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slovo n a ú vo d
Vážení čtenáři,

vzhledem k tomu, že se blíží nové volební období a nikdo nevíme, co se stane po zvolení nových zastupitelů, rádi bychom
Vám poděkovali za přízeň, kterou věnujete našemu zpravodaji.
Vždy se snažíme vyjít vstříc všem občanům i politickým stranám, zveřejňujeme všechny příspěvky, které se týkají obce, ať
už je napíše kdokoliv. Jediná korektura, která v našem zpravodaji probíhá, je kontrola českého pravopisu.
Když se podívám na všechna média – televizi, tisk, facebookové stránky, internetové prohlížeče, ale i sloupy a ploty podél
silnic, všude se na Vás usmívají plakáty osob či skupin,
které zaručeně zvednou a zlepší život ve Vaší obci či Vašem
kraji. V každé obci či městě probíhají předvolební akce zaměřené různým směrem – tancovačky, slavnosti, sportovní aktivity. I náš Zpravodaj musel na volby reagovat, a proto
spravedlivě poskytl každé volební straně jednu stranu, aby se
mohla představit.
Věříme, že do nového volebního období vkročíme s rozumem
a rozvahou. Rozhodnutí o tom, jak to bude, je na každém z nás.
Naše obec je velká, má dvě části a několik odlehlých území.
Máme nové silnice, chodníky, základní občanskou vybavenost
a dobrou dopravní dostupnost. Přesto je tu stále co zlepšovat.
Jsou věci, které změnit nepůjdou, jako je rozložení obce a ka-

tastrálního území, vedení hlavní
silnice prostředkem obce,
stavby, které již stojí a ty, které
se právě budují. Na druhou
stranu určitě se najde mnoho
věcí, na kterých je potřeba pracovat.
Věřme, že ti, kteří vstupují do voleb, opravdu naši obec znají.
Že vědí kde, která ulice leží a jak vypadá, jaké problémy lidi
v ní trápí. Že vědí, která vzdálená území patří ještě do našeho
katastru a nesmíme tedy na ně zapomenout. Ale především, že
chtějí pracovat pro své občany a pomoci k lepšímu bydlení
v naší obci.
Určitě k volbám jděte a volte srdcem. Děláte to pro sebe a svoji
obec. Pro to, aby se Vám zde lépe žilo a abyste se sami mohli
v budoucnu přesvědčit, zda Vaše rozhodnutí bylo správné.
Věřím, že zvolíte dobře a také věřím, že náš zpravodaj Vám
bude přinášet své informace i dál i přesto, že se změní zastupitelstvo obce.
Děkujeme všem, kteří nás čtou rádi i všem, kteří dobrovolně
a rádi přispívají.
A přejeme hodně štěstí v novém období našemu Zpravodaji,
naší obci i Vám všem.
Za redakci Šárka Hanušová

slovo s t a r o s t y
Vážení občané,

vzhledem k tomu, že se blíží nové volební období, rád bych
poděkoval všem zastupitelům obce, kteří celé předchozí 4 roky
pracovali pro naši obec a Vás všechny. Během tohoto čtyřletého období se podařilo uskutečnit velké množství akcí, jejichž
výčet najdete na následujících stranách našeho zpravodaje.
Současně bych chtěl poděkovat všem spolkům, se kterými
obec spolupracovala za jejich aktivity a kulturní či spole-

čenské akce a všem občanům, kterým není naše obec lhostejná za přízeň, kterou jste nám projevili i pochopení, které
jste měli v období uzavírek, rekonstrukcí či dopravních
omezení, které žádnou obec čas od času neminou.
Dovolte mi, popřát Vám všem mnoho štěstí v dalším volebním období a v osobním životě jen to nejlepší.
Stanislav Skořepa, starosta obce
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VOLEBNÍ STRANY V NAŠÍ OBCI A JEJICH PŘEDSTAVENÍ:
Volby do Zastupitelstva obce Jirny a volby do Senátu
Parlamentu České republiky se konají:
- v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod a
- v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hod.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
- dne 12. října 2018 a od 14.00 do 22.00 hodin a
- dne 13. října 2018 od 8.00 do 14. 00 hodin.

- ve volebním okrsku č. 1 Jirny je volební místnost:
Kulturní dům, Pražská čp. 73, 250 90 Jirny
- ve volebním okrsku č. 2 Nové Jirny je volební místnost:
Hasičská zbrojnice, Dělnická čp. 303, 250 90 Jirny, část
Nové Jirny .
- ve volebním okrsku č. 3 Jirny je volební místnost:
Kulturní dům, Pražská čp. 73, 250 90 Jirny
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SOUSEDÉ
Vážení spoluobčané, sousedé,

dovolte nám oslovit Vás jménem
Sdružení nezávislých kandidátů „Sousedé“. Naše sdružení představují jak
fyzické osoby, tak i zástupci místních
spolků. Ti už delší dobu v našich obcích Jirny a Nové Jirny pořádají akce
pro děti a širokou veřejnost a starají se
o veřejný prostor - např. o výstavbu
a provoz dětského hřiště Na Výsluní.
Jsme obyvateli Jiren a Nových Jiren,
kterým není lhostejný osud našich

obcí. Řešíme každodenní problémy,
se kterými se potýkáte i Vy, naši sousedé. Zajímá nás, jakým směrem se
naše obce budou rozvíjet a přemýšlíme nad tím, jak zpříjemnit život nám
všem.
Každý problém, každá životní situace,
má vždy mnoho způsobů řešení, ale je
zapotřebí, aby se našel někdo, kdo
chce s danou situací něco udělat, a kdo
chce pomoci. Proto jsme se rozhodli
založit Sdružení nezávislých kandi-
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dátů Sousedé. Naším hlavním cílem je
lepší informovanost obyvatel Jiren
a Nových Jiren o plánech a dění
v obou obcích. Velký důraz chceme
klást také na bezpečnost dětí i občanů
nejen v dopravě, zviditelnění našich
obou obcí nejen v naší komunitě, ale
i v rámci regionu. Chceme více spolupracovat s okolními obcemi, jak při sdílení informací, tak při řešení běžných
životních situací, kontaktu s orgány
státní správy, dodavateli služeb, při rozhodování o budoucím rozvoji, apod.
Budeme aktivně posouvat věci dopředu klidně i malými kroky. Budeme
s Vámi, obyvateli Jiren a Nových Jiren
otevřeně komunikovat. Zajímá nás
i Váš názor.
Milí sousedé, věříme, že rozvoj a budoucnost našich obcí Vám není lhostejný a využijete příležitost účastnit se
5. a 6. října 2018 komunálních voleb.
Těšíme se na Vás
Tereza Benáčanová, Martin Horák,
Kateřina Švábová, Petr Benáčan,
Stanislav Větrovský, Petr Schaffner,
Martin Durčan, Pavel Roškot,
Gabriela Paková, Petr Kubát, Jan
Konrád, Petra Ševěčková a Jan Špeta

Volte Sousedy – volte číslo 1

str. 4
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Vážení občané, obyvatelé Jiren a Nových Jiren,
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dovolte nám, abychom představili naše sdružení, které se bude stejně jako jiné strany a sdružení ucházet o Vaši přízeň
ve volbách do zastupitelstva obce.

KDO JSME?

- jsme jedni z Vás. Žijeme v naší obci, známe obě její části a dlouho se aktivně podílíme na jejím rozvoji
- jsme nejstarším sdružením a volební stranou v naší obci
- zažili jsme vesnici bez inženýrských sítí, bez asfaltů a chodníků i její moderní ráz, zažili jsme holá pole i nově zastavěná území, známe přednosti naší obce i problémy v ní
- chceme pro naši obec to nejlepší, protože ji máme rádi, žijeme v ní, vychováváme své děti a chceme v ní žít i nadále. Jsme připraveni pro naši obec pracovat a plnit vše, co slibujeme. Přejeme si, aby lidé v naší obci byli spokojeni,
protože víme, že spokojení lidé jsou základem spokojené obce.

Milan Červinka, Hana Kudrnová, Šárka Hanušová, Lucie Proroková, Miroslava Strejcová, Jindřich Rytíř, Martin Jakeš,
Milan Vilímek, Jan Hrůza, Martin Děkanovský, Stanislav Skořepa, Milan Novotný a Václav Kopecký

Co chceme udělat v novém volebním období?

- chceme pokračovat ve všem, co bylo v minulých let započato – pokračovat na rekonstrukcích stávajících komunikací
a chodníků, zajistit lepší autobusové spojení v obci, dokončit novou základní školu, zlepšit třídění odpadu v obci, podporovat místní spolky a spolupráci s nimi, zahájit postupnou rekonstrukci kulturního domu, revitalizovat objekt nákupního střediska, zajistit větší bezpečnost a pořádek v obci, zajistit lepší informovanost občanů
- chceme zajistit nové vodní plochy na zadržování vody v krajině, zřídit parky a dětská hřiště, postarat se o své občany v rámci možností obce – mateřská a základní škola pro děti, práce v místě pro pracující a péče o seniory
- chceme pracovat pro Vás a s Vámi současně, protože bez spolupráce s Vámi a Vaší důvěry to není možné
- nechceme jen slibovat – chceme konat a k tomu potřebujeme Vaši podporu.
Děkujeme Vám všem, kteří půjdete k volbám a dáte nám svůj hlas.

Vaši důvěru nezklameme.
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OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
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Vážení spoluobčané

dovolte nám oslovit Vás jménem místního sdružení ODS.
Místní sdružení ODS Jirny bylo založeno v roce 1992
a jeho členy jsou obyvatelé z obou částí naší obce.
Od prvních voleb jsme vždy měli své zástupce zvolené do
obecního zastupitelstva. Po letech práce pro obec dobře
víme, že v zastupitelstvu je nejdůležitější se dohodnout na
nejlepší možné variantě při řešení problémů.
V naší obci nejde ani tak o zásluhy jednotlivců, ale
o ochotu se vždy v zastupitelstvu sjednotit a nebýt v opozici. Občas bývá těžké se shodnout ve všech bodech, ale
aby obec fungovala, je nutné najít kompromis a uvědomit
si co je důležité, co slouží veřejnému blahu. Při svém jednání vycházíme ze standardních zásad liberální demokracie, odmítáme proto věčné pokusy o hledání třetích
cest, kolektivistické ideologie a pokusy o nepolitickou politiku.
Obec Jirny je krásná a hezky se tu žije.

Místní sdružení ODS by se chtělo zaměřit na dokončení
započatých rekonstrukcí komunikací a chodníků v obou
částech obce. Další prioritou je pořádek v obci a bezpečnost. A to bezpečnost na všech úrovních, od bezpečí dětí
a seniorů, až po ochranu zboží a majetku. Stále nejdůležitějším bodem je dokončení nové školy.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Daniela Pištěková,
Milan Vodička,
Blanka Smolíková,
Michal Vorel,
Lukáš Pouch,
Mgr. Michaela Vodičková,
Martin Pouch,
Monika Hradecká,
Petr Alexander,
Milan Průžek,
Zdena Skořepová,
Jiří Diviš,
Helena Sůrová,

Podařilo se nám dát dohromady skupinu lidí, za nimiž stojí
jejich každodenní poctivá práce, jsou ochotni a připraveni
plnit to, k čemu se v našem volebním programu zavazu-

sanitářka
emisní technik
mzdová účetní
vedoucí výroby – Tetra Security
obchodní jednatel
referentka státní správy a samosprávy
kameník
překladatelka a odborná referentka
stavební technik
asistent – disponent
sociální pracovnice
strážný
důchodkyně

Přejeme si, aby místní spolky dále fungovaly tak, jak fungují a rádi je podpoříme. Základem naší praktické politiky
je důraz na soukromé vlastnictví, nízké daně, podnikavost, solidaritu zodpovědných, snižování byrokracie,
malý a bezpečný stát, ochranu soukromí, individuální
zodpovědnost, zdravé veřejné finance a nezadluženou
budoucnost.

