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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři, květen byl ve znamení májových slavností, které se setkaly s velkým úspěchem. Více v našem čísle.
Určitě už se všichni těšíte na blížící čas prázdnin a dovolených a nám nezbývá než popřát, abyste si nadcházející
červnové dny užili co nejlépe, ve zdraví a pohodě a třeba
i s naším zpravodajem.
Vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE
Investiční akce

V měsíci květnu byl dokončen přechod pro chodce, který byl
součástí stavby nového chodníku na ulici Pražská v Jirnech.

ZPRÁVY Z OBCE
V druhé polovině měsíce byly zahájeny práce na rekonstrukci
ulice Na Jablonce v Nových Jirnech. Ulice bude částečně asfaltová a částečně ze zámkové dlažby, která bude provedena
v užších částech ulice.
V měsíci květnu byla též upravena autobusová zastávka Luční.
Zastávka neměla postranní boky a při dešti se nebylo kam
ukrýt, proto obec nechala tuto zastávku upravit a boky dodatečně přidělat. Věříme, že tak bude čekání na přijíždějící autobus příjemnější.

Za obec Jirny Šárka Hanušová

Zápis a usnesení z veřejného zasedání dne 4. 5. 2022
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení výše finančních příspěvků spolkům a organizacím
Vyčlenění částky 200.000,-Kč na fond kulturních akcí obce
Prodej 1m2, který bude oddělen z pozemku obce p.č. 121/3
Bezúplatný převod 9m2, které budou odděleny z pozemku obce p.č. 647/75
Směnná smlouva na 30m2, které budou odděleny z obecního pozemku p.č. p.č.
1694/1 a budou směněny za soukromých 30m2, které budou odděleny z pozemku
p.č. 65/4
6. Koupě pozemku p.č. 378/11 do majetku obce
7. Darovací smlouva – přijetí 2x 3/80 spolupodílu z pozemků 648/5, 738/4, 738/9
do majetku obce
8. Smlouva o realizaci překládky sítě CETIN
9. ČEZ - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene
10. Různé :
- Darovací smlouva na 1/38 z pozemku p.č. 886/1
- GasNet, s.r.o. – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věc. břemene
- ČEZ Distribuce a.s. – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věc. břemene
11. Usnesení a závěr
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ZPRÁVY Z OBCE
Návrhová komise: Ing.Lehečka, V.Kopecký
Ověření zápisu: Ing.Červinka, M.Vodička
Hlasování: veřejné
Přítomni : dle presenční listiny – 11 zastupitelů, 2 omluveni

1. SCHVÁLENÍ VÝŠE FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ SPOLKŮM A ORGANIZACÍM
Tak jako každoročně, mohli si místní spolky a organizace podat žádost o finanční
příspěvek z rozpočtu obce, kde bylo již dříve vyčleněno na tento účel z rozpočtu obce
500.000,-Kč. Celkem se sešli žádosti o 725.000,-Kč, které finanční výbor a
zastupitelstvo vyhodnotilo a zkorigovalo na částku 500.000,-Kč a připravilo k tomuto
následnému rozdělení:
-Kč
- Občané obci Jirny a Nové Jirny 60.000,
60.000,-Kč

- Honební společenstvo Jirny

25.000,
-Kč
25.000,-Kč

- SDH Nové Jirny

40.000,-Kč
40.000,
-Kč

- Jirny Living

30.000,-Kč
30.000,
-Kč

- Veteran Car club Nové Jirny

30.000,
-Kč
30.000,-Kč

-Kč
- Divadelní a ochotnický spolek 30.000,
30.000,-Kč

- Baráčníci

20.000,
-Kč
20.000,-Kč

- SPCCH

40.000,
-Kč
40.000,-Kč

- Skaut Jirny

40.000,
-Kč
40.000,-Kč

- Český svaz včelařů

10.000,
-Kč
10.000,-Kč

- TJ Sokol Jirny

15.000,-Kč (zápočet
15.000,-Kč
(zápočetzazasekání
sekáníparku)
parku)

