoz odpadu, a to jak směsného,
tak tříděného, obecní zaměstnanci uklízí v rámci svých možností
a sil veřejná prostranství a každý, kdo na obec či k některému ze
zastupitelů přijde s dotazem či stížností, dostane odpověď, radu
či pomoc.
Takže, závěr je jednoduchý – je to jen o nás, milí spoluobčané.
O každém z nás. O tom, jak chceme v této obci žít a jak se k životnímu prostředí a svému okolí chováme.
Prosíme tedy, zamyslete se před tím, než něco někde jen tak odložíte. I když je to na vyhození a pro vás nepotřebné, existují
sběrná místa k tomu určená a ne veřejná prostranství.
Děkujeme.
Stanislav Skořepa, starosta a zastupitelé obce

ČINNOST OBCE ZA UPLYNULÝ MĚSÍC

V měsíci srpnu obecní úřad zajistil a provedl následující práce:
 Přemístění sběrného dvora pro Nové Jirny k ČOV – sběrný
dvůr u ČOV je v provozu od 6. 9. 2017. S přestěhováním kontejnerů souvisí i zřízení přechodu pro chodce přes hlavní silnici k areálu ČOV. Přechod bude zřízen na základě schválení
odboru dopravy a dopravního inspektorátu Policie ČR v co
nekratší možné době.
 Sekání trávy + úprava a zametání veřejného prostranství
 Jednání s architekty ohledně nového územního plánu obce –
ÚP je nyní schvalován a projednáván s nadřízenými orgány
 Ukončeno výběrové řízení na dodavatele nové školy s kladným výsledkem – bližší informace na našich stránkách
Zastupitelé obce Jirny

OSTATNÍ INFORMACE
UKRADENÉ STROMY

U jirenského hřbitova řádil zloděj! Ale jeho řádění je tak trochu
kuriozitou. Ukradl totiž stromy. A ne ledajaké….
Před časem obec Jirny nechala kolem hřbitova vysázet nové kaštany. Ty staré dosloužily a byly pokáceny a všichni dnes volají po
obnově zeleně. Proto zahradnická firma zasadila nové již vzrostlé
stromy, které obec zaplatila, a všichni jsme se těšili na to, jak
budou růst a sílit a zajistí tak zeleň a krásu tohoto pietního místa.
Jenže pak se objevil zloděj. Někdo, kdo nemá soudnost, nezná
slovo úcta a je mu jedno, kde stromy vykope. On je prostě objevil a zjistil, že jsou nově zasazené, a navíc pěkně vzrostlé. Anebo

možná od někoho věděl, že je nedávno vysadili? Ale od koho?
Od zahradnické firmy? Nebo někoho, kdo na ně denně vidí
z oken? Nebo chodí často okolo? Ať už to bylo jakkoliv, tohle se
opravdu nedělá.
Všichni chceme v obci zeleň a pokud někoho napadlo, že když to
není soukromá zeleň, ale je veřejná a tedy všech, tak že si ji prostě vezme a obec zaplatí novou, tak prostě ublížil nám všem. Všem
občanům, kteří blízko hřbitova bydlí a chtějí soukromí, všem,
kteří tam mají uložené své blízké, které chodí navštěvovat i všem,
kteří chodí okolo na procházky a je pro ně určitě příjemnější dívat
na šumící stromy než na holou zeď.
Ale vrátím se k otázce, kdo to mohl udělat? Kaštany nejsou
stromy, které obvykle sázíme do svých zahrad. Vyrostou vysoké
a rozložité a do zahrad v zástavbě se ani nehodí. Navíc byly tři. Že
by se zanedlouho objevily jako výsadba v jiné obci, která je také
zaplatí? Nebo u nějakého soukromníka s hodně velkým pozemkem v parkové úpravě, který vůbec netuší, kde byly sehnány?
Nebo někomu vadily tak moc, že nechtěl, aby vyrostly, tak je pro
jistotu odstranil hned za mlada?
Doufáme, že poslední bod to nebyl, takže spíš některý z těch předchozích.
V každém případě:

Obec Jirny nabízí odměnu 5 000,-Kč okamžitě
pro někoho, kdo podá informace
o krádeži stromů u hřbitova,
která povede k dopadení pachatele.
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A pro vás už jenom foto bez stromů po řádění pachatele. Díry nám
tam nechal na památku, asi abychom všichni věděli, odkud stromy
vykopal.
Za ObecJirny Šárka Hanušová

ODEČET VODOMĚRŮ NOVÉ JIRNY ZÁŘÍ 2017
Vážení občané Nových Jiren,
v září bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete nahlásit do 27. září 2017
následujícími způsoby:
• SMS: 704 471 876 (či volání: pouze mezi 19 - 20) či
• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz.
Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.
OZNÁMENÍ ODBĚRATELŮM
Vážení zákazníci,
Firma VaK Zápy, s.r.o. nabízí pro následující období možnost elektronického zasílání faktur za spotřebu
vodného a/nebo stočného. V případě vašeho zájmu o tuto službu prosíme o zaslání krátké zprávy na
e-mailovou adresu petra.nepivodova@vak-zapy.cz.
Zpráva by měla obsahovat:
• Číslo odběrného místa (uvedeno na faktuře nebo na smlouvě)
• Jméno a adresu odběratele
• E-mailovou adresu, kam bude vyúčtování zasíláno.
Děkujeme, VaK Zápy, spol. s r.o.