člen ODS
člen ODS
člen ODS
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
člen ODS
člen ODS
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
člen ODS

jeme, proto Vám představujeme naše kandidáty do Zastupitelstva obce Jirny:
Budeme moc rádi, pokud přijdete k volbám a dáte nám svůj
hlas.
Chtěli bychom moc poděkovat i nestraníkům, kteří nás podpořili na naší kandidátce.

str. 6
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NEZÁVISLÍ S PODPOROU TOP 09

Již třetí volební období naši kandidáti požádají o důvěru a hlasy Vás – obyvatele Jiren a Nových Jiren, abychom mohli
pokračovat v práci, kterou jsme kdysi započali a ve které chceme pokračovat. Ale jelikož slova jsou slova a plané řeči
a populismus ještě nikdy nic nevyřešily, rozhodli jsme se zde rekapitulovat, co se nám podařilo, v čem chceme dál pokračovat a co bychom stále ještě chtěli dokázat.
Před osmi lety jsme kandidovali do obce s heslem: „Svěží vítr do Jiren“.

Naším cílem nebylo ukazovat, co se dělá špatně, neměli jsme potřebu svalovat vinu na ty před námi bez znalosti situace, naším úmyslem bylo přinést svěží vítr, ráznější rozhodování a dlouhodobé strategie pro fungování obce. Vytyčili jsme si hlavní body:

• Nestavět v Jirnech druhý stupeň, ale postavit v Jirnech zcela novou plnohodnotnou školu, která splní kritéria nejmodernější školy pro další generace a ne jen na několik let, propůjčit obci naše stavařské i managerské schopnosti
a školu prostě realizovat.
• Pozastavit chaotickou výstavbu, zpracovat nový územní plán, odsouhlasit institut plánovací smlouvy obce,
schválit stavební uzávěry a další kroky směřující k tomu, aby developeři nedokázali prosadit výstavbu malometrážních bytů, řadovek, bytovek, které na první pohled zvýší velikost obce, počet obyvatel, ale sníží kvalitu bydlení, občanské vybavenosti, dopravy a nakonec by se z obce stal startovací satelit, kdy ti úspěšní z obce časem
odejdou „za lepším“. My jsme se rozhodli podporovat jen tu výstavbu, která bude právě oním „lepším“. Soliterní
domy, dostatečná velikost parcel, zeleň, volnočasové aktivity, ad ...
• Pomáhat v našich školských zařízeních s moderními prvky, prosadit více kroužků, aby rodiče nebyli nuceni
pro své děti vyhledávat jiná zařízení v okolí, netrávili čas cestováním a mezi dětmi i rodiči se pěstoval patriotismus a vztah k obci.
• Podporovat kulturní život v obci, která má v okolí jeden z největších kulturních domů (sálů) a z toho plyne potřeba podporovat spolky, které svými aktivitami ke kulturnímu životu přispívají a které ho spoluvytvářejí.
• Podporovat postup modernizace obecních komunikací, dbát na spravedlivé rozdělení Jirny – Nové Jirny a stanovit prioritu na základě zatížení a využití daných ulic.
• Podporovat zrušení varianty obchvatu Prahy (tzv. venkovní – přímo v sousedství obce) a naopak podporovat realizaci propojení D1 – D11 – D10 – D8 (tzv. vnitřní variantou) využívající Pražský okruh s dobudováním napojení Říčan – Uhříněves – Běchovice, Úvaly – Běchovice a sever Prahy.
• Zajistit větší informovanost občanů o činnosti zastupitelstva. Aktivně psát do našeho zpravodaje, na obecní facebook a diskutovat na veřejných zastupitelstvech. Umožnit každému, kdo o to má zájem, se do rozhodování o
obecních záležitostech aktivně zapojit.
• Prosazovat více zeleně v již vzniklých skladových areálech a udržet prosazený trend v zastavení výstavby dalších hal, tak jak určuje nově vznikající územní plán.
• Po dostavbě školy a tělocvičen prosadit v areálu školy sportovní areál – např. atletickou dráhu s hřištěm pro
volejbal a plážový volejbal.

Myslíme si, že ve všech těchto bodech jsme odvedli spoustu práce, často neviditelné a že spousta z těchto věcí se povedla, některé méně, některé více a některé nikdy neskončí a budeme v nich pokračovat nadále. Máme mezi sebou stabilní již známé tváře, ale i spoustu nových, kteří přicházejí s dalšími nápady - a to je opět onen svěží vítr a další motor potřebný k naší práci. A tito lidé jsou vždy vítáni!
O Vaši přízeň se 5. - 6. 10. 2018 budeme ucházet…
Ing. Jan Lehečka

JUDr. Jitka Korejzová

MUDr. Alena Hoznauerová
Miroslav Smetana

Ing. Petr Hnízdil

Jaromír Bednařík

Ing. Pavel Krištof

Martin Rucký

Bc. Martin Fěřtek

Ing. Mgr. Bohdan Nejedlý

Jiří Pour

Ing. Jiří Vaněk

Luboš Winter

Budeme velmi rádi, když přijdete k volbám, podpoříte naši kandidátku č. 4, podpoříte svou obec…
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NOVÁ HLAVNÍ SILNICE

Vážení čtenáři,
v minulém čísle našeho zpravodaje jsme Vás informovali
o opravě silnice II/101, která prochází částí obce Jirny i Nové
Jirny a o uzavírce, která Vás v souvislosti s touto opravou čekala. Jsme rádi, že dnes, po měsíci, můžeme zkonstatovat, že
silnice byla nově vyasfaltována, průběh prací byl rychlejší, než
se původně očekávalo, a i přes dočasná omezení vše dopadlo
tak, jak mělo. Na začátku září byly dokončeny čáry ohraničující krajnici a středová čára a následně vyznačeny nové přechody pro chodce.
Na závěr ještě pár fotek z průběhu prací.

Děkujeme všem občanům za trpělivost, firmě Strabag za rychlost a kvalitní práci a věříme, že se Vám po nové silnici jezdí
lépe než po původním povrchu.
Za obec Jirny
Šárka Hanušová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Pokud máte zájem se společně se svými nově narozenými dětmi
zúčastnit
slavnostního obřadu vítání občánků,
které proběhne
20. 10. 2018 od 14.00 hod. v Mateřské škole Jirny,
můžete se do 15. 10. 2018 přihlásit na Obecním úřadě Jirny, Brandýská 9.
Slavnostní vítání dětí je doprovázeno vystoupením
studentů ze Základní školy Jirny za vedení paní učitelky J. N.

Součástí obřadu je zápis do pamětní knihy a fotografování dětí s rodinnými příslušníky.
Pro děti máme připraveny drobné dárky.
Na obřad zveme jen přihlášené děti.

Těšíme se na setkání s celou vaší rodinou, babičkami a dědečky.
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SBĚRNÝ DVŮR A TŘÍDĚNÍ ODPADU

Třídění odpadu už je v naší obci zcela běžnou věcí a většina
občanů pro čistotu svého okolí a ochranu životního prostředí
dělá maximum, což je skvělé a za to jim velmi děkujeme.
I přes veškerou osvětu se bohužel opakovaně setkáváme s tím,
že někteří občané odpad netřídí, ale naopak využívají kontejnery ve sběrném dvoře pro odhození čehokoliv. Ale kontejnery
nejsou bezedné a mají sloužit všem a odhazování odpadu,
který do nich nepatří a zbytečně zabírá místo tomu, pro jaký
účel jsou pořízeny.
Proto jsme se rozhodli napsat krátký přehled toho, co do sběrného dvora patří a co ne.
Do sběrného dvora NEPATŘÍ:
- Tříděný odpad – papír, plast, sklo – na uvedené druhy odpadů máme v naší obci zajištěny modré a žluté pytle (papír a
plast) a zelené popelnice (sklo)
- Směsný odpad – běžný směsný odpad z domácnosti,
pro který jsou určeny černé plastové popelnice
- Nebezpečný odpad – televize, lednice, mrazáky, elektrotechnika, barvy, pneumatiky atd. - svoz nebezpečného odpadu probíhá na území obce v pravidelných intervalech
(2x ročně), které jsou vždy oznámeny prostřednictvím našeho
zpravodaje, obecního facebooku a webových stránek obce
- Stavební odpad – cihly, tvárnice, pytle se zbytky malty,
dlaždice a podobné materiály. Pro tento odpad je potřeba
zajistit si kontejner vlastní, který stavební suť a stavební
odpad odveze na příslušnou skládku
Do sběrného dvora PATŘÍ:
- Bioodpad – na bioodpad je ve sběrném dvoře určen samostatný kontejner a prosíme všechny občany, aby při
ukládání bioodpadu zkracovali větve na 50 cm z důvodu
místa
- Starý nábytek či podlahové krytiny z domácností a další
odpad z domácností, drobné odpady vzniklé při rekonstrukcích či úpravách domů max. do 0,5 m3, který NELZE umístit do plastové popelnice na svoz běžného směsného odpadu
(nábytek musí být rozebraný).
Samostatnou položku tvoří:
- Železo a železný šrot – pro uskladnění železného šrotu
je potřeba použít k tomu určené dvory a skládky. Obec
výkup železa nemá. Nicméně železo je možné zdarma
uložit na sběrném dvoře v Jirnech, kde jej obsluha roztřídí
a výtěžek použije ve prospěch skautů.
Sběrný dvůr je určen všem občanům s trvalým pobytem či nemovitostí na území obce Jirny a Nové Jirny. Stejně, jako tomu je
v ostatních okolních obcích, je nutné, aby nedocházelo ke zneužívání sběrného dvora občany a stavebními firmami, které nemají s obcí nic společného. Pokud tedy u Vás probíhá
rekonstrukce či stavba domu, je nutné zajistit si na odvoz odpadu vlastní kontejnery a nezneužívat sběrný dvůr. Obsluha sběrného dvora je oprávněna vyžadovat po vás doklad prokazující
Vaše oprávnění k užívání sběrného dvora (doklad o vlastnictví
nemovitosti či trvalého bydliště v obci). Prosíme tedy občany,
aby to akceptovali, je to tak běžné i ve sběrných dvorech okolních obcí.