- Tenisový klub Jirny

15.000,-Kč
15.000,-Kč

- Sdružení otevřených srdcí

70.000,
-Kč
70.000,-Kč

- Spolek přátel tance a hudby

10.000,
-Kč
10.000,-Kč

- knihovna MB

10.000,-Kč
10.000,
-Kč

- FK Jirny

55.000,-Kč
55.000,
-Kč

V příštích dnech budou rozeslány spolkům a organizacím dopisy, kde jim bude sdělena
výše přiznané finanční podpory a dále i účel pro použití čerpání peněz.
Hlasování: 11x ANO

4

ZPRÁVY Z OBCE
2. VYČLENĚNÍ ČÁSTKY 200.000,-Kč NA FOND KULTURNÍCH AKCÍ OBCE
kulturního výboru z rozpočtu obce vyčleněna finanční částka
Dále byla na návrh Kulturního
200.000,-Kč – fond kulturních akcí, která bude moci být čerpána na další akce, které
obec podpoří a zároveň bude i jejich spolupořadatelem.
Hlasování: 11x ANO
121/3
3. PRODEJ POZEMKU 1m2, KTERÝ BUDE ODDĚLEN Z POZEMKU OBCE p.č.p.č.
121/3
Jedná se o výměru 1m2, kterým zasahuje již dříve postavený RD čp.228 na pozemku
p.č. 123 v křižovatce ulic Alejka a Tyršova do obecního pozemku p.č. 121/3.
S tímto záměrem bylo ZO seznámeno a záměr o prodeji byl následně řádně zveřejněn,
takže jej může dnes projednat a odsouhlasit. Navržená cena činí 500,-Kč/m2.
Hlasování: 11x ANO
4. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD 9m2, KTERÉ BUDOU ODDĚLENY Z POZEMKU OBCE p.č. 647/75
Jde o 9m2 pozemku, které budou odděleny z pozemku obce p.č. 647/75 o celkové
výměře 5.466m2. Na pozemku stojí protihlukový val podél dálnice D11.
Nový oddělený pozemek o výměře 9m2 bude mít p.č. 647/237 a stane se součástí nově
postaveného mostu na silnici II/101 v ulici Brandýská přes dálnici D11.
Bezúplatná smlouva se uzavírá se Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského kraje.
Se záměrem bylo ZO seznámeno a záměr o bezúplatném převodu byl řádně zveřejněn.
Hlasování: 11x ANO
5. SMĚNNÁ SMLOUVA NA 30m2, KTERÉ BUDOU ODDĚLENY Z OBECNÍHO POZEMKU p.č.
1694/1 A BUDOU SMĚNĚNY ZA SOUKROMÝCH 30m2, KTERÉ BUDOU ODDĚLENY
Z POZEMKU p.č. 65/4
V tomto případě se jedná o směnu stejně velkých oddělených pozemků v ulici
Navrátilova, za účelem narovnání vlastnických hranic pozemků. Z obecního pozemku
p.č. 1694/1 bude oddělena plocha pozemku o výměře 30 m2. Naopak obec získá do
svého majetku 30 m2, které budou odděleny ze soukromého pozemku p.č. 65/4.
Tato směnná smlouva byla ZO předjednána a byla také dle zákona o obcích řádně
zveřejněna.
Hlasování: 11x ANO
6. KOUPĚ POZEMKU p.č. 378/11 DO MAJETKU OBCE
Obci se naskýtá možnost získat koupí do majetku obce pozemek p.č. 378/11 o výměře
387m2. Cena 210.000,-Kč.
Záměr byl řádně dle zákona o obcích zveřejněn a předběžně již dříve projednán
zastupitelstvem obce.
Hlasování: 11x ANO
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648/5,
2x 3/80 SPOLUPODÍLU Z POZEMKŮ p.č. p.č.
7. DAROVACÍ SMLOUVA – PŘIJETÍ 2X
648/5,
738/4, 738/9 DO MAJETKU OBCE
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, resp. paní MUDr. Vitovská, občanka
SRN, nabízí obci darování spolupodílu 3/80 z pozemků p.č. 648/5, 738/4 a 738/9, což
odpovídá výměře cca 210m2.
K nabídce se zřejmě připojí i její bratr, který také drží stejně velký podíl.
Záměr o přijetí daru byl rovněž zveřejněn.
Hlasování: 11x ANO
8. SMLOVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ CETIN
Při rekonstrukci místních komunikací obec narazila na problém s fi. CETIN, která
požadovala velké finanční částky za přeložku jejich sítí, které byli v minulosti do ulic
položeny.
Po dlouhých dohadováních a jednáních došlo k dohodě, kdy původní požadavek téměř
700.000,-Kč za přeložku sítí ve spodních částech ulic V Alejích a V Zahradách se
podařilo domluvit za méně než polovinu, přesně za částku 295.674,-Kč. Po podpisu
smlouvy bude moci být i v těchto částech ulic ještě v letošním roce provedena
rekonstrukce povrchů.
Hlasování: 11x ANO
9. ČEZ DISTRIBUCE a.s., - SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO
BŘEMENE
ČEZ Distribuce, a.s. zastoupený fi. ELmoz Czech, s.r.o. žádá o uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro přípojku elektrické energie
kabelového vedení NN v Jirnech v ulici K Lesu přes obecní pozemek p.č. 1684 pro
novostavbu RD.
Náhrada za věcné břemeno 2.000,-Kč + DPH.
Hlasování: 11x ANO
10. RŮZNÉ
- DAROVACÍ SMLOUVA
Jedná se o bezúplatnou darovací smlouvu mezi majiteli 1/38 pozemku p.č. 886/1 a obcí
Jirny. Jde o pozemek, který je užíván jako ostatní komunikace v lokalitě Nad hřbitovem
IV. Toto je poslední část uvedeného pozemku, která nebyla v majetku obce z důvodu, že
tato část byla v minulosti součástí hypotéky. Dnes je tento pozemek již čistý, a proto jej
může obec převzít do svého výlučného vlastnictví.
Hlasování: 11x ANO
-