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 krsků 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.

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 do domu
a to nejpozději 3 dny před konáním voleb.
Za OÚ Jirny Michaela Vodičková

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
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POZOR!

Změna telefonního čísla pošty Jirny:

UPOZORNĚNÍ !

9542 250 90

KNIHOVNA JIRNY BUDE OTEVŘENA
od 7. září 2017
každý čtvrtek v čase 15:00 – 18:00 hodin.
VSTUP DO KNIHOVNY JE Z PARKU.
Děkujeme!
OÚ Jirny

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 4. listopadu proběhne vítání občánků od 14.00 hod. v Mateřské škole Jirny.
Rodiče narozených miminek, kteří se nepřihlásili k vítání, mají
poslední možnost se přihlásit do 27. 10. 2017. Přihlášku naleznete
na našich webových stránkách obce Jirny http://www.jirny.cz/formulare/2016_formular_vitani_obcanku.pdf
nebo si ji můžete vyzvednout přímo u nás na podatelně obecního
úřadu naproti poště. Odevzdávejte tamtéž.
Za OÚ Jirny Michaela Vodičková

UKONČENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STAVBU NAŠÍ NOVÉ ŠKOLY

Každému, kdo sleduje postup projednávání a příprav na výstavbu
nové školy, nyní přinášíme velmi pozitivní a dlouho očekávanou
zprávu. Výběrové řízení, které započalo z kraje letošního roku
a které bylo, jak jsme informovali v minulosti ve Zpravodaji, soustavně prodlužováno některými zúčastněnými firmami, se dostalo
do zlomového bodu. Zastupitelstvo na stále se hromadící dotazy,
upřesnění a snahu prodlužovat termín odevzdání nabídek bylo donuceno k odvážnému kroku a vyhlásilo pevný termín konce výběrového řízení.
Tím jsme se samozřejmě vystavili riziku odvolání, které by výsledek řízení a tím začátek stavby mohlo prodloužit o rok i déle.
Byly doručeny tři nabídky, přičemž jedna musela být pro nesplnění podmínek vyřazena. Ze dvou nabídek bylo vybráno sdružení firem IMOS Brno, Geosan Kolín a Zlínstav, které nabídly
jak nižší cenu, tak splnily i výrazně lépe (více bodů) doprovodná
kritéria, která byla součástí hodnocení.
Po vyhlášení vítězného sdružení firem a formálním doručení rozhodnutí běžel čas na odvolání a musíme poděkovat ostatním
zúčastněným firmám, že pochopily závažnost situace ohledně
školství v obci a ani jedna se neodvolala! Teprve tehdy jsme si
mohli oddechnout a odškrtnout si jeden velmi z důležitých bodů
na cestě k nové škole.
V současné době probíhá podepisování smluv, proběhlo setkání se
zastupiteli IMOS Brno (tato firma je ve sdružení hlavním partnerem obce), s budoucím hlavním stavbyvedoucím, jedná se již
s dodavateli energií, archeology a na pořadu dne je předání staveniště a zahájení stavby.
V nejbližších dnech budete vy, kdo projíždíte ulicí Pražská,
svědky zahájení stavby a pokud vše poběží, jak má, stále je reálné zahájení výuky v nové škole k 1. 9. 2018 – a to je zpráva, na
kterou mnoho z nás čekalo…
Za zastupitele Ing. Jan Lehečka,
předseda stavebního výboru
P.S. Jelikož se objevují v obci hlasy, že tak rozsáhlou a drahou

školu v obci nepotřebujeme (nemusím podotýkat, že jde o hlasy
občanů, které nemají děti školou povinné či ve školce či ještě
menší) rozhodli jsme se požádat paní ředitelku Mgr. Hanu Kudrnovou o informaci k současné kapacitě našeho prvního stupně.
Přestože k nám již šestajovické děti nechodí (mají svou novou
školu), je dle níže uvedených údajů (viz tabulka) kapacita školy
zcela zaplněna a chybějící druhý stupeň je opravdovým problémem, který u obce na pokraji Prahy s tak velkým počtem obyvatel (2 745 občanů k 1. 1. 2017) lze hodnotit již jako kritický.
A tento projekt stavby nepřistavuje další místnosti či křídlo. Sami
mnozí víte, jaké to je vytápět staré domy a investovat do nekonečných oprav. Tato stavba je dimenzována na dalších sto let.
Musí uspokojit jak nároky dětí na moderní výuku, tak pomáhat
ke sportovnímu vyžití dospělých, zajistit družinu, dílny, stravování, knihovnu, parkovací stání atd. Jednou bude mít i 4 byty, abychom mohli přilákat mladé učitele. Prostě tato škola posune Jirny
mezi obce, které do svých dětí chtějí a umí investovat…
Ročník

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Celkem

Počet žáků
k 1.9.2017
47
35
47
54
50
25
0
258

Počet žáků
k 1.9.2016
38
48
52
49
40
0
0
227

Počet žáků
k 1.9.2018
odhad
50
47
35
47
54
40
25
298

NERUDOVSKÉ TÉMA: „KAM S NÍM . . . “

Jistě si všichni vzpomenete na jednoho z našich velikánů české literatury, bohéma, autora mnoha trefných povídek a fejetonů, kterými nemilosrdně tepal nešvary v chování svých spoluobčanů.
19. století, byla to doba plná hledání nových společenských pravidel a ta stará byla terčem kritiky a posměchu, a to nejen ve fejetonech Jana Nerudy.