V poslední době se obsluha sběrného dvora často setkala s agresivitou některých občanů, kteří si nárokovali vjezd do prostoru sběrného dvora, i když tam bylo plno, nebo občanů, kteří vyváželi
nevhodný odpad a na námitky obsluhy si přisuzovali, že mají
právo…
Ano, všichni občané mají právo využívat sběrný dvůr v obci,
ale zároveň morální povinnost akceptovat podmínky a možnosti sběrného dvora.
Věříme, že Vy, kteří čtete tyto řádky, chápete jejich smysl a patříte mezi ty, kteří vědí co do sběrného dvora vyvážet.
Děkujeme za podporu a pochopení všech obyvatel obce.
Za OÚ Jirny
Šárka Hanušová

Ceny za uložení odpadu
do velkoobjemového kontejneru:
Množství cca 1 kolečko
10 Kč
Množství malý vozík za auto
50 Kč
3
Množství větší vozík do 0,5 m 100 Kč
Bioodpad, železo
zdarma
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
• do Zastupitelstva obce Jirny
• do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Jirny podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a podle §15 zákona 247/1995
Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
Volby do Zastupitelstva obce Jirny a volby do Senátu
Parlamentu České republiky se konají:
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB
- ve volebním okrsku č. 1 Jirny je volební místnost:
Kulturní dům, Pražská čp. 73, 250 90 Jirny pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jirnech
- ve volebním okrsku č. 2 Nové Jirny je volební místnost:
Hasičská zbrojnice, Dělnická čp. 303, 250 90 Jirny, část
Nové Jirny pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v Nových Jirnech.
- ve volebním okrsku č. 3 Jirny je volební místnost:
Kulturní dům, Pražská čp. 73, 250 90 Jirny pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jirnech
- Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče
okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

- VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní

občanství státu, jehož občané jsou oprávnění 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.

- VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
- dne 12. října 2018 a od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
- dne 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14. 00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Za OÚ Mgr. Michaela Vodičková

HLASOVACÍ LÍSTKY

Vážení občané,

hlasovací lístky pro blížící se volby do Zastupitelstva a 1/3 Senátu budou do Vašich domovů rozneseny nejpozději do úterý
2. 10. 2018. Volit může každý občan, kterému v době konání
voleb bylo alespoň druhý den 18 let a který má v obci trvalý
pobyt.
Pokud by nastala situace, že jste hlasovací lístky neobdrželi,
prosím kontaktujte náš obecní úřad, případně si lístky vyzvedněte přímo ve volební místnosti v den konání voleb.
Děkuji,

Za OÚ Ing. Lucie Proroková, MBA

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 9. 9. 2018
Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
dle presenční listiny

PROGRAM:
1. Zrealizované investiční akce ve volebním období 2014-2018
2. Směna pozemku s p. Philippem
3. Smlouva o smlouvě budoucí s fy. ČEZ na zřízení věcného
břemene na pozemku p. č. 1554/9
4. Smlouva o zřízení věcného břemen s fy. ČEZ na pozemku
p. č. 1737
Navrhová komise: Ing. Hrůza, Mgr. Kudrnová 10x ano
Ověřovatelé zápisu: Ing. Hnízdil, Ing. Lehečka 10x ano
Hlasování veřejné, diskuse ihned
10x ano

Starosta obce v úvodu pozdravil a přivítal všechny přítomné
účastníky veřejného zasedání a připomenul volby do zastupitelstev obcí, které se konaly 10. – 11. 10. 2014, kde si občané
zvolili nové zastupitelstvo obce. Toto zastupitelstvo pracovalo

4 roky až do dnešního dne ve stejném složení:
p. Bednařík, pí. PhDr. Borková, p. Ing. Červinka, pí. Bc. Hanušová, p. Ing. Hnízdil, p. Ing. Hrůza, p. Kopecký,
pí. Mgr. Kudrnová, p. Ing. Lehečka, p. Rytíř, p. Skořepa, p. Vilímek a p. Vodička.
Tito zastupitelé následně byli rozděleni do jednotlivých výborů (stavební, finanční, kontrolní, kulturní a pořádkový), jejichž složení bylo v některých případech doplněno i o zástupce
z řad veřejnosti. Jednotlivé výbory úzce spolupracovaly
s celým zastupitelstvem a plnily dané úkoly.
1. Zrealizované investiční akce ve volebním období let
2014 - 2018
v roce 2014 po volbách se již mnoho akcí kvůli krátké době
do konce roku nestihlo, nicméně byla dokončena:
• výstavba prvé části chodníku mezi obcemi včetně nové panelové lávky přes Jirenský potok s novým zábradlím
• byla zahájena výstavba prvé etapy chodníků na návsi v No-
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vých Jirnech, jejíž součástí bylo i zrealizování zpevněných
příjezdů k jednotlivým nemovitostem
v ulici Vrbová směrem k přečerpávací stanici proběhla výsadba nového stromořadí
byl uskutečněn výkup pozemku pro novou školu
byl zadán a vypracován návrh hmotové a architektonické
studie nové školy
nové zastupitelstvo rozhodlo o úpravě poplatků za TKO (osvobozeno dítě do 1 roku, úleva 50 % pro děti od 1 roku do 6 let,
75% úleva pro lidi nad 70 let či držitele průkazu ZTP)
v prosinci proběhlo ve spolupráci se školou a některými
spolky rozsvícení vánočního stromu u kostela a následně
ještě i vánoční koncert, který byl zajištěn ve spolupráci
s panem Milanem Drobným
v roce 2015 bylo zadáno vypracování PD na stavbu nové
školy
zrealizován úsek stavby dešťové kanalizace na ulici Hlavní
v Nových Jirnech mezi křižovatkami ulic U Lesa a Cyrilovská
dále úsek dešťové kanalizace v ulici V Dubinách mezi křižovatkami ulic V Alejích a V Zahradách
pro odlehčení staré dešťové kanalizace na ulici Brandýská
před prádelnou bylo provedeno přepojení úseku dešťové
kanalizace z vrchní části ulice Brandýská do ulice Zámecká
byla uskutečněna revitalizace kaštanové aleje, kdy staré nemocné stromy byly nahrazeny novou výsadbou a byly provedeny drobné terénní úpravy
pokračovalo se v rekonstrukci dalších místních komunikací
a chodníků – konkrétně ulic: Na Polníku, střední část ulice
V Zahradách, Čapkova, B. Němcové, Nezvalova, kde byl
položen nový vodovodní řád v délce cca 50 m. V ulici Cyrilovská došlo k odstranění vrchní vrstvy a byla zde položena
nová dešťová kanalizace, která byla napojena na již dříve v
roce vybudovaný úsek dešťové kanalizace v ulici Hlavní
zrealizována výstavba nového chodníku podél ulice Brandýská v úseku od křižovatky ulice 5. května až takřka před
dálniční most. Při této akci byla opravena část vodovodního řadu před p. Ťopkou
pokračovalo se s výstavbou chodníků a zpevněných vjezdů
k nemovitostem na pravé části návsi v Nových Jirnech
během podzimu došlo k výstavbě druhé etapy chodníku
mezi obcemi, kde by vynechán pouze krátký úsek u Jirenského potoka, z důvodu plánované autobusové zastávky,
na níž byla vypracována PD, a začalo se projednávat stavební povolení
provedena nutná rekonstrukce elektra v ZŠ Jirny, Brandýská čp. 45
v MŠ bylo vybudováno zastínění pískovišť, byl řešen opětovný problém na téma kroužky v MŠ, ve školní jídelně byl
zaveden čipový systém s propojením na evidenci obědů,
bankovnictví a další služby
byla uskutečněna výměna pletiva na části areálu hřiště
zajištěny kontejnery na textil od firmy Dimatex
namontováno nové oplechování komínů na budově obecního úřadu včetně montáže tzv. napoleonů. Bylo provedeno
doplnění chybějících střešních šablon včetně výměny prasklých. Byla zrekonstruována i sociální zařízení.

• od listopadu došlo k významné změně ohledně vydávání
Jirenského zpravodaje. Pan Bednář ukončil z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí svoji činnost a byla vytvořena nová redakční rada v čele s paní Šárkou Hanušovou,
která se této výzvy zhostila na výbornou.
• zastupitelstvo resp. kulturní výbor zajistil pořádání obecního plesu
• rok 2015 byl ukončen akcí rozsvícení vánočního stromu
a následně vánočním koncertem v KD, kde vystoupil se
svými kolegy pan Jan Bláha

OSTATNÍ:
- s fi Rewe řešen průjezd aut přes jejich pozemek
- na základě veřejnoprávní smlouvy byla zahájena spolupráce s Obecní policií Šestajovice, ke konci roku byla
ukončena
- jednání s fi Pragoprojekt ohledně mostku na silnici
II/101 přes Jirenský potok
- jednání s ŘSD o modernizaci dálnice D11 – rozšíření
na šestiproudé uspořádání
- v návaznosti na vykoupený pozemek pro školu – bylo
zadáno pořízení nového ÚP č. 8 (změna rezervy na občanskou vybavenost)
v roce 2016 bylo provedeno odvodnění Alejky v Jirnech + provedena příprava na budoucí odvodnění parkovací plochy před
kulturním domem + byla vysazena odbočka přes fotbalové
hřiště pro budoucí odvodnění dešťových vod z nové ZŠ, souběžně byla vysazena odbočka na splaškovou kanalizaci
pro odvod splaškových vod od skautské klubovny. Byla usazena i nová vodovodní šachta mimo vjezd do sběrného dvora
u skautské klubovny. Ve spodní části Alejky musela být provedena i přeložka plynu v délce cca 80 m.
• zjara byla dokončena rekonstrukce povrchu ulice a chodníku Cyrilovská, kde byl položen nový kabel pro veřejné
osvětlení a namontováno16 ks nových stožárů
• dále byly zrekonstruovány povrchy v ulici: Jaromírova,
část úseku ulice Na Jablonce, Horova a spodní část ulice
Letenská. V ulici Na Jablonce a Horova byly vybudovány
krátké úseky dešťové kanalizace s napojením do ulice Cyrilovská. V Jirnech proběhly práce v ulici Haškova, Smetanova, Tyršova a cca ve 2/3 Alejky. Zde bylo zabudováno
5 ks stožárů veřejného osvětlení.
• byla provedena i oprava části ulice 5. května směrem k ulici
Brandýská, povrch byl zfrézován a byla položena nová
vrstva živice
• podél nového chodníku mezi Jirenským potokem a obcí
Nové Jirny byla vysazena řada nových stromů, byly dosazeny i 2 lípy na návsi
• zrealizován propojovací chodník z ulice Kaštanová k rybníku
• před budovou KD byla udělána oprava hlavního schodiště,
na jednu stranu bylo namontováno zábradlí. Uvnitř kulturního domu byly provedeny zednické práce na opravě druhé
šatny s výměnou části elektroinstalace, položeno nové PVC
a vymalováno. Byla zrealizována výměna stropních svítidel na sále a v předsálí
• provedeny zednické úpravy zdi okolo hřbitova a mezi jeho
I. a II. částí, + úklidové práce okolo zanedbaných hrobů
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• oprava části propadlé střechy v domě čp. 11
• na střeše školy byly zadány klempířské práce spojené
s opravou a nátěrem domečku střešních hodin
• v přízemí budovy obecního úřadu a pošty byla vyměněna
okna
• v červenci bylo uskutečněno promítání dokumentů Hanzelka + Zikmund, formou letního kina na jirenském hřišti
• rok pak byl klasicky ukončen rozsvícením vánočního
stromu u kostela a vánočním koncertem v KD
• k 31. 12. 2016 byla ukončena nájemní smlouva s p. Hrubantem na část prostor v NS, kde provozoval malou restauraci