GASNET, s.r.o. – SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ
Firma GasNet, s.r.o. žádá o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na přeložku středotlaké plynofikační přípojky na obecním pozemku p.č. 552/2

ZPRÁVY Z OBCE
a p.č.1685/1 pro stavbu nového RD v ulici K Lesu v Jirnech na pozemku p.č. 552/1, 552/3,
552/4, 554/5 a 553. Cena za věc. břemeno – 1.000,-Kč + DPH.
Hlasování: 11x ANO
-

ČEZ DISTRIBUCE,a.s. – SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ
ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená fi. AZ Elektrostav žádá o uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na pokládku kabelové přípojky NN v Jirnech přes
obecní pozemek p.č. 1774/1 a p.č. 1773/1 pro pozemek p.č. 648/65.
Cena za věc. břemeno – 5.800,-Kč + DPH.
Hlasování: 11x ANO

Na závěr sdělil starosta aktuální známé informace k připravované rekonstrukci mostu na
silnici II/101 – ul. Brandýská přes dálnici D11. Dále i zprávu k nadcházejícímu jednání o
cca 40let připravované přeložce silnice II/101 v úseku Mstětice – Jirny – Úvaly.
11. USNESENÍ A ZÁVĚR
Návrhová komise seznámila přítomné s návrhem usnesení, který byl jednohlasně
odsouhlasen a přijat.

Odečet vodoměrů červen 2022
Vážení občané,
v červnu bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru
můžete nahlásit následujícími způsoby do 26. 6. 2022.

JIRNY

NOVÉ JIRNY

• SMS: 735 009 371
(či volání: pouze mezi 18.00–20.00)

• SMS: 704 471 876
(či volání: pouze mezi 19.00– 20.00)

• E-MAIL: vodajirny@email.cz

• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz
Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.
Děkujeme, VaK Zápy, spol. s r.o.