Dnes již není třeba Nerudů, sami si hledáme své cesty „kam
s ním“ a mnozí naši spoluobčané volí skutečně cestu velice
zvláštní. Důkazy o jejich pilném snažení snadno nalezneme například při procházce ulicí U lesa, kde v blízkém podrostu nalezneme hromady toho, co se jiným nehodilo, překáželo nebo prostě
potřebovali vyhodit. Jednoduše v soukromém lese nám vyrůstá
roztomilá skládka, přesně podle hesla „z cizího krev neteče“.
A řekněme si otevřeně, tvůrci nejsou zcela neznámí, anonymní.
Mnozí z nás byli očitými svědky toho, jak spoluobčan zčerstva
uhání s kolečkem do lesa vezouc trávu, shnilá jablka, listí dokonce
i pokojové květiny zdobí dílo našich spoluobčanů. Že se to nemá
a že obec vydává hromadu peněz na to, aby byla uklizená, jen jim
to zkuste říct a se zlou se potkáte, možná i pěst v hrozbě pozdvihnou a hrubé nadávky tímto gestem doprovodí.
Ach, kde jsi, Jane Nerudo, pomoz nám i budoucím, ať v hromadách odpadků nezhyneme.

Je to tak prosté a přitom smutné, obec zavedla pro občany systém
nakládání s odpady, podívejte se na vyhlášku 2/2015. Pro všechny
kdo, plní své povinnosti, zajistila obec sběr, svoz a likvidaci odpadů všeho druhu, tak jak jí ukládá zákon. Občané pak mají ze
zákona povinnost a tady mi dovolte citovat zákon 185/2001 Sb.:
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Povinnosti fyzických osob (nepodnikajících, občanů) při nakládání s komunálním odpadem (§ 17, 17a):
a) odkládat komunální odpad na místech k tomu určených,
b) ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou,
komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat
k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí,
c) platit poplatek, pokud jej obec obecně závaznou vyhláškou
na svém území stanoví.
Každému je jasné, že nelze odhazovat cokoliv kamkoliv, ale
někdo se raději chová podle vlastních pravidel, a tak každoročně

z rozpočtu obce jdou další, naše peníze na úklid divokých skládek
a odpadků rozesetých po obci. Tyhle peníze by mohly jít třeba na
opravu ulic, ale bohužel.
Jsme svobodní lidé a každý neseme svůj díl odpovědnosti. Lépe
je jednou ukázat prstem, než stokrát uklidit cizí nepořádek, ale
kde vzít tu odvahu.
Více zde: http://www.tretiruka.cz/news/komunalni-odpad/

Milan Červinka
Předseda Kontrolního výboru

události a novinky z naší obce

KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ V OBCI JIRNY V ROCE 2017
17.09.

Přijďte se naučit tanec zvaný Česká Beseda od 17.00
hod. Salonek u Antošů – pořádá: 4 Múzy
18.09. Prodejní trhy – p. Hasík – KD
23.09. Soukromá akce - KD
13.10. Magická hodina od 19.00 hod. v KD – Účinkují: Vilma
Cibulková, Stanislav Lehký a Rosťa Trtík, – pořádá:
Sdružení Otevřených Srdcí, z.s.
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
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

JIRENSKÁ DVACÍTKA – 1.ROČNÍK

5. 8. 2017, v sobotu, se uskutečnil 1. ročník cyklozávodu v Jirnech, zvaný Jirenská dvacítka. Celý závod se nesl s podtitulem
„Jedu s kolem, kolem Jiren.“

Možnost registrovat se do závodu měl naprosto každý po celý
měsíc červenec, kde registrační formulář byl uložený v Hostinci
u Antošů. Letáky o akci byly vyvěšeny na všech frekventovaných místech obce + samozřejmě vše probíhalo online na facebooku i s podporou profilu obecního úřadu. Přesto, že začátek
měsíce a registrací byl poměrně na účastníky „chudý“, konec měsíce se poté rozjela lavina a nakonec se nás sešlo krásných 46 závodníků, a to konkrétně ve 3 kategoriích. Ženy 15 let +, muži
15-50 let a muži 50 let +.
Jak již název závodu napovídá, jedná se o trasu se vzdáleností
20 km. Až na pár výjimek, se trasa skládala z lesních cest, polí, cyklostezek a drtivá většina trasy vedla v pěkných trasách Klánovického lesa. Silnicím jsme se úplně nedokázali vyhnout, nicméně
jednalo se vždy buď jen o krátký přejezd, či pár metrů po vedlejší
komunikaci. Celý závod jsme organizovali v kooperaci s Hostincem u Antošů v Jirnech, které nám poskytlo zázemí na start/cíl
a také tam se konala poté slavnostní pozávodní akce, tedy vyhlášení výsledků, kde nemohlo chybět i občerstvení, konkrétně

22.11.
25.11.

