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Volby do obecního zastupitelstva konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Voliči v seznamu:
Vydané obálky:
Volební účast v %:
Platné hlasy:

Okrsek č. 1
Jirny
1 1 94
574
48,07
6 373

Okrsek č. 2
Nové Jirny
652
345
52,91
3 895

SNK Jirny a Nové Jirny
TOP 09
ODS

celkem
3 287
2 1 57
929

celkem
2 408
1 01 3
474

v%
51 ,58
33,85
1 4,58

v%
61 ,82
26,01
1 2,1 7

Jirny
souhrnně
1 846
91 9
49,78
1 0 268
celkem
5 695
3 1 70
1 403

v%
55,46
30,87
1 3,66

Nově zvolení zastupitelé obce Jirny (seřazení dle počtu získaných hlasů)
Jméno
Václav Kopecký
Stanislav Skořepa
Jindřich Rytíř
Milan Vilímek
Mgr. Hana Kudrnová
Šárka Hanušová
Ing. Jan Hrůza
Ing. Milan Červinka
Ing. Jan Lehečka
Ing. Petr Hnízdil
PhDr. Eva Borková
Jaromír Bednařík
Milan Vodička

Kandidátní
listina
SNK Jirny a Nové Jirny
SNK Jirny a Nové Jirny
SNK Jirny a Nové Jirny
SNK Jirny a Nové Jirny
SNK Jirny a Nové Jirny
SNK Jirny a Nové Jirny
SNK Jirny a Nové Jirny
SNK Jirny a Nové Jirny
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
ODS

Na ustavujícím zasedání byl dne 1 4. 11 . 201 4 zvolen starostou

Zprávy z obecního úřadu
Výkup pozemku pro druhý stupeň ZŠ
V souladu s Usnesením zastupitelstva obce ze dne 24. 9.
2014 byla 9. 10. 2014 podepsána smlouva o koupi dvou
pozemků p.č. 646/26 a p.č. 646/27 v k. ú. Jirny (U hřiště)
o celkové výměře 25.000m2 a následně podán návrh na
vklad práva do katastru nemovitostí.
Příprava PD pro stavbu druhého stupně ZŠ
Na základě výběrového řízení (veřejná zakázka malého
rozsahu na služby) byl na základě došlých nabídek vybrán
projektant pan Ing. Miroslav Peltan, který vyhotoví veškerou potřebnou dokumentaci od objemové a dispoziční stu-

die pro celý školský areál až po projektovou

Okrsek č. 1
Jirny
302
31 3
292
271
278
266
255
205
224
21 6
1 64
1 69
91

Okrsek č. 2
Nové Jirny
229
21 5
21 6
1 81
1 66
1 66
1 66
1 80
84
87
11 0
1 04
70

Jirny
souhrnně
531
528
508
452
444
432
421
385
308
303
274
273
1 61

Stanislav Skořepa a místostarostou Jindřich Rytíř.

dokumentaci pro zadání a provedení stavby – 1. etapa,
včetně inženýrské činnosti za účelem vydání pravomocného stavebního povolení.
Rekonstrukce chodníku v N. Jirnech
Dle zpracované PD projektovou firmou PROfi Jihlava zahájila firma BES s.r.o. Benešov, která dokončila předtím
první úsek chodníku mezi Jirny a Novými Jirny, postupnou
rekonstrukci chodníku na levé straně návsi. Jedná se o úsek
od autobusové zastávky Nové Jirny I. po autobusovou zastávku Nové Jirny II., resp. „slepou“ ulici Hlavní. Součástí
této akce je zhotovení vjezdů přes zelenou plochu
k jednotlivým nemovitostem. Vjezdy budou vyasfaltovány
a budou osazeny betonovou obrubou. Předpokládaný termín asfaltování je plánován v termínu 15. 11. 2014.

Jirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. VI. ročník. Adresa vydavatele: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, e-mail: obec.jirny@jirny.cz,
tel.: 281 962 945. Měsíčník vychází vždy obvykle do 10. dne v měsíci, není-li v závěru tiráže uvedeno jinak, a je dostupný i na internetové adrese
obce www.jirny.cz. Náklad 600 kusů. Redakční rada pracuje ve složení: Mgr. Milan Bednář, Ing. Zdeňka Havlová, Václav Jelínek, Helena Sůrová,
PhDr. Melanie Zajacová. Adresa redakce: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny. E-mail redakce: zpravodaj@jirny.cz. Grafický návrh
a sazbu provedl Mgr. Milan Bednář, tisk Tiskárna Typol, Úvaly. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce.
Evidenční číslo MK ČR E 18995.

Redakčníuzávěrka prosincového čísla je 27. listopadu 2014.
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Revitalizace kaštanové aleje
Zakázku na tuto akci získala ve výběrovém řízení ze 7 zúčastněných firem firma KHL-EKO, a.s., Červený Hrádek.
Akce by měla být zahájena ještě v letošním roce, ihned po
zkontrolování všech potřebných dokladů SFŽP. Původní
termín dokončení stále trvá – nejpozději k 30. 4. 2015, ale
vzhledem k tomu, že akce nebyla zatím z výše uvedených
důvodů zahájena, bude moci být v případě potřeby s ohledem na klimatické podmínky prodloužena.
Stanislav Skořepa, starosta

Jirenské Srdcebraní
„Eva a Vašek“ v Jirnech

„Tak to si děláte legraci!“ I takové byly reakce některých
lidí zde v Jirnech. A zřejmě k tomu mají nějaký svůj důvod. Možná si mysleli, že jsme se zbláznili, když jsme pozvali jménem Sdružení Otevřených Srdcí toto velmi známé
hudební duo na letošní ročník Jirenského Srdcebraní, který
proběhl v nádherné atmosféře v pátek 31.10. v kulturním
domě. A bylo opravdu plno!
Člověk, který je zatížený předsudky a je ovlivněn
zprávami z bulvárního tisku a televize, by toto zřejmě neudělal. Snad žádná jiná hudební skupina není totiž na jedné
straně tolik opěvována a zároveň na druhé straně zahalena
závojem lidské záště a leckdy i výsměchu jako právě Eva
a Vašek. Čím to je? Jací ve skutečnosti jsou a jaké bylo tedy to Jirenské Srdcebraní? Zvu Vás k rozhovoru s paní
Evou a panem Vaškem v závěru tohoto článku.
Než si však sami odpovíte
na výše uvedené otázky,
které nutně vedou k hlubšímu zamyšlení, dovolte mi,
abych tento rozhovor uvedl
svým vlastním komentářem
k proběhlé akci a ke smyslu,
který považuji za důležitý.
Již tradičně každé takové
velké kulturní akci předchází
úvodní slovo a tentokrát se
moderátoři chopili tématu
keltského svátku všech svatých „Samhain“ a chcete-li blížící se Památce zesnulých
tzv. „Dušiček“. Období, kdy si připomínáme určitou propojenost mezi životem a smrtí a skutečnost, že v mnohých
kulturách, třeba i v našem křesťanství, smrtí život nekončí.
Podobně jako celý den je tvořen dnem a nocí, tak v našem
případě je i celé bytí složené ze života a smrti. Ne nebojte
se, nebudu zde rozvíjet žádnou filosofii, to už je na každém, kdo se zajímá, ale musím zde zmínit jednoznačný
fakt. A totiž ten, že lidé ze svých životů smrt naprosto vytěsnili. Lidé se začali smrti bát a odsunuli ji na nemocniční
lůžka. A pokud toto procítíte nebo nahlédnete do nějaké