Uzavření úřadu
V týdnu od 4. července do 8.července bude Obecní úřad uzavřen z důvodu
čerpání řádné dovolené zaměstnanců OÚ.
Děkujeme za pochopení.
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NAPSALI JSTE NÁM
Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Jaroslav Pospíšil
Helena Vaníčková
Ludvík Šimon
Eva Špringerová
Blanka Vašíčková
Zdeňka Fišerová

Hana Hiršlová
Jarmila Jiskrová
Jaroslav Benda
Jiří Janeček
Srdečně gratulujeme.

Navždy nás opustila:

Jana Štětková

Rodině a pozůstalým vyjadřujeme
hlubokou soustrast.

Za OÚ Jirny Šárka Hanušová

NAPSALI JSTE NÁM
Májové slavnosti
Promiňte, že začnu obrazem od moravského malíře Jožky Úprky
Jízda králů. Určitě jste obraz někde viděli a říkali si, chci tu
slávu vidět osobně. Nebo jste viděli soudobou podobu v televizi. Jednu věc mají společnou. Vidíte vyšňořeného krále na
koni s doprovodem mladých ogarů, okolo je spousta lidí, mladých, starších i dětí. Všichni jsou svátečně oblečení v krojích.
Spousta publika.
U nás možná nemáme vyšňořeného krále na koni, ale i my
jsme měli svého mladého krále na trůnu s korunou a oblečeného v plášti s hermelínem. Seděl v křesle na voze taženém
koněm.
Je úžasné, kolik lidí se dokáže nadchnout pro radost svou a potěšení přihlížejících. Krojovaný průvod doprovázeli muzikanti
na voze, za nimi jela šatlava doprovázena úžasným Kecalem.
Na každém zastavení se tančilo a bylo veselo.
V Jirnech u májky zatančili celou besedu. Zkuste jít skoro tři
hodiny, když slunce celou dobu pálí, být oblečený v kroji, a pak
tančit. všem velká poklona.
Vzdávám hold všem, kteří se podíleli na přípravě Májů i těm,
kteří se jich zúčastnili.
Závěrem bych chtěla říct těm, kdo budou číst tento článek, pár
slov. Všichni uznáváme, že známí lidé jsou celebrity. Chodíme
na jejich představení, koncerty, výstavy a atd.
Přitom máme ve vsi celebrity, kteří vám chtějí předat radost
a vy se na ně nejdete ani podívat, stačí vyjít i před vrata, vyklonit se z okna, když se nechcete nebo nemůžete zúčastnit
průvodu.
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Proto patří velký dík nositelům kultury v naší obci – Sdružení
otevřených srdcí, divadelnímu spolku – našim Celebritám.
Eva Pilátová

NAPSALI JSTE NÁM

A pro všechny, kdo nemohli přijít
„Májové slavnosti“ v obrazech:
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ŠKOLSTVÍ

Válka na Ukrajině vstoupila do čtvrtého
měsíce. Přestože z hranic přichází zprávy,
že někteří uprchlíci se začínají pomalu vracet do své vlasti, řada z nich se vrátit nemůže. Podle veřejně dostupných informací
je v současné době na území Jiren a Nových Jiren 141 osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na
Ukrajině (data Ministerstva vnitra ke dni
29.5.2022). Velká část z nich přijela do Jiren
z důvodu nějakých již existujících vazeb,
nejčastěji přirozeně rodinných. V obou částech naší obce řada Ukrajinců dlouhodobě
žije, mluví plynule česky, vlastní zde nemovitost, narodily se jim tady děti, atd.
Mnoho z nich se snažilo dostat sem do
bezpečí další členy své rodiny – sestry, maminky, neteře a synovce, švagrové, atd.
V tom počátečním zmatku se zoufale snažili zajistit jim dopravu z hranic, po příjezdu
uprchlíků sháněli narychlo nejnutnější věci
– nejčastěji to bylo zimní oblečení, základní vybavení domácnosti, potřeby pro nejmenší děti, atd. Podstatná část příchozích
tak našla zázemí u svých příbuzných (z nich
někteří se nyní osamostatňují), části se podařilo najít si podnájem někde jinde. Obec
nemá k dispozici žádné ubytovací kapacity,
snažila se tak pomoci alespoň organizačně,
zprostředkovávala kontakty, pomáhala
s dokumenty, formuláři, právními záležitostmi, atd. Díky sociálním sítím se bylo
snadné cokoliv poptat, všechno se většinou rychle sehnalo. Lidé byli ochotní pomáhat, záběry a příběhy z Ukrajiny byly