OSTATNÍ:
- jednání o silničním okruhu 511 kolem Prahy
- dokončena změna č. 8 ÚP obce Jirny – pozemek pro
novou školu
- zadáno pořízení nového ÚP obce Jirny
- pokračovala jednání s fi. Rewe, zřízena elektronická závora, obci se podařilo zajistit čipy pro obyvatele lokality Nad hřbitovem a přilehlých ulic k průjezdu
- vypsáno koncesní řízení na provozovatele ČOV
- jednání v rámci Svazku obcí Úvalska o propojení vodovodu do Úval
- jednání s pí. Pučelíkovou o výkupu ulice Nerudova do
majetku obce
- zadána příprava PD na rekonstrukce dalších ulic
- řešeno zásobování v NS Jirny s p. Hlaváčem, ukončena
spolupráce, vypsána výzva k pronájmu prostor, vybrána
nabídka p. QUANGA, jež provedl drobné úpravy a zahájil provoz k 1. 4. 2016
- následné jednání s p. Hlaváčem o jeho soukromých prostorách v Nových Jirnech, kde se rozhodl také ukončit
svoji činnost
- jednání s ČEZem o demontáži části vrchního vedení
v ulici Pražská a výstavbě trafostanice pro novou školu
- řešena otázka ve věci výkupu vhodného pozemku před
jirenským prameništěm pro vybudování dočišťovacích
rybníčků resp. ploch na zadržování dešťových vod
v krajině
- pí. ředitelka MŠ ukončila k 31. 7. 2016 své působení
v MŠ, z předstihem v červnu muselo být vyhlášeno výběrové řízení na obsazení jejího místa. Vzhledem
k tomu, že své působení v MŠ ukončilo i několik učitelek, musela obec ve spolupráci s novou pí. ředitelkou
řešit i doplnění o nové posily.
- jednání o výkupu pozemku pro tzv. 4 část hřbitova, majitelka podmiňovala prodej tohoto pozemku začleněním
jejího dalšího pozemku do stavební části územního
plánu, jednání byla proto ukončena
- ukončena nájemní smlouva k 30. 8. s pí. MUDr. Kumprechtovou na prostory v přízemí budovy OÚ proti
poště
- zahájeno poptávkové řízení ohledně možnosti získání úvěru na stavbu nové školy zahájena jednání
s MěÚ Úvaly ohledně spolupráce s jejich městskou
policií

-

bylo vypsáno výběrové řízení na svozovou firmu na likvidaci odpadů, své postavení si obhájila fi. AVE
řešena kapacita ČOV, zadáno zhotovení PD k další intenzifikaci a možnosti podání žádosti o dotaci
dokončena PD na stavbu školy

rok 2017 byl zahájen vypsáním výběrového řízení na stavbu
nové školy a zveřejněním nejen ve Věstníku ČR ale i v evropském věstníku
• zároveň byla podána žádost o finanční dotaci na stavbu
• samotné výběrové řízení bylo ukončeno v srpnu, následně po uplynutí lhůty účastníků k případnému odvolání byla podepsána smlouva o dílo a 15. 9. 2018 došlo
k předání staveniště a poté i k samotnému zahájení stavebních prací. Zhotovitelem stavby se stalo sdružení tří
firem – IMOS Brno, Geosan Praha a Zlínstav. Vysoutěžená cena včetně DPH činí 287,4 mil. Kč, cena 1. etapy
je včetně DPH 191 mil. Kč. Na základě vysoutěžené
ceny byla upřesněna smlouva s ČS a.s. ohledně poskytnutí úvěru.
• proběhla stavební rekonstrukce prostor v NS Jirny po
p. Hrubantovi, které jsou nyní využívány obecní knihovnou. Byla vybourána příčka, odstraněny keramické obklady
ze stěn, položena nová podlaha, udělána nová výmalba.
• provedeny úpravy prostor v přízemí budovy OÚ na zřízení
podatelny a služeb Czech Pointu
• dokončeno položení asfaltového koberce ve spodní části
Alejky
• montáž dopravního značení – zóny 30 km
• byly zahájeny postupné práce na vodní nádrži Vaňák, kde
na jaře po vypuštění vody a částečném vyschnutí bylo
shrnuto bahno na dvě hromady. Na podzim byly nejprve
uvedeny hranice Vaňáku do souladu s katastrální mapou
tak, aby nádrž nezasahovala do sousedních pozemků. Stěny
byly řádně vytvarovány a poté následovalo jejich postupné
obložení kamenem. Hráz mezi Vaňákem a Šestajovickým
potokem patří Povodí Labe a i přes letošní jednání přímo
v kanceláři Povodí Labe v Hradci Králové nejsou jednání
u konce.
• vybudována zpevněná plocha na spodní části pozemku
u ČOV, kam byl přesunut sběrný dvůr od požární zbrojnice
v Nových Jirnech
• ve spolupráci s fi. Uhlíř se podařilo v létě zrealizovat
novou, dostatečně dimenzovanou elektropřípojku pro budovu ZŠ Brandýská čp. 45
• k zametacímu traktůrku KÄRCHER bylo dokoupeno
přední válcové koště a malé posypové rozmetadlo pro
zimní údržbu drobných ploch a chodníků
• od 1. 7. došlo ke změně v systému sběru skla, kdy zelené
igelitové pytle pro jejich nevhodnost byly nahrazeny občanům zdarma zelenými popelnicemi. V chatové oblasti
a v ul. Vilová byly pak umístěny velkoobjemové zvony
na sklo.
• získána dotace pro SDH Jirny na pořízení nových zásahových dýchacích přístrojů
• rozsvícení stromu u kostela, vánoční koncert v KD
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OSTATNÍ:
- jednání s Českou poštou o tzv. programu Pošta Partner
– obec nesouhlasila a požadovala plnohodnotné zachování služeb a celé pobočky
- byly vydány dvě Opatření obecné povahy ohledně stavební uzávěry
- na základě Usnesení soudu pro Prahu – východ se obec
stala opatrovníkem jedné osoby z Nových Jiren
- opětovná jednání s fi. Pragoprojekt ohledně mostku
na silnici II/101
- řešena otázka možnosti zřízení bankomatu v Jirnech –
provedena analýza, vysoká ztrátovost
- jednání s Policií ČR o vydání souhlasu k úsekům, kde
bude možno provádět rychlostní měření městskou policií Úvaly
- zajištěno zásobování pečivem pojízdnou prodejnou
v Nových Jirnech, které se úspěšně rozběhlo, ale díky
neukázněným jedincům později na jaře 2018 skončilo
(parkování na vyhrazené ploše pro pojízdnou prodejnu).
- další jednání o prodloužení vodovodního řadu do Úval
- podána žádost o získání dotace na barevné popelnice
na papír, plasty a dále i kontejnery do sběrného dvora
- dále podána žádost o dotaci na intenzifikaci ČOV

rok 2018 – téměř jednoznačnou prioritou pro letošní rok se stala
výstavba resp. dostavba zahájené 1. etapy novostavby ZŠ.
Na základě jednání se SÚ Úvaly, KHS, HZS a IBP byla stavba
uvedena na rozhraní měsíce srpna a září do předčasného užívání, nyní se jen čeká na zápis do rejstříku škol a vyučování
v nových prostorách bude moci být zahájeno.
• bylo pořízeno nové nábytkové vybavení včetně interaktivních tabulí do několika tříd a dále i výpočetní technika.
Je objednáno i tělocvičné nářadí do nové tělocvičny.
• obci se podařilo získat finanční prostředky od MF ve výši
3 x 30 mil. Kč, takže stavba školy bude dále bez přerušení
pokračovat. Definitivní termín dostavby je jaro 2020, následně kolaudace. Od 1. 9. 2020 budou tak veškeré třídy ze
stávajících budov na Brandýské 45 a Navrátilova 69 v prostorách na Pražské.
• oprava kapličky na návsi v Nových Jirnech, chybí nasadit
opravený a vyčištěný zvon
• řešena dopravní situace v Uličce
• zajištěno stavební povolení na druhou autobusovou zastávku u ulice Luční
• zahájena stavba nových autobusových zastávek mezi
obcemi u Jirenského potoka, chybí dokončit u jedné zastávky nástupní ostrůvek ze zámkové dlažby. Po kolaudaci a po dohodě s Ropidem budou uvedeny zastávky
do provozu. Zatím se počítá se zastávkami „ na znamení“
• dokončeno propojení chodníku mezi obcemi u Jirenského
potoka
• zastupitelé v čele s kulturní komisí zajistili a uskutečnili
pořádání obecního plesu
• závěr letošního roku by měl proběhnout opět tradičním rozsvícením vánočního stromu u kostela a vánočním koncertem v KD

OSTATNÍ:
- obnoveno jednání o zásobování pečivem pojízdnou prodejnou v Nových Jirnech, připravena vyznačená plocha
včetně dopravního značení
- jmenování ředitelky Mgr. Kudrnové do funkce na další
období
- jednání a spolupráce s firmou Strabag při rekonstrukci
silnice II/101 přes obec Jirny a Nové Jirny
- jednání ohledně výstavby jirenské okružní křižovatky
na ulici Poděbradské na sjezdu z dálnice D11. Běží zahájené stavební řízení, které vypsal odbor dopravy
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.
- jednání se Skanskou ohledně zahájené rekonstrukce
dálnice D11 po jirenský sjezd
- připravena PD na realizaci stavby VO v chatové oblasti
v Nových Jirnech
- připravena PD na rekonstrukci dalších místních ulic
a chodníků (Havlíčkova, Na Rovinách, část ulice Letenská po ulici Jiráskova, V Zátiší, spodní část ulice
V Alejích, část místní ulice Zámecká.
- rozpracována PD na parkové úpravy pozemku v ulici
Zámecká
- rozpracována PD na stavbu autobusové zastávky u KD
včetně vyasfaltování plochy parkoviště před KD
a chodník k nové škole
- jednání o možnosti prodloužení některých autobusových linek k nádraží do Úval či zřízení linky ke klánovickému nádraží
V podstatě po celé volební období:
• kromě výše uvedených akcí a činností zastupitelstva je potřeba dále připomenou, že obec spolupracovala úzce s většinou místních spolků a organizací, které také v rámci
finančních možností na základě jejich žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu obce, podporovala. Celková částka činí
cca 1,4 mil. Kč. Dále spolupracovala i s městskou knihovnou
v Mladé Boleslavi ohledně zápůjčky knižního fondu
• byly přijaty úpravy obecně závazných vyhlášek a nařízení,
včetně opatření obecné povahy (vyhláška o místních poplatcích, požární řád obce, vyhláška o stanovení systému
shromažďování, sběru, třídění a odstraňování odpadu, nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na
území obce, projednávala se otázka vydání vyhlášky
ohledně požívání hlučné pyrotechniky).
• obec dále pokračovala ve výkupu místních cest do majetku
obce, ale i některých dalších pozemků (z těch největších se
jednalo o pozemek p. č. 1612 v lokalitě Na novinách, pozemek nádrže Vaňáku a přilehlý pozemek, pozemek parčíku v ulici Zámecká apod.). Na druhou stranu obec
uskutečnila několik drobných prodejů.
• obec musela dle zákona o obcích nechávat zpracovat pravidelné roční audity ohledně jejího hospodaření, které následně předkládala na odbor kontroly KÚSK
• obec průběžně zajišťovala opravy nezpevněných místních
komunikací a cest štěrkováním či asfaltovým obrusem
• prováděla zimní údržbu místních komunikací a chodníků
• zajišťovala sekání trávy na veřejných prostranstvích.
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Za tímto účelem zakoupila malou sekací techniku – traktůrek Viking
prováděla nutný prořez stromů a dalších dřevin
zajišťovala základní údržbu hřbitova
vedla neúspěšná jednání s TJ Sokolem o možnosti získání
parku u NS do majetku obce
zajistila pravidelná vítání občánků
neustále řeší problém se zneužíváním igelitových pytlů
na separovaný odpad a z neukázněností některých občanů
a mládeže ohledně nepořádku v obci
projednávala nekonečnou kauzu kamenictví V. Hausdorf
vypsala výběrové řízení na obsazení pracovní pozice po
p. Cibulkovi, který k 30. 9. 2018 končí na OÚ