Sdružení Otevřených Srdcí, z.s. – KD
Mikulášská zábava v KD – pořádá: SDH Nové Jirny +
Veteran car club Nové Jirny
01.-3.12. Školení SDH Jirny – KD
04.12. Sdružení Otevřených Srdcí, z.s.
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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grilovaná kýta, grilovaná krůta a také
alko i nealko nápoje a nemohla chybět i reprodukovaná hudba – vše bylo
v rámci startovného 200,- Kč.
Již před prvním ročníkem jsme si dali
jediný cíl, a sice to, aby se celá akce
vyvedla co možná v nejlepším možném světle a stala se tak z ní tradice
do dalších ročníků. Podle zpětné vazby samotných závodníků, přihlížejících a návštěvníků naší Facebookové
stránky (@jirenskyzavod) již nyní
víme, že se nám to zřejmě povedlo
a dodnes se o této události všichni
baví.
Absolutním vítězem se stal Miroslav
Mikeš (bydliště Nové Jirny), jeden
z pořadatelů této akce, který zajel nejrychlejší čas a to 45:43 a tak právem
převzal putovní pohár. Pro všechny
vítěze ze své kategorie, tedy 1-3.
místo, byly připravené originální medaile s logem závodu, památeční hrníček, diplom a šampaňské.
Z celé akce vznikl fotoreport a také
video, na které se můžete podívat na
naší facebookové stránce (@jirenskyzavod), kde najdete i všechny výsledky všech kategorií.
Rádi bychom poděkovali ještě touto
cestou Hostinci u Antošů a všem přátelům, který nám pomohli s organizací a pořádáním prvního ročníku
Jirenské dvacítky.
Za rok, v srpnu 2018 (přesný termín
bude teprve projednán) se na Vás budeme těšit již na 2. ročníku našeho jirenského závodu. Pro více informací
sledujte naši stránku, kde se včas dozvíte o nejnovějších informacích, a to
kdy spustíme registrace do 2. ročníku,
jak se na závodu podílet, možnost
propagace společnosti apod… Pro
detailnější informace a dotazy, můžete také využít i emailový kontakt
jirenskyzavod@seznam.cz.

Kategorie muži 15 - 50 let
umístění
čas
číslo závodníka
1
00:46:34
47
2
00:58:23
27
3
01:00:47
46
4
01:09:34
15
5
01:22:10
25
6
01:29:04
48
7
01:30:16
29
8
01:31:25
10

jméno a příjmení
Jarda Falta
Zdeněk Mikeš
Jiří Pešek
Josef Kalina
Jiří Červený
Václav Řeřicha
Jirka Dělňas
Petr Kodet

Kategorie ženy
umístění
čas
číslo závodníka
1
00:58:46
51
2
01:00:10
16
3
01:00:16
33
4
01:00:39
13
5
01:01:43
18
6
01:14:21
8
7
01:15:08
9
8
01:22:07
12
9
01:26:54
39
10
01:31:23
34
11
01:31:24
49

jméno a příjmení
Lenka Nevařilová
Lenka Kalinová
Veronika Štěpánková
Lucie Nesper
Soňa Náchodská
Romana Foučková
Míla Kodetová
Pavlína Baroňová
Michaela Kartouzová
Michaela Jandová
Johana Majerová
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Kategorie muži 15 - 50 let
umístění
čas
číslo závodníka
1
00:45:43
41
2
00:46:01
31
3
00:46:22
23
4
00:47:48
20
5
00:48:24
3
6
00:50:30
24
7
00:51:52
4
8
00:51:53
6
9
00:51:54
21
10
00:53:32
7
11
00:53:41
32
12
00:53:50
19
13
00:54:51
22
14
00:55:06
2

jméno a příjmení
Míra Mikeš
Kuba Gažik
Pavel Nevařil
Petr Hluchý
Martin Jakeš
Jakub Nevařil
Radek Náchodský
Martin Zub
Jan Krchov
Radek Deport
Homik
Jan Knotek
Josef Vokurka
Milan Vána

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

00:56:15
00:58:29
01:00:06
01:00:21
01:01:42
01:02:18
01:07:44
01:09:09
01:09:27
01:10:26
01:11:31
01:20:57

45
11
36
26
17
30
5
44
50
1
38
40

Ladislav Masziag
Jiří Hloušek
Vladimír Spurný
Láďa Vydra
Petr Fouček
Kamil Ševeček
Jan Lupač
Miroslav Fouček
Pavel Baroň
René Janda
Theodor Janda
Milan (Bendo) Kratochvíl

NEDOKONČENO

informační servis Policie ČR,
KŘP Středočeského kraje
V tomto okénku Vám budeme přinášet informace, které by mohly být pro naše občany prospěšné a zajímavé, a to jak
informace, které se týkají naší obce, tak z nejbližšího okolí.
Všechny aktuality, zasílané v informačním servise Krajského ředitelství Středočeského kraje, budou k dispozici na webových stránkách obce v bezpečnostním okénku, které bude nově zřízeno s novými webovými stránkami obce.
Během odpoledne se vloupal do vozidla