děsivé, těžko uvěřitelné a hodně z nás
chtělo prostě něco dělat. Darovat obvazový materiál nebo projít oblečení po dětech a poslat ho dál, bylo to nejmenší.
Po těch nejhorších dvou až třech týdnech,
tj. někdy na začátku dubna, uspořádala
obec pro příchozí uprchlíky schůzku v kulturním domě. Chtěli jsme s nově příchozími navázat nějaký kontakt, zjistit kde
bydlí, jak se sem dostali, zda u nás v obci
mají nějaké vazby nebo jestli jsou zcela
„bezprizorní“. Jednoduše jsme chtěli vědět,
kdo k nám přišel a o jakou pomoc mají
zájem. Zároveň jsme jim chtěli dát vědět,
že jsme připraveni pomáhat s problémy,
které mohou přijít. Myslím, že setkání splnilo svůj účel, navázané kontakty fungují
dodnes.
Po dalších a dalších týdnech se nad novými
záběry z Ukrajiny pořád pozastavujeme,
ale už se staly součástí našich dní. Způsoby
pomoci už nejsou tak akutní, ale spíše
dlouhodobé. Uprchlíci si postupně budují
nějaké zázemí, děti chodí do školky nebo
do školy, rodiče hledají práci nebo už ji
mají. Osobně vidím, že dlouhodobost situace na mnoho uprchlíků doléhá, stýská se
jim po domově a normálním životě, nevidí
světlo na konci tunelu. Mnozí z nich žijí
v trvalé nejistotě o své blízké, někteří se
jednoduše už ani nemají kam vrátit. Pomáhat je proto potřeba i dál, ale jiným způsobem. Další pomoci se soustavně nebo
jednorázově účastní jednotlivé fyzické
osoby, ale i firmy, jirenská základní i mateřská škola, jirenské spolky (materiální

sbírka, každotýdenní výdej potravinové
banky, začlenění dětí do zájmových kroužků, atd.). Ráda bych některé veřejně zmínila, ale ti by si to určitě nepřáli a ti, kteří
by možná i zmínění být chtěli, bych třeba
zase opomněla a to by mě mrzelo.
Obec hned zpočátku založila iniciativu
Jirny Ukrajině fungující na platformě Facebook. Schází se zde poptávka a nabídka
věcí, práce, ubytování, členové si vyměňují
informace a další nabídky atd. Díky moderním technologiím (např. Google překladač) je vzájemná komunikace mnohem
snazší a leccos ulehčí.
Významnou pomocí k tomu, aby se nově
příchozí stali ekonomicky nezávislí, jsou
kurzy českého jazyka organizované obcí.
V současné době se konají dvakrát týdně,
od začátku května do konce června. Navštěvuje je 14 uprchlíků. Podle zájmu uvidíme, jestli kurzy poběží i přes prázdniny
nebo budou pokračovat třeba až od září.
Obec rovněž podala žádost o dotaci na Ministerstvo vnitra na integrační aktivity pro
ukrajinské uprchlíky (rádi bychom uspořádali příměstský tábor s češtinou pro ukrajinské děti, případně další adaptační aktivity). Myslím si, že jako komunita jsme se
k této bezprecedentní situaci postavili
velmi dobře a jsem za to moc ráda. Všichni,
bez ohledu na individuální postoj a smýšlení každého z nás, totiž máme stejné
přání. Aby válka na Ukrajině už co nejdříve
skončila a stala se součástí historie, která
se už nebude opakovat.
Jitka Korejzová