2. Směna pozemku s p. Philippem
Záměr o směně mezi obcí Jirny a panem Philippem byl dle
zákona o obcích č.128/2000 Sb., řádně zveřejněn na úředních deskách, nikdo nevznesl námitku, takže dnes by nemělo nic nebránit tomu, aby byla směna odsouhlasena.
Obec získá do svého majetku od pana Philippa pozemek
p. č. 121/3 o výměře 87 m2 výměnou za obecní pozemek
p. č. 1714/2 o výměře 175 m2.
Dále obec dostane doplatek za rozdíl velikosti směňovaných pozemků, který činí 88 m2 x 500 tj. 44.000 Kč. Směňované pozemky se nachází v k. ú. Jirny.
Hlasování: 10x souhlas ano
3. Smlouva o smlouvě budoucí s fi. ČEZ za zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1554/9
Jde o pozemek 1554/9 v Nových Jirnech, kde firma
K. Uhlíř s.r.o. provede pro fi. ČEZ Distribuce, a.s., pokládku kabelového vedení NN do pojistkové skříně v délce
cca 10 m. Bude vyplacena jednorázová náhrada ve výši
2.300 Kč bez DPH.
Hlasování: 10x souhlas ano

4. Smlouva s fi. ČEZ za zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1737
Jedná se o pozemek p. č. 1737, který se rovněž nachází v Nových Jirnech. V tomto případě provede firma. AZ Elektrostav, a.s. pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., pokládku vedení NN
do pojistkové skříně v délce cca 13 m. V tomto případě bude
vyplacena jednorázová náhrada ve výši 826 Kč bez DPH.
Hlasování: 10x souhlas ano

Diskuse:
• dotaz na bezpečnost dětí u přechodů přes silnici II/101
- odpověď - zatím zajištěno pracovníky obecního úřadu, řeší se
s Policií ČR, která místo světelné signalizace doporučuje před
přechodem zřídit tzv. červený zdrsňující povrch nebo tzv. optickou brzdu (zahušťující se bílý práh). Zastupitelstvo s tímto
řešením nesouhlasilo, proběhne nové jednání. Obec nechala
v předstihu před položením nového živičného koberce uložit
pod novou komunikaci chráničky pro uložení kabeláže.
Nabídnuta iniciativa z řad rodičů o možnost výpomoci
při ostraze přechodů, kterou zastupitelstvo obce přivítalo.
• dotaz ohledně nepravidelného vývozu skla
- odpověď - v minulosti řešeno s fi. AVE, která má problémy
ohledně svozové posádky. Případné stížnosti posílat na
e-mailovou adresu obce, která bude zajišťovat v dané věci
nápravu i za cenu finančních postihů.
• dotaz – návrh na instalaci dopravního zrcadla u křižovatky
ulic Kaštanová – Javorová
- odpověď - zastupitelstvo obce zajistí a objedná dodávku
včetně montáže
• dotaz – připomínka k obsahu Jirenského zpravodaje –
otázka velkého množství fotografií v návaznosti na cenu
včetně termínu distribuce zpravodaje do domácnost
- odpověď - počet fotografií nemá vliv na cenu zpravodaje.
Vzhledem k uzávěrce, přípravě korekce a tisku nelze zajistit dříve než v cca polovině měsíce.
• dotaz na rezidenční výstavbu domů v ul. Luční v návaznosti na příjezd na staveniště
- odpověď - s investorem stavební výbor projedná omezení
příjezdu z druhé strany
5. USNESENÍ, ZÁVĚR

Návrh usnesení
Ing. Hrůza přednesl návrh Usnesení z dnešního jednání, který
byl zastupiteli obce jednohlasně odsouhlasen.
Na úplný závěr veřejného zasedání p. starosta poděkoval
- zastupitelům a pracovníkům obce
- celému kolektivu MŠ a ZŠ,
- aktivním spolkům a organizacím
a dále všem občanům, kteří úzce spolupracovali s obcí za jejich činnost a čas, který tomu věnovali.
Stanislav Skořepa, starosta obce

ZAMYŠLENÍ K POSLEDNÍMU VEŘEJNÉMU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JIRNY V MYSLIVECKÉ CHATĚ V NOVÝCH JIRNECH.
Byl jsem překvapen velmi nízkou účastí občanů na veřejném zasedání, kde se hodnotilo čtyřleté období práce v naší obci.
Bylo zde 10 zastupitelů, další 3 byli omluveni a 12 občanů. Na internetu jsem našel seznam 52 osob, které chtějí kandidovat ve volbách do nového zastupitelstva obce. Očekával jsem, že velká část kandidátů se zasedání zúčastní a projeví
zájem o dění v obci, na které budou po zvolení navazovat. Myslím, že by to pro ně bylo přínosné. Kladu si proto otázku,
zda všichni kandidáti myslí volby vážně a jsou ochotni nezištně pracovat pro rozvoj naší obce.
Předseda finančního výboru
Ing. Jan Hrůza
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kalendář kulturních akcí
KULTURNÍ DŮM

5.- 6. 10. - Volby do zastupitelstva obce Jirny – komunální
volby
27. 10. - Slavnostní podvečer u příležitosti výročí 100 let
v 17:00 vzniku republiky
03. 11. - Halloweenské odpoledne s večerní diskotékou
a překvapením – Sokol Jirny
10. 11. - Svatomartinský ples
24. 11. - Mikulášská zábava – Veteran Car Club Nové Jirny
+ SDH Nové Jirny

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“

Od 16. 9. 2018 začínají Taneční kurzy pro mládež,
Ne 17-18:30, Po 17:30-19, út 19:30.
Taneční kurzy s výukou společenských tanců, abyste na plese
nezapadli! 15 lekcí a prodloužená září až leden 2019 - přihlášení na www.artimo.cz
Od 16. 9. 2018 začínají Taneční kurzy pro dospělé,
populární taneční kurzy navazují na jarní lekce,
pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé
Ne 18:30-21:30, Po 19-20:30.

21. 9. 2018 v 19:00, Sousedská beseda
Jiří Pehe a Václav Bělohradský, vstupné dobrovolné s
kávou a buchtou zdarma.

23. 9. 2018 v 15:00, Pohádka pro děti – Křišťálové
srdce
Podstatou pohádek je věčný souboj mezi dobrem a zlem,
kdy dobro nakonec vítězí a v našem příběhu tomu není
jinak. Obě hrdinky Alžbětka i Agátka se však musí o své
štěstí samy přičinit. Představení je určeno dětem od 3 do
11 let, rodičům a pedagogům.
29. 9. 2018 v 17:00, Tango Workshop Jirny.
Tango Ballroom, tango Argentino, Milonga - tančírna.
To vše a nebo zvlášť. Občerstvení zdarma. Registrace na
www.artimo.cz

25. 9. 2018 v 17:00-18:00,
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO SENIORY
A OBČANY V NOUZI.
Cílem právní poradny je podat bezplatnou radu a pomoc
těm občanům Jiren a Nových Jiren kteří potřebují pomoci
s řešením různých problémových situací, a kteří by zejména z finančních důvodů nebyli jinak schopni svůj
právní problém konzultovat s advokátem. Lze přijít i bez
objednání, ale ideální je předem se objednat na adrese
korejzova@email.cz . Těší se na Vás JUDr. Jitka Korejzová, advokátka
5. 10. 2018 v 19:00, Tančírna.
Přijďte se zaposlouchat do tónů klasické taneční hudby.
Přijďte si zatančit a pobavit se…

Tančírna je pro všechny, kdo rádi tančí a chtějí si poslechnout
i posedět s přáteli při krásné melodické hudbě, případně vyzkoušet naučené kreace z tanečních. Reprodukovaná standardní i latinskoamerická hudba k tanci a poslechu.
Oblečení: pohodlné pro tanec, Vstupné: 50,- Kč/os.
12. 10. 2018 v 19:00, Sousedská beseda,
Jiří Pehe a Vladimíra Dvořáková, vstupné dobrovolné s kávou
a buchtou zdarma.
12. a 13. 10. 2018
II. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
21. 10. 2018 v 15:00
Pohádka pro děti – O strašidelném nádraží
Divadlo Láry Fáry. Vstupné dobrovolné

1. 11. 2018 Beseda – Dušičkové setkání
O věcech prvních i posledních, o doprovázení, úctě k předkům, tradicím i rituálům
17. 11. 2018 Koncert – Jiří Schmitzer
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ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU V NAŠÍ MATEŘSKÉ SKOLE
Vítejte po prázdninách v naší mateřské škole. Byly bychom
rády, aby vstup do nového školního roku byl pro všechny radostný, usměvavý a optimistický. Po všech dětech, které naší
mateřskou školu navštěvovaly minulý rok se nám stýskalo.
Těšíme se na vyprávění, co všechno o prázdninách zažily.
I tento rok přijdou do naší školky noví kamarádi, a tak se můžeme těšit na nová přátelství a společné zážitky.

Budeme si spolu hrát, zpívat, malovat a učit se hodně užitečných věcí. Objevíme svět hraček, her, pohádek a dětských
příběhů. Také nezapomeneme sportovat, jezdit na výlety i do
divadla.
Přejeme všem dětem, aby se u nás cítily jako doma, rodičům
přejeme šťastné a spokojené děti.
Dagmar Schützová