Během úterního odpoledne 22. srpna před 16. hodinou oznámila
na tísňovou linku 158 padesátiletá žena, že se jí někdo vloupal do
automobilu. Na místo do Nerudovy ulice v Úvalech ihned za poškozenou oznamovatelkou vyjela policejní hlídka. Žena policistům sdělila, že své vozidlo krátce po 15. hodině zaparkovala podél
krajnice, uzamkla a odešla do jednoho z domů. Zhruba po půl hodině se vrátila ke svému vozu, kde si všimla rozbité skleněné výplně u levých zadních dveří. Další nepříjemnou skutečností pro
poškozenou ženu bylo zjištění, že jí dosud neznámý pachatel
z automobilu odcizil nejen kabelku s finančními prostředky
a s doklady, ale i další osobní věci, které ve vozidle zanechala.
Úvalští policisté žádají kohokoliv, kdo se v dané době a lokalitě
pohyboval nebo by mohl k případu poskytnout informace vedoucí
k objasnění věci, zejména ke ztotožnění neznámého pachatele,
aby je kontaktoval na policejní služebně nebo na telefonním čísle
974 881 760, případně na bezplatné lince 158.
Řidiči, než opustíte automobil, doporučujeme:
• kontrolu zajištění vozidla, uzavření oken a dveří, motorového
a zavazadlového prostoru,
• neukládejte ve vozidle hodnotné předměty – kabelky, tašky,
mobilní telefon, fotoaparát,
• uvnitř nezanechávejte rezervní klíče, ani doklady,
• zkontrolujte funkčnost centrálního zamykání vozidla.

Vyděrač skončil před soudem

Kriminalisté z Územního odboru Praha venkov – Východ odhalili pachatele, který během loňského podzimu, déle než dva mě-

síce, vydíral čtyřiatřicetiletého muže z Nehvizd. Celý případ začal
odesláním výhružných SMS zpráv poškozenému muži, po které
pachatel požadoval částku přesahující půl milionu korun. Následující den poškozený obdržel další SMS zprávu, která utvrzovala
původní požadavek s tím, že mu navíc v té době neznámý pachatel pohrozil majetkovou újmou. O několik dní později příjemce
výhružných zpráv vyděsila skutečnost, když zjistil, že má na
téměř celém jeho vozidle poškozený lak, propíchané pneumatiky
a nalomený stěrač u pátých dveří, čímž mu vznikla škoda kolem
300 tisíc korun. Tentýž den pachatel odeslal další SMS zprávu,
ve které se doznal k poškození vozidla, což měla být odplata za to,
že na požadavky nereagoval a dále navýšil požadovanou sumu
o několik desítek tisíc korun. Zároveň poškozenému vyhrožoval
další větší újmou nejen majetkového charakteru, pokud by se náhodou chtěl svěřit policii. O pár dní později se vyděrač opět připomněl SMS zprávou a vyhrožoval ještě horším následkem.
Vydíraný muž netušil, kdo za zasílání SMS zpráv a páchání škod
na jeho majetku stojí a zároveň začal mít obavu o život a zdraví
nejen své osoby, ale i svých blízkých. Po učiněném oznámení na
policii se celým případem začali zabývat kriminalisté z Brandýsa
nad Labem, kteří brzy zjistili totožnost vyděrače. Následovalo zadržení podezřelého muže přímo při přebírání požadované finanční
částky od poškozeného.

Pod tíhou usvědčujících důkazů soudce Okresního soudu Praha
– Východ sedmapadesátiletého muže odsoudil za zločin Vydírání
ve stádiu pokusu a za přečin Poškození cizí věci k podmíněnému
trestu odnětí svobody na tři roky, s odložením na zkušební dobu
pěti let.
nprap. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov - východ

str. 9
BEZPEČNOSTNÍ KONTAKTY
Městská policie Úvaly

Strážníci:
Kateřina Baštová, velitel MP
Zdeněk Holoubek, strážník
Jana Králová, strážník
Petr Langmaier, strážník
Pavel Beneš, strážník
Tomáš Ziemba , strážník

tel. 735 172 702, 603 560 008
tel. 735 172 701
tel. 734 602 736
tel. 603 560 009
tel. 735 172 703
tel. 730 518 075

Úřední hodiny na služebně Pražská 276, Úvaly (vstup z ulice
Pražská)
Pondělí 16:00 - 18:00 hod.
Středa
09:00 - 11:00 hod.
Tel. na služebnu:
pevná linka 281 091 558,
mobil:
603 560 008, 735 172 702
email:
mestskapolicie@mestouvaly.cz

Státní policie Úvaly – Obvodní oddělení policie
Úvaly (OOP Úvaly)
Vedoucí oddělení: npor. Bc. Radislav Geruth
adresa:
tel.:

fax:
e-mail:

Riegerova 897, 250 82 Úvaly
974 881 760
602 306 813
974 870 798
pov.oo.uvaly@pcr.cz

Za OÚ Michaela Vodičková

na psa l i j s t e n á m
Poděkování čtenáře

Chci touto cestou vyjádřit poděkování obchodníkovi p. NGUYEN
THU QUANGovi (bývalá samoobsluha u KD Jirny) za příkladné
vedení tohoto obchodu. V neděli 27. srpna 2017, po mém návratu
z dovolené jsem v podvečerních hodinách (17:30) v jeho obchodě
zakoupil čerstvé rohlíky. Do té doby jsem nevěděl, co povečeřím.
Děkuji, Petr Holub, Nové Jirny