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
Škola v přírodě MŠ Jirny

Poslední dubnový týden se naše předškolní děti (ze zelené
a oranžové třídy) vydaly spolu se čtyřčlenným učitelským sborem na školku v přírodě. V historii MŠ Jirny to bylo vůbec poprvé a věříme, že ne naposledy. K tomuto účelu jsme zvolili
zážitkový park OUTDOOR BŘEZOVÁ v Rokytnici nad Rokytnou.
Jednalo se o pětidenní pobyt od pondělí do pátku. Dopravu
pro naši MŠ zajistil pan Štaral, který nás bezpečně do cíle dovezl a opět zase přivezl domů krásným, novým autobusem.
Chtěli bychom mu touto cestou velmi poděkovat.
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Resort Březová nabízí různé outdoorové aktivity nejen pro děti
školního věku, ale je zde i velká nabídka aktivit pro děti předškolního věku. Mohli jsme si tedy vyzkoušet jízdu na koni, lezení po horolezecké stěně, navštívili jsme strašidelný hrad
Karlštejn, zaskákali si na trampolínách, vyzkoušeli si svou sílu
a odvahu v lanovém centru, plnili úkoly v interaktivním hradu
Sherwood, zachránili jsme zakleté město, kde bylo našim úkolem donést čarodějnici 6 ingrediencí do lektvaru, kterým město odčarovala. Společně pomocí lana jsme se převezli na voru
přes část jezera a vyzkoušeli si další hrady s prolézačkami
a skluzavkami. Instruktorka měla připravené další pohybové
hry na louce. Večer děti uléhaly spokojené, klidné, ale také po
celodenním aktivně stráveném dni, unavené. Místo pohádky
na dobrou noc jsme si zvolili „Zpívánky“. Během pobytu jsme
se naučili tři písně, které jsme si za doprovodu kytary každý
večer před spánkem společně zazpívali.

Všichni jsme byli natěšeni na první společné dobrodružství
mimo domov. Pro většinu dětí to bylo poprvé, kdy měly příležitost být delší dobu bez rodičů a zvládly to naprosto skvěle.
I přes drobné prvotní nesnáze s organizací příjezdu a ubytováním jsme se mohli po krátkém odpočinku již plně věnovat
jen dětem a programu, který si pro nás instruktorka resortu
přichystala. Program byl celodenní, a to od 9:00 – 17:00 hod.
Za den se stihlo mnoho aktivit a všechny probíhaly venku na
čerstvém vzduchu. Předpovědi počasí se naštěstí nevyplnily
a déšť nás zcela minul.
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Pět dní uplynulo jako voda a my jsme se v pátek po obědě
chystali na cestu domů. Cesta proběhla opět velmi bezpečně
a pohodově. Jsme rádi, že jsme se odvážili podstoupit tuto
první „dobrodružnou výpravu“. Děti byly nadšené a my všichni
z učitelského sboru spokojení, že vše proběhlo dle plánu, dle
našich představ a hlavně, že jsme se všichni v pořádku vrátili

domů. Při našem příjezdu jsme byli vřele uvítáni.
Děkujeme rodičům za jejich důvěru a věříme, že nás čekají
další krásné a dobrodružné výpravy, jako byla ta letošní.
Za MŠ Jirny
Táňa Šebelíková

Základní škola
Dne 10.5. jsme navštívili
„mini koncert“ v ZUŠ Jirny.
Děti spolu s kašpárkem
poznávaly některé hudební nástroje
a zazpívaly si veselé písničky.
Nakonec si sami vyzkoušely hru
na vybrané hudební nástroje.
Zda se děti dobře bavily,
můžete posoudit sami.

Přípravná třída
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Třídní pobyty nám dlouho chyběly!