zák l a d n í ško l a
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIRNY

Jirny v uplynulých dnech zažily další zlom, který se zapíše do historie obce. Přišla
chvíle, na kterou jsme leta čekali a která je dalším milníkem, klíčem ke kvalitnímu
životu v naší obci.
Když jsme se před lety rozhodli nestavět pouze druhý stupeň, pár tříd, jednu budovu, začali jsme opravdu od nuly. Obec neměla pozemek, Šestajovice vypověděly
letitou dohodu o pokračování školní docházky našich dětí na druhém stupni na jejich škole a my se ocitli v patové situaci. Jednoznačně nejlehčí varianta záchrany
bylo rychle sehnat pozemek např. 2000 m2 v zastavitelném území, postavit malou
budovu o pár místnostech a zažádat o status školství druhého stupně… V té chvíli
jsme si ale uvědomili výhodu, která by se neměla promarnit. Zastupitelstvo bylo
téměř jednotné a panovala v něm chuť do práce, rozličné názory se neřešily hádkou, ale diskuzí a možnost prosadit odvážný projekt nemohla být větší. Kdo někdy
zkusil prosadit něco velkého, ví, o čem mluvím…
Po koupi 25.000 m2 v ideálním místě (vedle sportovního a kulturního centra obce,
v klidové lokalitě), změně územního plánu ze zemědělské plochy na stavební, jsme
vytvořili studii, která není „standardní“ školou. Zastupitelé po předložení studie nejdříve právem padali do mdlob, neboť je nemohla nenapadnout myšlenka, že toto
sousto je možná příliš velké. Nejen předpokládaný hrubý odhad 300 mil. Kč (všichni
víme, že velké stavby než se dostaví, stojí i o polovinu více), ale i velkolepé prostory, vstupní aula, množství doprovodných učeben nad rámec klasických tříd (jazykovky, počítačové učebny, výtvarné třídy, dílny, družina, tělocvičny, velké
parkoviště, byty pro učitele…), to vše vzbuzovalo respekt a oprávněné názory, jestli
není lepší postavit školu, jaké staví okolní obce. Ale právě jednota, která dává sílu
a zarputilost některých zastupitelů, dala vzniknout konečnému projektu s rizikem bez vize financování, neboť ministerstva nebyla schopna předem slíbit žádné dotace, žádnou pomoc.
Na jednom ze zasedání pronesl tenkrát zastupitel Ing. Jan Hrůza památnou větu: „nestavíme tu pár tříd a druhý stupeň – my řešíme školství v Jirnech na dalších 150 let…“.
V dnešní době ta konkrétní práce – projekt a samotná stavba je bohužel upozaděna
před administrativou, takže výběrové řízení, povolení, rozpočty, smlouvy nás stály
velký čas a po skončení výběrového řízení, kam nakonec ze 13 zájemců předložily
nabídky tři sdružení různých firem, se možná shodou náhod, možná štěstěnou –
žádná z neúspěšných firem neodvolala a mohlo se začít stavět.
Bohužel již zbývalo jen 11 měsíců do zahájení školního roku a lidé z oboru od stavařů po stavební úřady či ministerstvo nám nedávali mnoho šancí, že můžeme uspět.
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Rodiče propadali právem panice, kam jejich děti půjdou a jestli
má cenu čekat a riskovat, že neseženou jinou školu…
K tomu přišla doba nedostatku lidí ve stavebnictví, nedostatku
materiálu, na druhou stranu jsme stihli období nízkých úvěrů
(1 %) a nízkých cen, které bychom dnes považovali za utopii.
Na jaře se začalo blýskat na lepší časy. Ministerstvo financí konečně po 3 letech vypsalo námi očekávanou dotaci a jelikož
jim chybělo plnění, velmi rychle ji rozdělilo. A kdo by ji mohl
nedostat, než škola, která se již staví a má prostavěno
50 mil. Kč a riziko zneužití je minimální. Dostali jsme jako jedni
z mála v republice maximální výši 90 mil. Kč a začalo nám přát
počasí.
Je to neuvěřitelné, ale stavbu jsem stihli!!!! První etapa, tělocvičnu, která není nutná k začátku roku budeme ještě dodělá-

VYPLOUVÁME…

Na konci krásného
léta, po úžasně strávených prázdninách nastal čas otevřít dveře
jirenské školy a zahájit nový školní rok
2018/2019.
Milou tradicí prvního školního dne je přivítání nových
žáků - prvňáčků. Věříme, že pro všechny děti, jejich
rodiče i prarodiče jsme připravili v kulturním domě
slavnostní chvíle a že jejich školní plavba bude radostná a úspěšná.

vat, stojí a děti se již učí. Zázrak se podařil a my letos dostavíme tělocvičnu a pak se bude pokračovat v druhé etapě dva
roky (podmínka dotace) a to již bude v naprosté pohodě
a klidu, již nebudeme pracovat přes noc…
Chtěl bych tímto poděkovat panu starostovi Stanislavu Skořepovi, že jsme spolu prožili tolik bezesných nocí a problémů, že
to vydržel a všechny držel v krušných dobách a doslova uchodil úřady a celému zastupitelstvu, které pomáhalo, jak mohlo
a určitě paní ředitelce Mgr. Haně Kudrnové, která nám věřila,
dokázala rozjet druhý stupeň v prostorově nevyhovujících podmínkách a stěhovala lavice kličkujíce mezi bagry a všem, kdo
nám věřili…
Investovali jsme do našich dětí…
Jan Lehečka

V letošním roce se na společnou plavbu vydává
275 námořníků, kteří budou brázdit vody na třech lodích se jmény Brandýská, Navrátilova a Pražská.
Dvě z nich dobře známe a víme, co od nich můžeme
očekávat, ale poslední Pražská vyplouvá poprvé. Uvidíme, jak se jí bude dařit a jak ji posádka bude zvelebovat. Určitě přijde čas, kdy vám ji ukážeme. A na to
se všichni těšíme!
ŠŤASTNOU PLAVBU PŘEJE

KAPITÁNKA HANA KUDRNOVÁ
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spolky a organizace
JUNÁK JIRNY

Není tomu dávno, co byl první červenec, a my jsme se
všichni těšili na letní tábor. Čas uběhl jako voda a dvaadvacátého jsme se sešli na louce v Zapomenutém údolí
u vesničky Drahňovice. Nejen na těšení na kamarády,
spaní v podsadových stanech, zpívání a noční bojovky,
ale hlavně na celotáborovou hru.
Letos jsme totiž zavítali do kouzelnické školy, která je
pro většinu smrtelníků schovaná. Děti se rozřadily do
kolejí a začaly se učit kouzla. První dny byly trochu složitější, protože ve škole čar a kouzel není elektrická
energie a mobilní signál, takže jsme se všichni vnořili
do úplně jiného světa. Ale právě díky tomu nám šla
nová kouzla do hlavy jedna báseň. Každodenní práce
se nezdály tak těžké, když si každý mohl pomoci nějakým tím malým kouzlem. Nebylo to ale tak jednoduché, jak to teď zní. Každý musel nejen znát zaklínadlo, ale i doplnit kouzlo
správným pohybem hůlky. A ať se to zdá nemožné, opravdu vzduchem létaly věci malé i velké.
Krom kolejí se nám seskupovali kluci a holky stejného věku a nás napadlo, proč toho trochu nevyužít. Každá takováto skupinka
dostala od naší profesorky bylinkářství mandragoru, kterou museli od semínka vypěstovat až do statné rostliny.
Přes nástrahy učení, jazykolamných zaklínadel, zlomených hůlek a množství vyplivnutých slimáků, jsme se museli vypořádat
s teplotou přesahující var vody a útoků prvního smrtijeda, který nám po celou dobu přidělával jen starosti.
Naštěstí jsme vystopovali jeho skrýš a uvěznili ho v Azkabanu. Porazili jsme společně zlo a nastolili zase mír
v kouzelnickém světě. Poslední den jsme se všichni
společně rozloučili a už se těšíme, až se sedmého září
zase sejdeme u zahájení skautského roku.
Na závěr bych rád poděkoval všem vedoucím, rodičům
a přátelům jirenského skauta, kteří se podíleli nejen na
přípravě tábora, ale i na chodu celého střediska v Jirnech.
Tomáš -aToM - Černoch

SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ
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HASIČI NOVÉ JIRNY A VETERAN CAR CLUB NOVÉ JIRNY

Veterán Car Club Nové Jirny
a Sbor dobrovolných hasičů Nové Jirny
Vás zvou na

MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU
v sobotu 24. listopadu 2018 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 na tel. čísle 602 968 403 paní Hrubantová
TJ SOKOL JIRNY
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sport
Termínová listina podzimní části ČFL
1. kolo: Karlovy Vary – Jirny
1:0
2. kolo: Jirny – Dobrovice
2:4
16. kolo: Benešov – Jirny
2:0
3. kolo: Převýšov – Jirny
0:1
4. kolo: Ústí nad Orlicí – Jirny (sobota 1. 9. 17.00 h)
5. kolo: Jirny – Brozany
(neděle 9. 9. 17.00 h)
6. kolo: Štěchovice – Jirny
(neděle 16. 9. 16.30 h)
17. kolo: Jirny – Velvary
(středa 19. 9. 17.00 h)
7. kolo: Jirny – Písek
(neděle 23. 9. 16.30 h)
8. kolo: Vyšehrad – Jirny
(sobota 29. 9. 10.15 h)
9. kolo: Jirny – Živanice
(neděle 7. 10. 16.00 h)
10. kolo: Litoměřicko – Jirny
(sobota 13. 10. 14.30 h)
11. kolo: Jirny – Olympia Radotín (neděle 21. 10. 15.30 h)
12. kolo: Zápy – Jirny
(neděle 28. 10. 14.30 h)
13. kolo: Jirny – Loko Vltavín
(neděle 4. 11. 14.00 h)
14. kolo: Domažlice – Jirny
(sobota 10. 11. 14.00 h)
15. kolo: Jirny – Králův Dvůr
(neděle 18. 11. 13.30 h)

Jirenští fotbalisté v sobotu 25. srpna 2018 v Převýšově jubilovali: dosáhli totiž svého 100. vítězství v ČFL. Tým Viktorie
působí ve třetí nejvyšší soutěži šestým rokem za sebou a až
dosud zde odehrál celkem 177 zápasů s bilancí 100 výher – 37
remíz – 40 porážek při součtu skóre 320:214.
Vůbec první výhru oslavily Jirny hned ve svém premiérovém vystoupení v ČFL dne 11. srpna 2013, kdy porazily doma exdruholigovou Čáslav 2:1. Za hosty v tomto utkání nastoupil současný
asistent jirenského trenéra Vladimír Pokorný, jenž v závěru
prvního poločasu neproměnil penaltu – brankář Jan Štěpnička
jeho střelu vyrazil a poradil si hned nato i s dorážkou. Ve druhé
půli dal první gól Viktorie v této soutěži Pavel Grznár, pak ale
Vláďa Pokorný napravil svoji chybu a vyrovnal na 1:1. Vítězný jirenský gól zaznamenal pouhé dvě minuty po svém příchodu na
hřiště střídající Petr Beran – osm minut před koncem utkání. Tak
se zrodilo naše vítězství číslo 1 v ČFL.
Dosud nejvyšší výhry v ČFL dosáhl náš tým 4. září 2016, kdy
rozdrtil doma Benešov 8:0. Jednalo se o vítězství číslo 65. V tehdejším zápase zaznamenal hattrick Aleš Melechovský, jednou se
pak trefili Jiří Vondráček, Stanley Ibe, Ihor Lovska, Tomáš Dubský a zbývající gól byl vlastní.

VLADIMÍR POKORNÝ: MÁME NA ČEM STAVĚT!