Dopis čtenáře

Vážená redakce,
Roky jsem byl jen pozorným čtenářem, až teď jsem se rozhodl
zapojit se aktivně. Napřed mi dovolte poděkovat celé redakci za
záslužnou práci, kterou ve prospěch obce a občanů děláte. Postupně se vám podařilo převést obsah od sterility a nezáživnosti
k celkem čtivým příspěvkům, které mají informační hodnotu. Ne
každý se třeba může účastnit jednání zastupitelstva (2000 lidí by
se ani nikam nevešlo), proto je sympatické, že přinášíte obsah i závěry jednání.
Obec se stále rozrůstá, a to přináší řadu problémů, na které musí
vedení obce reagovat. Chápu, že nová škola je prioritou na několik dalších let, ale nemělo by se zapomínat ani na další, každodenní problémy. Nové Jirny jsou z velké části rozloženy kolem
silně frekventované silnice II/101. Až polovina obyvatel je tak
přímo vystavena hluku a zplodinám tisíců osobních, stovek nákladních aut (např. 20 tunové mixy z betonárky Horoušany jezdí
na plný plyn kyvadlově i o víkendech) a desítek kamionů denně.
Rovná silnice svádí k překračování rychlosti, předjíždí se nejen
nákladní, ale i osobní auta, která rychlost dodržují. Přejít i na vyznačeném přechodu je ve špičce celkem adrenalin. Policie se objeví tak 1x měsíčně, usadí se na zastávce NJ II, zastaví a prolustruje pár aut. Měření rychlosti pamatuji naposled asi před 15

lety. Jsou zde 2 zastávky autobusu, několik přechodů a dopravní
opatření vůbec žádná. V Jirnech, kde je několik ostrých, úzkých
zatáček, je rychlost snížená, a ještě jsou přechody vyvýšené. Je
to u školy, ale i v NJ musí školáci a důchodci přecházet silnici.
Vím, že silnice 2. třídy spravuje kraj, ale obec by měla razantně
hájit zdraví a bezpečnost svých obyvatel. Že to jinde jde, je vidět
hned o 2 km dál na stejné silnici v Úvalech, kde funguje úsekové
měření rychlosti – a to je tam jen 1 nepříliš frekventovaná zastávka. Jde to i na silnici 1. třídy – třeba Rostoklaty. Úsekové měření je zdaleka nejúčinnější, i ti největší „draci“ tam rychlost
dodržují.
Jistě nejen naše rodina by uvítala stanovisko vedení obce k následujícím otázkám:
• Jaká je situace s plánovaným obchvatem a jaké kroky vedení
obce dělá
• Jaké jsou podmínky a náklady instalace úsekového měření
(jistě lze využít zkušenosti Úval )
• Jak se využívá spolupráce se státní a městskou policií
• Jaké jiné možnosti vidí vedení obce ke zklidnění dopravy v NJ
Hezký den.
Josef Jiřík, Nové Jirny

Odpověď obce k dopisu našeho čtenáře:

Vážený pane Jiříku,
na Vaše otázky z dopisu se Vám pokusím velice stručně odpovědět, protože v opačném případě by nám nemusel stačit celý Jirenský zpravodaj. Už jenom prvé téma se řeší více jak 35 let
a výhled řešení není stále u konce. Toto téma bývá i častým předmětem volné diskuze na veřejných zasedáních.
• Přeložka silnice II/101
O tomto záměru se hovoří již od osmdesátých let minulého století,
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kdy se vybudoval úsek dálnice D11 okolo Jiren včetně sjezdu a
nájezdu. Nejblíže k realizaci obchvatu bylo v období let 1992-94,
kdy však vodohospodáři vznesli požadavek na přemostění celého
údolí, kde se nachází jirensko-horoušanské prameniště. Tento požadavek měl za následek nejen podstatné zdražení celé stavby, tak
i její nerealizaci, která byla následně mnohokrát urgována.

Problematika přeložky byla řešena i v rámci Sdružení svazku obcí
Úvalského vodovodu (obce Jirny, Horoušany a Úvaly), na jehož
podkladě zadal KÚSK na obě uvažované trasy zadávací studii
z hlediska vlivu na životní prostředí. Výsledkem komplexního vyhodnocení bylo doporučení varianty „b“, tj. vymístění přeložky
východním směrem mezi obce Horoušánky a Horoušany.
Je na místě zdůraznit, že ze Sdružení svazku obcí „bolí“ stávající
provoz na silnici II/101 nejvíce obec Jirny. Na druhé straně je potřeba i říci, že doporučená varianta „b“ vyvolá spoustu problémů
v Horoušanech či Horoušánkách, kde vznikla v minulosti různá
sdružení, takže projednání trasy pro přeložku nebude vůbec jednoduché. Všichni víme, jen jak dlouho se projednával výkup pozemků u Hradce Králové či Plzně, a to se jednalo o výstavbu
dálnice.

Problematika kamionové dopravy na silnici II/101 byla řešena
v souvislosti s nevybudováním SOKP (stavba 511) v loňském
roce jak na KÚSK, tak i na MěÚ v Říčanech, kde bylo předloženo komplexní posouzení návrhu silničního okruhu kolem Prahy,
které nechalo zadat ŘSD ČR.

Na obec Jirny byl v poslední době vyvíjen tlak ohledně rekonstrukce a rozšíření mostku na silnici II/101 přes Jirenský potok,
(náhrada mostního provizoria), jež by mělo z největší pravděpodobností za následek odstranění dopravního značení „6t“. Obec
s rozšířením mostku nesouhlasila a zvolila raději variantu mo-

stního provizoria. Pro danou situaci je toto řešení asi tím nejlepším, protože v současné době KÚSK jako investor budoucí přeložky nemá vyhotovenu PD ani k územnímu řízení, natož
uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích s vlastníky dotčených
pozemků.

• Úsekové měření v obci
Zastupitelstvo obce neuvažuje s instalací úsekového měření. Při
vjezdech do obce je nainstalováno orientační zařízení „Ukazatel
okamžité rychlosti motorových vozidel“, což by mělo být pro řidiče dostačující, aby sundali nohu z plynu.