Deváťáci ve Vysokých Tatrách
14
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Třeťáci
v Hluboké nad Vltavou

Vítání jara - tužka, papír a krásné práce VII.A
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McDonald´s Cup
Chválíme fotbalistky a fotbalisty za vzornou reprezentaci v okresním
kole fotbalové soutěže. I když mladší kategorii utekl pohár o kousíček,
radost ze hry byla větší. A to je nejdůležitější.
Děkujeme i trenérům FK Jirny za organizační zajištění a podporu jirenského sportování.

Co jsme zvládli:
è
è
è
è
è
è
è
è
è

přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a střední školy
testování výsledků vzdělávání 5. ročníku
kurz finanční gramotnosti
webinář prevence Policie ČR
divadelní a filmová představení, besedy, exkurze,
přednášky
jednodenní výlety a krátkodobé třídní pobyty
účast na soutěžích a olympiádách
fotografování tříd
návštěvu dětí z jirenské MŠ

è
è
è
è
è
è

ukončení plaveckého kurzu
setkání s budoucími prvňáčky
co nejlepší známky na vysvědčení
poslední školní měsíc se slavnostním ukončením školního roku
slavnostní rozloučení s deváťáky
letní prázdniny

Dočkali jsme se:
è ve školním vnitrobloku i v okolí školy byla zahájena výsadba.

Je to velká a svěží proměna.
è také sledujeme výstavbu skateparku a už se těšíme, až bude

stavba dokončena.

Co máme před sebou:
è zahraniční pobyt v Anglii
è třídní výlety a krátkodobé pobyty

Děkujeme vedení naší obce a máme ještě jedno nesplněné
přání: sportovní ovál. Věříme však, že i tento záměr bude jednou
uskutečněn.
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ŽIVOT JIREN
17:00
pátek

ČERVEN / ČERVENEC

19:00

Noc kostelů

Kostel sv. Petra a Pavla v Jirnech a
kaple sv. Rozálie v Nových Jirnech

připravujeme...
pátek

Kvapík u Antošů
Sledujte www.ziji.cz

Pořádá Farnost Jirny

13:00
sobota

19:00
sobota

Tradiční dětský den

v Nových Jirnech "v louce"
Pořádá SDH Nové Jirny, více
informací na www.sdhnovejirny.cz

Dámská šatna

Kvapík u Antošů
Divadelní představení, DS Ucho
Uhříněves. Vstupné 120 Kč, pořádá
DOS Jirny, více na www.ziji.cz

19:00

Tik Tok
Kvapík u Antošů

čtvrtek

Komedie v podání divadelního spolku
Přeživší, více na www.ziji.cz

19:00
pátek

Kdyby radši hořelo

Kvapík u Antošů
Vstupné 120 Kč, více na www.ziji.cz

15:00
neděle

Biograf Kvapík

Zaskočená kost

Kvapík u Antošů
Pohádka pro děti od 4 let. Vstupné
80 Kč, pořádá DOS Jirny, více info na
www.ziji.cz

17:00

Právní poradna
Kvapík u Antošů

úterý

Bezplatná rada a právní pomoc
občanům,
více na korejzova@email.cz.

10:30
neděle

Slavnosti
sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla
a farní zahrada v Jirnech
Pořádá Občané obci Jirny a Nové
Jirny, více na www.sdruzenijirny.cz

Biograf Kvapík

17:00

Právní poradna
Kvapík u Antošů

úterý

Bezplatná rada a právní pomoc
občanům Jiren, Nových Jiren a
sousedních obcí. Lze přijít i bez
objednání, ale ideální je se objednat
předem na korejzova@email.cz.

Připravujeme na srpen:

Rok na vsi
Příměstský tábor
pro táborníky ve věku od 7 do 12 let

15.-19.8.2022
Jirny, Kvapík u Antošů
Zábavně naučnou formou poznáme a
zažijeme život na vesnici, od
každodenních činností po významné
mezníky roku.

Přihlášky a více informací
Tel.: 606 748 262
www.ziji.cz
Pořádá SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ, z.s.