Sedmatřicetiletý Vladimír Pokorný, asistent trenéra Václava Hradeckého, přišel sem do Jiren před čtyřmi roky coby náhrada za
Ondřeje Szaba a ihned se stal oporou záložní řady. Bohužel se mu
nevyhýbala zranění a tím i nechtěné pauzy. Postupně se zapojil
do trénování a dalších organizačních záležitostí, proto je už nějaký
čas neodmyslitelnou součástí realizačního týmu Viktorie.
Vláďo, naše mužstvo má už za sebou premiérový zápas nového ročníku, pro Jirny už šestého v ČFL. Řekněme si ale
ještě něco k proběhu letní přípravy.
„Potřebovali bychom, aby byla pauza delší, protože došlo k
mnoha hráčským změnám. Odehráli jsme dva přípravné zápasy s
dalšími účastníky ČFL: remizovali 2:2 s Benešovem a porazili
5:4 Loko Vltavín. V tomto utkání jsme podali solidní výkon, dařil
se nám rychlý přechod do protiútoku. To bylo nadějné, bohužel

jsme to pak nepotvrdili v karlovarské premiéře ČFL, kde jsme
před týdnem prohráli 0:1.“
Jaké tedy byly ty hráčské změny?
„Skončili tu brankář Aleksandrov-Ridley, Škorvánek a pak
také Kejha, Čepelák, Procházka, Hruška, Křeček, Kocourek,
Mareš a Vondráček. To je deset hráčů. Přišli brankář Jakub
Kundrát z Dukly, věkem ještě dorostenec, zkušení obránci
Petr Jeníček z Ústí nad Orlicí a Martin Klein, který působil
naposledy na Maltě. Krajní obránce Michal Held byl naposledy v
Čížové a defenzivní záložník Tomáš Borek hrál za polský Pruszków. Pak jsou tady mladší hráči, hlavně krajní záložníci: Jakub
Andrle z Úval, Jakub Kočí z Kunic, Tomáš Holík plzeňské juniorky a David Zoubek junior, jenž byl naposledy v Zápech. Dále
dvě zahraniční posily, Rus Emin Mokhmad Paizullaev a Ukrajinec Kyrylo Kupriianov. Z Úval, podobně jako Andrle, přišel také
střední záložník Radek Skuhravý, synovec Tomáše Skuhravého.
K mužstvu se připojí i bývalý hráč Aritmy Jan Kozel, jenž se vrací
z Anglie. To je celkem třináct příchodů.“
Všech šest hráčů, kteří tady už byli v minulé sezoně, nastoupilo v základní sestavě karlovarského utkání: brankář Jakub
Kafka, Michal Parys, Marek Stockner, Radek Stöckner, Serii
Honcharenko a Denys Tokar. Defacto většina jedenáctky.
„To je pravda: času na přípravu bylo v létě málo, a všechny tyto
hráče už dobře známe. Ale i s Martinem Mruvčinským, který na
prvním mistráku nebyl, je to celkem sedm hráčů, kteří tu zůstali.
Máme tudíž momentálně dvacetičlenný kádr hráčů, což je samozřejmě víc, než na jaře.“
Dobře, ale jak to vypadá s tebou?
„Registraci mám sice stále platnou, ale nechystám něco jako hráčský comeback. Kromě toho jsem stále v rekonvalescenci po operaci kolena. Chci se plně soustředit na práci společně s trenérem
Hradeckým.“
Jaký máš dojem z nováčků?
„S jejich přístupem a morálkou můžeme být zatím spokojeni,
chtějí pracovat. Čtyřikrát týdně se vydají všichni na tréninku ze
všech sil. Tak to má být a jiná cesta není.“
Proč tedy skončil karlovarský zápas prohrou?
„Hlavně proto, že nově poskládané mužstvo se teprve tvoří. Mezihra byla slušná, ale vypracovali jsme si za celý zápas asi jen jednu
větší šanci, když ve 12. minutě hlavičkoval po rohu Radek Stöckner. Standardek bylo dost, ale nedokázali jsme se z nich prosadit.
A navíc jsme po jedné z nich a následném brejku domácích inkasovali jediný gól zápasu. To by se nám venku stávat nemělo. Bohužel se nám nepodařilo zopakovat výkon z generálky proti
Vltavínu. Přesto všechno si myslím, že máme na čem stavět.
Máme také mnohem mladší tým než dosud. Jde o to, vše správně
skloubit, aby to fungovalo.“
Po odchodu Vondráčka i Kocourka, kdo je určen na zahrávání standardek?
„Zoubek a Honcharenko, ale to se může samozřejmě ještě změnit.
Standardkám se teď začneme hodně věnovat.“
Sluší se ještě připomenout, že novým kapitánem se stal Michal
Parys.
„Pára tuhle roli zvládne, navíc je tady nejdéle ze všech současných hráčů. Hlavně aby se mu už konečně vyhýbala zranění. Uvidíme, zda se k němu někdo přidá, nějaký vůdčí typ.“
Koncem března jsme doma porazili Dobrovici 1:0. Jak dopadne podle tebe nedělní souboj stejných soupeřů?
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„Byla to fuška, tehdejší vzájemný zápas, stál nás spoustu sil. Ale
zvládli jsme ho a věřím, že zvládneme i ten nadcházející v neděli,
i když to asi bude zase velká bitva. Dobrovice má teď vůči nám
tu výhodu, že tým je dlouho spolu, ale věřím, že tentokrát zopakujeme výkon proti Vltavínu a zvítězíme 2:1. Tipnu si, že góly
dají Radek Stöckner a Martin Klein, který se také umí prosadit
při standardkách a má velké zkušenosti.“
Vláďo, ať se tvé představy a odhady vyplní, takže hodně štěstí
pro celý tým Viktorie v celém letošním ročníku ČFL!

VLADIMÍR POKORNÝ

narozen: 30. října 1980 v Praze
kariéra: Tempo, Sparta, Admira, Jablonec, Hradec Králové,
Žižkov, Vítkovice, Žižkov, Dukla, Čáslav, Vlašim, Hradec Králové, Vlašim, Čáslav, Jirny
v I. lize: 27 zápasů (za Jablonec a Hradec Králové), 1 gól
bydliště: Horní Měcholupy
zaměstnání: realitní makléř

3. kolo, sobota 25. 8. 2018, 10:15
SK PŘEVÝŠOV - SK VIKTORIE JIRNY

0:1

Branka: 56. M. Stockner.
Rozhodčí: Ulrich – Hurych, Cichra. ŽK: 64. Jeníček (Jirny).
Diváků: 190.
SK Převýšov: Petr – Hašek, Jarkovský, Černý, Špidlen – Holec
(90. +1 Veselka), Sedláček, Novák, Labík (72. Doležal) – Bastin,
Živný (60. Korba).
SK Viktorie Jirny: Kafka – Parys, Jeníček, Klein, Holík (46. Andrle) – Borek – Tokar, Skuhravý, M. Stockner (90. +2 Paizullaev),
Zoubek (90. +1 Kočí) – R. Stöckner (84. Mruvčinský)
Více najdete na klubovém webu a klubovém FB.
https://skviktoriejirny.cz
https://www.facebook.com/ViktorieJirny1/

PRVNÍ TŘI BODY V SEZONĚ: VÝHRA 1:0 V PŘEVÝŠOVĚ!

První bodový zápis, současně první vítězství a také první
zápas s čistým kontem v nové sezoně: to vše se podařilo fotbalistům Viktorie Jirny v sobotu 25. srpna v Převýšově.
V utkání 3. kola ČFL dal jediný gól utkání v 56. minutě
Marek Stockner a tým červenobílých mohl konečně oprášit
vítězný pokřik – poprvé po téměř třech měsících a výhře v Benátkách nad Jizerou na konci května. Na hřišti v Převýšově
vyhrál náš tým přesně po třech letech a po čtyřech odehraných kolech se posunul z předposledního na 15. místo tabulky.

TENIS JIRNY

Na tenisových kurtech v Jirnech se v termínu 20. 8. – 25. 8. konal
34. ročník tenisového turnaje mužů. Tento turnaj vznikl v roce
1985 jako vzdor proti okupaci 21. 8. 1968 a od té doby se každoročně ve stejném termínu opakuje. Letos se turnaje zúčastnilo
26 hráčů, z toho již 7 bývalých vítězů. Turnaj ovládl Milan Vilímek již po sedmé a stal se i historicky nejlepším hráčem.

FOTO: Petr Sloboda

Turnaj je i pro neregistrované hráče a uvítáme každého, kdo miluje tuto hru a chce si zkusit ověřit svou výkonnost v turnaji.
Takže příští rok při dalším ročníku na viděnou.
Za tenis Jirny zakladatelé turnaje
Ladislav Kubíček a Stanislav Vošáhlík

str. 24
KDY A KAM

STARTOVNÍ ČÍSLA NA KLÁNOVICKÝ

PŮLMARATON MIZÍ PŘED OČIMA
Klánovický terénní 1/2 maraton se řadí mezi jeden z nejkrásnějších závodů podzimu, a tak není divu, že i když se koná až dva
měsíce, konkrétně 21. 10., již teď hlásí skoro vyprodaná startovní
čísla. Pro závodu chtivé běžce tak zbývá poslední stovka míst.
Závod v největším pražském lese, nabídne kromě již zmiňovaného hlavního závodu na 21 km i závod na 10 km, stále vyhledávanější canicross aneb běh se psem a ani nejmenší účastníci
nepřijdou zkrátka, pro ně jsou připraveny dětské trasy v několika
kategoriích. Novinkou letošního ročníku je štafeta 11+10 km.
Startovní listina je stále ještě otevřena, nicméně vzhledem
k rychle plnící se kapacitě organizátoři doporučují včasnou registraci. Tu můžete provést na www.klanovickypulmaraton.cz, kde
najdete i více informací o tomto hezkém závodě.
Kontakt pro média:
Barbora Kalvach
Tři pro zdraví, z. s.
Email: barbora.kalvach@gmail.com

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
ŘÍJEN

pátek 5. října v 19:30
REBELOVÉ NOVÉ GENERACE
režie: Matěj Čumpelík
Studenti hudebně dramatického oddělení školního klubu Gymnázia Chodovická vytvořili vlastní úpravu muzikálu Rebelové.
Obsah muzikálu je vázán na školní prostředí, maturitu, první
lásky. Zároveň zmiňuje vstup vojsk na naše území 21. 8. 1968 –
letos je tomu právě 50 let. Délka představení: 100 minut.
Vstupné: 80 Kč (pronájem přístupný veřejnosti)
sobota 6. října v 15:00
Ivanka Vadlejchová
MŇAU!!!
DS Počerníčci, režie: Zdena Víznerová, Olga Šmejkalová,
hrají: děti z divadelního souboru Počerníčci
Pohádkový muzikál pro nejmenší. Příběh malého opuštěného koťátka, které šťastnou náhodou potká malého chlapce a velké přátelství. Délka představení: 60 minut. Vstupné: 80, 70. 60 Kč

neděle 7. října v 19:30
ČDP
Robin Hawdon
DOKONALÁ SVATBA
Ty-já-tr / Hrobeso. Režie: Milan Schejbal.
Hrají: Veronika Lapková / Kateřina Tučková, Luboš Přívozník,
Tomáš Kyselka a další.
Zběsilá situační komedie o svatbě, jakou jste ještě nezažili. Je
ráno. Billovi začíná svatební den. Za chvíli ho má přijít vzbudit
jeho nevěsta. Jenže ouha! Zjišťuje, že pod peřinou je s ním neznámá dívka. Délka představení: 120 minut. Vstupné: 120, 100,
80 Kč (senioři nad 60 let 50 % sleva, studentská sleva 20 %)

středa 10. října v 19:30
KINO
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Komedie / ČR / do 12 let nevhodné. Režie: Tomáš Svoboda.
Hrají: Anna Polívková, Ester Geislerová, Eva Holubová, Bohumil
Klepl a další...
Marie je úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích přitahuje
samé blbce. Naopak její sestra už toho pravého našla a chystá
svatbu. Jenže má to háček. Snoubenec je zároveň dávnou láskou
Marie a staré city, zdá se, nejsou minulostí ani u jednoho z nich.
Délka filmu: 89 minut. Vstupné: 80 Kč