psychologické knihy, zjistíte, že toto je právě důvod proč
je naše doba taková jaká je a lidé jsou takoví, jací jsou.
Bez mementa smrti a pomíjivosti všeho neexistuje úcta
k živému, lidem a k životnímu prostředí. Neexistuje soucit
s těmi, kterým se zrovna nedaří, neexistuje trvalá
spokojenost ani vděčnost. Díky absenci „mementa mori“
člověk příliš lehce propadá připoutanosti ke svým materiálním problémům a ubírá svůj život cestou materiálního
přežívání. Jsem skutečně rád, že toto téma na Jirenském
Srdcebraní, které je i o určitém etickém směřování, zaznělo. Byl by snad lepší den v roce, kdy si toto téma takto
společně připomenout?
No a ptáte-li se, za co jsem rád ještě, tak za to, že byl
plný sál, že jsme kromě Jireňáků mohli přivítat a pozvat
zdarma více než čtyřicet mentálně handicapovaných „dětí“
z domova Laguna v Psárech a další handicapované seniory
z domova v Jenštejně a jejich asistenty. Jsem rád, že nám
tito lidé mohou vstupovat
do života a obohatit ho
svým vlastním mementem.
Milí čtenáři, jak už jsem
v úvodu naznačil, nabízím
Vám a zejména Vám, kteří
jste osobně na koncertu
nebyli, přepis části rozhovoru s Evou a Vaškem,
který byl po skončení Jirenského Srdcebraní natáčen na kameru pro
www.wearehappy.cz. Udělejte si prosím názor sami.
A pokud budete mít připomínku, návrh nebo dokonce námět na další ročníky Srdcebraní,
pište
je
prosím
na
adresu
sdruzeni@otevrenasrdce.cz.
Těším se nashledanou na dalších akcích!
Ing. Martin Zuran
Jménem Sdružení srdečně děkujeme za podporu a pomoc panu L. Majerovi, a Ing. V. Försterovi (Labox, spol.
s r.o.), panu Ing. A. Lencovi (LE&CO) a v neposlední řadě
panu S. Skořepovi, J. Rytíři, J. Cibulkovi (obec Jirny),
P. Popelkovi (catering Popelka).
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Obec Jirny vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
u příležitosti 70. narozenin

Milana Drobného
Hosté: Yvetta Simonová, Yvonne Přenosilová,
Michaela Fialová, Milan Pitkin

Kde: kulturnídům Jirny
Kdy: 12. 12. 2014 od 19 hod.
vstupné dobrovolné
Výtěžek z akce je věnován pro děti z MŠ a ZŠ

Školství
Děkujeme firmě Autodoprava Michal Červenka, Družstevní, 250 90 Jirny, která darovala ZŠ Jirny, okres Praha
– východ zeminu k dokončení terénních úprav u multifunkčního hřiště na školní zahradě Navrátilova 69.
Hana Kudrnová, ředitelka školy

Dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie
….
Progamy Maxík, Kupoz
Mgr. Pavla Krutská
Speciální pedagog
Revoluční 343
Šestajovice
www.pavla-krutska.netstranky.cz

Školička U BABIČKY
Jirny, Zámecká 109

Hlídání dětí v domku se zahrádkou.
Docházka podle Vašich potřeb. Přijímáme
i děti mladší tří let.
Nízké ceny od 39,-/hod., vč.stravy.
Tel. 773 750 072
www.hlidani-jirny.webnode.cz

OBCHODNICE S REALITAMI
Do našeho týmu hledáme
ženy s obchodním duchem,
které chtějí být úspěšné.
Nabízíme pozici obchodnice s realitami
v kanceláři v Úvalech.
Pro bližší informace volejte 604 700 022.
Zkušenost v oboru není podmínkou.
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AUTODOPRAVA
NONSTOP

MILAN PETRUŽÁLEK

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

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

Mobil: 603 242 142
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KOMINICTVÍ NĚMEC
opravy, revize, čištění
tel. 775 1 32 921
www.kominictvinemec.cz
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