• Spolupráce se státní a městskou policií, zklidnění dopravy
Celková spolupráce je na dobré úrovni. Státní Policie ČR provádí
namátková měření rychlosti v obou částech obce včetně průjezdu
kamionů. Významně se podílí i na snižování kriminality. Od počátku roku obec spolupracuje i s městskou policií, pro kterou byla
také vyžádána možnost k provádění měření rychlosti v obci v konkrétních úsecích. Měření byla provedena, naposledy minulý
týden. Městská policie dále zabezpečuje a kontroluje dodržování
OZV (zákaz parkování na chodnících a na veřejné zeleni, dodržování nočního klidu, apod.). V současné době má obec vyjádření a povolení Policie ČR k úpravě umístění a doplnění značek
„6t“, které přinese další zklidnění dopravy v obci.
Největší provoz automobilové dopravy je v ranní a odpolední
špičce, kdy přes obec projíždí na dálnici i lidé z Úval a jeho širokého okolí, protože Běchovice a Újezd nad Lesy, jsou dopravně
ucpané a navíc se zde staví v hlavní komunikaci splašková kanalizace. Značnou úlevu by mimo jiné přineslo i to, kdyby občané
používali k cestě do zaměstnání MHD. Umíte si toto představit?
Já v tomto směru optimista určitě nejsem.
Stanislav Skořepa, starosta

základní škola
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Po zasloužených a krásných prázdninách byl zahájen 4. září školní rok 2017/2018. První školní setkání dětí a paní učitelek proběhlo v kmenových třídách. Prvňáčky jsme slavnostně uvítali v jirenském kulturním domě, kde branou prošli do naší školy se
svými kamarády šesťáky. Všem dětem základní školy přejeme úspěšný a pohodový nový školní rok.
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spolky a organizace

HASIČI NOVÉ JIRNY

Prázdniny se nám uchýlily ke konci
a my, vedoucí mladých hasičů jsme
stihli připravit ještě jedno víkendové
hasičské soustředění, které už bylo
i pro ty nejmladší. Jako každý rok jsme
vyrazili do kempu Cholín, který se nachází na břehu Vltavy. Celé soustředění jsme se zabývali učením a opakováním na ZPV, tedy závod požární
všestrannosti. Děti si po prázdninách
připomněly zdravovědu, topografii,
uzlování, ale také střelbu ze vzduchovky.

Jako test, zda si děti vše potřebné pamatují, jsme jim vyznačili cca 2 km
trasu barevnými fáborky, podle kterých se děti orientovaly, a po určité
vzdálenosti byla rozmístěna stanoviště.
Všechny děti úkoly bravurně zvládly.
V neděli dopoledne jsme se vypravili na hasičskou stanici
Sedlčany, kde nás ve dvou skupinách provedli, ukázali všechno
vybavení zbrojnice i aut, která byla stále připravena k případnému
výjezdu.
Odpoledne jsme měli chvilku tvoření a vytvořili jsme si batikovaná trička. Ke konci soustředění za námi přijelo pár členů ze zastupitelstva obce a jako překvapení pro děti i nás vedoucí přivezli
něco sladkého na zub. Tímto jim moc děkujeme.
26.srpna jsme se zúčastnili dalšího kola Podlipanské ligy, tentokrát v Třebovli, kde jsme se umístili na krásném 7.místě, s časem

00:20:26. Od posledních závodů se naše družstvo výrazně zlepšilo, nejen díky pravidelným tréninkům, ale také díky fyzickým
přípravám. Sezona se nám pomalu chýlí ke konci, ale ještě nám
zbývají v září poslední troje závody, o kterých Vás budeme informovat v dalším čísle Jirenského zpravodaje.
Dále bychom chtěli poděkovat dvěma sponzorům za sponzorský
dar pro naše mladé hasiče.

Vedoucí mládeže
Kristýna Vančurová
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kdy a kam
Divadlo Horní Počernice – program na září a říjen 2017
Pokladna divadla je otevřená vždy od pondělí do pátku
od 16:00 do 19:00.
Vstupenky si můžete koupit nebo zarezervovat kdykoliv
na našich webových stránkách
www.divadlopocernice.cz.

poručujeme vstupenky přímo zakoupit na
http://vstupenky.divadlopocernice.cz/kulturni-centrum-horni-pocernice/list
(vyberte si možnost Evstupenka nebo Cool ticket).