čtvrtek 11. října v 19:30
Francis Veber
DRAHÁ LEGRACE
Agentura Harlekýn. Režie: Petr Kracík.
Hrají: Josef Carda / Pavel Kikinčuk, Vlasta Žehrová / Kamila
Špráchalová, Martin Zahálka a další.
Situační komedie s legendární autorovou postavou Francoise Pignona. Zoufalý Pignon je už dlouho nezaměstnaný a nemá už
žádné peníze. Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě existuje,
pošle na sebe daňovou kontrolu. Pod heslem „každý, kdo něco
skrývá, je zajímavý a když jde o peníze, je ještě zajímavější“ se
kolem něho strhne série neuvěřitelných situací a stane se dokonce
neodolatelným pro ženy...
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
sobota 13. října v 18:00
Antoine de Saint-Exupéry
MALÝ PRINC
DS Zeptejte se kocoura. Režie: Barbora Jelínková.
Hrají: Václav Procházka, Alžběta Holcová, Anežka Moudrá, Daniela Procházková a další.
Příběh prince s dětskou duší, který po generace oslovuje děti i dospělé, v zajímavém scénickém ztvárnění, které využívá kombi-
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naci živých herců, loutek, animace a stínohry.
Délka představení: 60 minut.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

neděle 14. října v 15:00
Jiří Dvořák/ Eva Čechová
ZPÁTKY DO AFRIKY 2
Rodinné divadlo Na Radosti Horní Počernice
režie: Eva Čechová
hrají: Zdenička Staňková, Jůlie Čechová, Veronika Čechová,
Klára Eisenhammerová, Mája Klímová a další.
Napínavý příběh s veselými písničkami a mnoha cirkusovými
čísly. Zvířata z pražské ZOO jsou na dobrodružné cestě domů do
Afriky. A co je čeká na konci cesty?
Délka představení: 60 minut.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

úterý 16. října v 19:30
Jan Procházka / Lenka Procházková
UCHO
Pořádá Místní veřejná knihovna – Horní Počernice
Režie: Světlana Lazarová.
Hrají: Andrea Jeřábková, Marian Škorvaga, Jan Bartoška j.h.
Dramatický příběh o odposleších komunistického režimu v 50. letech. V domě náměstka ministra Ludvíka a jeho ženy Anny vládne
těžká, bezesná noc. Strach ze všudypřítomného „ucha“ paralyzuje
jejich manželské vztahy. Představení je uváděno v rámci Dne slovenské kultury.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

středa 17. října v 17:00
DEN SLOVENSKÉ KULTURY
pořádá Místní veřejná knihovna – Horní Počernice
Komponovaný podvečer. Vystoupí folklórní soubor Limbora,
přednáška - Slováci v Praze, hudební produkce, ochutnávka slovenské kuchyně a jiné lákadla.
Plánovaný konec v 19:00.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka).

čtvrtek 18. října v 19:30
KONCERT
DVOJKONCERT JAHELKA A PALEČEK
Písničkáři představí své vlastní nejznámější písničky i společnou
tvorbu. Jejich písničkám nechybí melodičnost, nadhled, humor
a svérázný pohled na svět, který posluchačům sdělují kultivovaným a srozumitelným jazykem.
Délka představení: 120 minut.
Vstupné: 230 Kč.
sobota 20. října v 15:00
NA SALAŠI DRACI JSOU
DS Fr. Kreuzmanna
Půvabná, laskavá a hlavně humorná valašská klauniáda, která pobaví nejen děti, ale i jejich rodiče.
Prožijte celý rok na salaši. Jsou tu bačové, ovečky, vlci, ale zabloudí
sem i drak a vy uvidíte, jestli si s ním naši kamarádi poradí. Pak ještě
uvidíte jak pekli koláče, jak slavili Velikonoce a Vánoce a vůbec se
dozvíte hodně o lidových zvycích, na které si pamatuje už jen málokdo. Délka představení: 60 minut.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

úterý 23. října v 19:30
KINO
ESCOBAR
thriller / Španělsko / přístupné od 15 let / originální znění s titulky
Režie: Fernando León de Aranoa. Hrají: Javier Bardem, Penélope
Cruz, Peter Sarsgaard.
Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron a vládce
kokainového impéria, ve své době jeden z nejbohatších lidí planety. A jeden z nejnebezpečnějších. Pablo, táta, ochránce chudých, manžel a také pozorný milenec. Jednoho musíte nenávidět,
druhého můžete milovat. Dohromady Pablo Escobar, kterému
jeho rozporuplnou tvář propůjčil Javier Bardem. Délka filmu:
123 minut. Vstupné: 80 Kč
středa 24. října v 19:30
REBELOVÉ NOVÉ GENERACE
režie: Matěj Čumpelík
Studenti hudebně dramatického oddělení školního klubu Gymnázia Chodovická vytvořili vlastní úpravu muzikálu Rebelové.
Obsah muzikálu je vázán na školní prostředí, maturitu, první
lásky. Zároveň zmiňuje vstup vojsk na naše území 21. 8. 1968 –
letos je tomu právě 50 let. Délka představení: 100 minut
Vstupné: 80 Kč (pronájem přístupný veřejnosti)
čtvrtek 25. října v 19.30 hod.
Michael Parker
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
DS Háta Režie: Roman Štolpa.
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr/ Pavel Nečas, Filip Tomsa,
Radka Pavlovčinová, Mahulena Bočanová a další.
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč (částečně zadané představení)

pátek 26. října v 19.30 hod.
NEBUĎ KONZERVA
Emil Ajar/ David Prachař
ŽIVOT S KRAJTOU
Režie: David Prachař.
Hrají: David Prachař, Jakub Prachař
Život s krajtou v humorné formě popisuje příběh osamoceného
úředníčka. Šedivý zaměstnanec statistického úřadu si svůj nudný
život ozvláštňuje jednak návštěvou vykřičených domů a jednak
chovem krajty, jež obývá jeho byt zcela na volno. V hlavní roli exceluje David Prachař, kterému výrazně napomáhají jeho syn
Jakub a hudebník Pavel Fajt. Oba hrají vedlejší postavy a dále
kus doplňují vydařenými, naživo podanými hudebními vstupy.
Délka představení: 90 minut.
Vstupné: 300, 250, 230 Kč (studentská sleva 20%)

sobota 27. října v 15:00
KINO
KRÁLÍČEK PETR
Animovaný / USA / přístupný / dabing. Režie: Will Gluck.
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život s ostatními
zvířátky. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor odmítá dělit – a už vůbec ne se zvířaty. Začíná bitva mezi ním a obyvateli zahrady.
Délka filmu: 95 minut. Vstupné: 80 Kč
neděle 28. října v 19.30 hod.
Pavel Kohout/ Karel Čapek
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VÁLKA S MLOKY
DS Právě začínáme. Režie: Klára Šimicová
Divadelní parafráze známého Čapkova románu.
Délka představení: 160 minut. Vstupné: 120, 100, 80 Kč.

pondělí 29. října v 19.30 hod.
Michael Mc Keever
HVĚZDNÉ MANÝRY
DS Háta. Režie: Roman Štolpa. Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová /Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Ivana Andrlová a další.
Dvě známé umělkyně se nesnášejí a potkají-li se na jevišti, neváhají zajít až k fyzickému napadení. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? Ředitel hotelu připraví přesný plán, který ale od začátku
selhává. Vydrží jeho nervy až do konce?
Délka představení: 135 minut. Vstupné: 370, 350, 330.
středa 31. října v 19:30
KINO
DÁMSKÝ KLUB
Komedie / USA / do 12 let nevhodné / dabing. Režie: Bill Holderman. Hrají: JaneFonda, Diana Keaton, Alicia Silverstone,
Mary Steenburgen a další.
Čtveřice dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přatelství
společná záliba v knihách. Pravidelně se scházejí ve svém dámském knižním klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického románu Padesát odstínů šedi. Tahle volba se ukáže více než
inspirativní. Délka filmu: 103 minut. Vstupné: 80 Kč

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
PŘÍBĚHY DUŠE

„Díváte se skrz prsty na svého souseda, kolegu, náhodného
kolemjdoucího?
Myslíte si, že je blázen? Znáte jeho příběh?“ Přečtěte si příběhy
skutečných lidí, kterým do života vstoupila duševní nemoc.
Podívejte se na svět jinak a společně s hlavními protagonisty těchto příběhů se dostanete do období před duševním onemocněním, projdete peripetiemi duševní nemoci, sáhnete si až na dno
a opět se vrátíte do přítomnosti prostřednictvím jejich životních
osudů.

Zpříjemněte si chvíli u dobré kávy
od 10. 9. do 10. 10. 2018
čtením našich příběhů v kavárnách:
Café Fénix
Sedláčkova 109, Čelákovice

Cukrářství u Vocásků
Sedláčkova 1011/3, Čelákovice

Dvě vrány
Masarykovo nám. 60/17, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
KrisKros Café
Masarykovo nám. 1960, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

inzerce
KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Zde může

být i vaše
reklama!
NĚMČINA

Chcete si pošprechtit, doučit či zlepšit
Vaše jazykové znalosti nebo se pocvičit
v obchodní němčině?
Zavolejte 602 388 704
Cena za 60 min. výuky 350 Kč
Těším se na Vás

Eva Borková

Kontakt:
zpravodaj.jirny@seznam.cz

Poliklinika v Úvalech přijme zubní lékaře,
fyzioterapeuty(ky) na plný případně
částečný úvazek

Nabízíme motivační platové ohodnocení, podporu vzdělávání a dalšího růstu, nástup možný ihned.
Ordinace jsou kompletně vybaveny moderními
přístroji a materiály.
Kontaktní osoba: Lenka Veselá
Tel.: 602 141 183
E-mail: lena.vesela@seznam.cz

V politice je bordel
a vytratil se z ní rozum.
CHCI TO ZMĚNIT!

VOLTE

č.8

Aleš Hemer
nezávislý kandidát
do Senátu
navržený Stranou soukromníků
ČR v obvodu 41, Benešov
(Benešovsko, Říčansko, Úvalsko,
Šestajovice, Jirny).

V NAŠÍ POLITICE PANUJE BORDEL A MNOZÍ OBČANÉ
SE S TÍM SMÍŘILI...
• Stát má sloužit nám, občanům. A mně připadá, že je to naopak.
• Stát si udělal z občanů dojnou krávu.
• Nás občany, ať už zaměstnance či osoby podnikající, stát ždímá, a sám přitom
vyhazuje naše společné peníze z oken.
• Své životy si máme řídit sami.
• Všemožné nesmyslné regulace státu však svědčí o tom, že si politici myslí, že naše
osudy budou řídit oni.
• Aby se politikům lépe vládlo, rozdělují společnost.
• Dělají to záměrně!
• Občané se pak mezi sebou hádají a nevěnují pozornost podstatným věcem, které
za jejich zády politici dělají.
S výše uvedeným se nemohu smířit a nechci tomu už jen přihlížet. Ve volebním obvodu,
kde kandiduji, žiji a znám jeho problémy. Komu by se např. líbila katastrofální dopravní
situace, kterou dnes a denně všichni zažíváme! A je toho mnohem víc. Proto kandiduji,
abych mohl věci měnit. Nejsem ničí loutka, mám svůj vlastní rozum. Nebojím se mluvit,
nebojím se nazývat věci pravým jménem a nebojím se porvat za práva a zájmy svých
spoluobčanů. Pojďte do toho se mnou. Nenechme si už své životy kazit „profesionálními“
politiky. Skutečný politik má naslouchat lidem a konat v jejich zájmu. To je můj cíl, jinak
bych to totiž ani neuměl. Děkuji za vaše hlasy, budu rád vaším senátorem!