Délka všech představení je uváděná včetně přestávky.
Věnujete pozornost omezené délce rezervace, vstu- Pořady do 90 minut se hrají bez přestávky, pokud není
penky je nutné do týdne vyzvednout v pokladně divadla. uvedeno jinak.
Pokud víte, že vám naše otvírací doba nevyhovuje, do-
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Sobota 16. září v 15:00
POPELKA
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Kristýna Cincibusová, Klára Šimicová
Pohádkový příběh plný písniček a tanečních vystoupení. Těšit se
můžete na půvabnou a hodnou Popelku, zamilovaného prince
a celé hejno holoubků.
Délka představení: 55 minut. Vstupné: 70, 60, 50 Kč
Úterý 19. září v 19:30
NAPROSTÍ CIZINCI
KINO
Režie: Paolo Genovese
Hrají: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea a další.
Skupina dlouholetých přátel si zpestří společnou večeři návrhem,
že všichni dají na stůl své telefony a každý příchozí hovor, zprávu
či fotograﬁi budou sdílet společně – vždyť před sebou už dávno
nemají co skrývat. Brzy se ukáže, jak málo o sobě vědí.
Délka ﬁlmu: 97 minut. Vstupné: 80 Kč
Středa 20. září v 18:00
KAREL FRONTZ – fotograﬁe
VERNISÁŽ
Výstava fotograﬁí ze studijní cesty po Keni.
Vstup volný
Pátek 22. září v 19:30
CRY BABY CRY
Sabina Krátká
Švandovo divadlo
Režie: Martina Krátká
Hrají: Michal Dlouhý, Klára Cibulková, Bohdana Pavlíková, Kristýna Frejová, Réka Derzsi/ Eva Vrbková, Blanka Popková
Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí. V módním
kurzu life coachingu se pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj
život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný?
Upozorňujeme diváky, že při představení se na jevišti kouří.
Délka představení: 80 minut. Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Neděle 24. září v 15:00
PANÍ LÁRY FÁRY
Betty MacDonaldová a Eva Čechová
DS Na Radosti Horní Počernice
Režie: Eva Čechová
Hrají: Z. Staňková a děti
Znáte někoho, kdo si po sobě neuklízí? A víte, že zřejmě chytl
čurbesajdu? Pošlete ho za paní Láry Fáry, ta zná lék na všechny
dětské nemoci a navíc je s ní legrace.
Délka představení: 65 minut. Vstupné: 70, 60, 50 Kč
Pondělí 25. září v 19:30
CAVEMAN
Rob Backer
Agentura Point
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Jan Holík/ Jakub Slach
Obhajoba jeskynního muže představuje humorné přemýšlení
o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak často tyto rozdíly
vyvolávají nedorozumění.
Délka představení: 90 minut. Vstupné: 400, 370, 350 Kč
Částečně zadané představení
Středa 27. září v 19:30
ŠPUNTI NA VODĚ
KINO
Režie: Jiří Chlumský
Hrají: Hynek Čermák, Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová, Jiří
Langmajer, Pavel Liška a další.

Tajně sjet Sázavu s vlastními dětmi může být dobrodružnější než
se původně zdálo. Česká letní ﬁlmová komedie vám připomene
prázdninovou atmosféru.
Délka ﬁlmu: 83 minut. Vstupné: 80 Kč
Sobota 30. září v 19:30
Pavel Kohout
(Čechův divadelní podzim)
DS Jiřího Voskovce – Sázava
Režie: Martin Kovářik
Napínavá komedie se skoro sedmi mrtvolami.
Délka představení: 90 minut
Neděle 1. října v 15:00
MIMI ŠÉF
KINO
animovaný, komedie /USA
Režie: Tom McGrath
Batole jako korporátní šéf, který ovládá celou rodinu. Bláznivá
komedie, která baví malé i velké diváky.
Délka ﬁlmu: 97 minut. Vstupné: 80 Kč
Pondělí 2. října v 19:30
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
KINO
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger, Jiří Macháček, Lenka Krobotová a další.
První díl ﬁlmové trilogie Zahradnictví. Rodinný přítel je melodrama
odehrávající se ve 40. letech za německé okupace.
Délka ﬁlmu: 130 minut. Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 5. října v 19:30
SVĚTÁCI
Vratislav Blažek, Zděněk Podskalský, Evžen Illín, Vlastimil Hála
DS Háta, režie: Lumír Olšovský
Hrají: V. Limr, L. Olšovský, F. Tomsa, D. Gondík, A. Háma a další.
Divadelní úprava klasické a populární komedie o třech fasádnících, kteří si chtějí užít jeden večer ve velkém stylu.
Délka představení: 180 minut. Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Neděle 8. října v 18:00
TAJEMSTVÍ ČERNÉHO LESA
Jarmila Loukotková
DS Počerníčci
Režie: Klára Šimicová, Jana Sůvová
Hrají: J. Čarvaš, A. Červená, B. Erbová, T. Fraňková, D. Hanuš, Z.
Horváthová, M. Jarolím, T. Koníček, Z. Králová, A. Rejličová, L.
Richterová, J. Rubáček, Š. Sýkora, M. Šimice, M. Tvrdíková, Š.
Vejsadová, Z. Zápotocká
Shakespearův tragický příběh Macbetha přepsala Jarmila Loukotková tak, aby byl zajímavý i pro děti. V dramatickém příběhu
se protnou touha po moci, která se nezastaví ani před zločinem,
se smyslem pro čest a pravdu.
Délka představení: 75 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 10. října v 19:30
JMÉNO
Alexandre de la Patellière
Divadlo Verze
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: R. Zach, J. Janěková ml., P. Lněnička, J. Dolanský, L. Rybová
Brilantní komedie podle nejlepší francouzské tradice. Polštářová
bitva omezenců, kteří jsou přesvědčeni o tom, že svá omezení už
dávno překonali
Délka představení: 95 minut (hrajeme bez přestávky)
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
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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.

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách z našeho chovu ! Stáří 14- 19 týdnů.
Cen a 1 49 -18 0,- K č/ ks.
Prodej: 24. září a 22. října 2017 Jirny –
potraviny u parku – 14.15 hod.
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožekcena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
t el . 60 1 576 270, 72 8 60 5 840

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