I zde může být Vaše akce!
Pořádáte
koncert,
divadlo,
setkání,
přednášku, besedu nebo jinou zajímavou
akci? Zadejte ji jednoduše a zdarma na
www.ziji.cz
nebo
pošlete
zprávu
s
informacemi
o
akci
na
e-mail
redakce@ziji.cz. Rádi ji uveřejníme v
kulturním portálu Život Jiren www.ziji.cz a
také zde v tomto kulturním přehledu v
Jirenském zpravodaji a nástěnkách v obci.
Neváhejte. Vzhůru do toho!

Tento přehled vydává redakce portálu www.ziji.cz nejen pro Jirenský zpravodaj. Chcete přidat svoji akci?
Navštivte www.ziji.cz a akci jednoduše přidejte. Uzávěrka 24. dne předchozího měsíce.
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Hasiči Nové Jirny

svých dětí na trénincích a na soutěžích.

Poslední dubnový den jsme si s našimi
členy užili pálení čarodějnic na hasičárně. Krásnou čarodějnici vyrobily
a nazdobily děti z přípravky, ze které
měly velkou radost. V rámci tohoto čarodějnického setkání byl i trénink požárních útoků hasičské mládeže.
Členům, kteří se na přípravě podíleli,
moc děkujeme.

Na žádost paní ředitelky z MŠ Sofia
School v Jirnech ohledně návštěvy hasičů, připravili členové výjezdové jednotky dětem malou ukázku jejich
vybavení. Dětem se návštěva moc líbila
a někteří už měly hned jasno, co budou
dělat, až budou dospělí.
V sobotu 15. května jsme stejně jako
v předchozích letech vypomáhali s řízením dopravy při májovém průvodu
v naší obci. Poslední akcí členů výjezdové jednotky v měsíci květnu byla
výpomoc v Praze na hl. nádraží v souvislosti s uprchlickou krizí. Jednalo se
o nasazení členů v počtu 1+3 na směnu
od 19,00 do 7,00 hod. na základě žádosti od HZS Středočeského kraje.

V sobotu 8. května odstartovala soutěž
v požárních útocích Podlipanské ligy,
na kterou se všichni moc těšili. Letos
poprvé bylo do této soutěže přihlášeno
i družstvo přípravky. Pro některé to byla
na startovní čáře premiéra i z řad mladších a starších žáků. Zvládli to skvěle,
ale asi největší radost mělo družstvo

Těšíme se na vás v sobotu 11. června
2022 od 13 hodin v Nových Jirnech
v louce.
Za SDH Nové Jirny
Marcela Hrubantová

přípravky, které si odvezlo své první
medaile za 3. místo. Svůj úspěch zopakovali i o týden později na 2. kole Podlipanské ligy v Ratenicích. Obsadili
opět 3. místo. Za výsledky všech družstev – přípravka, mladší žáci, starší žáci

A a B a dorostu byla velká pochvala od
trenéra a vedoucích. Účast přihlášených družstev v těchto soutěžích je
opravdu veliká a tak je potřeba mít
i hodně štěstí . Děkujeme rodičům,
kteří se aktivně zapojili s podporou
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Sbor dobrovolných hasičů
Nové Jirny
Vás zve na

tra di čn í d ě t ský d e n
v sobotu 11. června 2022 od 13 hod.
v Nových Jirnech „v louce“
(od kapličky ulicí V Dubinách až nakonec)
občerstvení pro děti zdarma
soutěže pro děti, skákací hrad, ukázky hasičské
techniky a práce mladých hasičů
na závěr akce pěna
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FARNOST JIRNY VE SPOLUPRÁCI SE SPOLKEM OBČANÉ OBCI JIRNY A NOVÉ JIRNY
S PODPOROU OBCE JIRNY POŘÁDÁ JIŽ TRADIČNĚ

SLAVNOSTI SVATÝCH PETRA A PAVLA
Neděle 26.6.2022
10:30
od 11.30

Mše sv. ve farním kostele sv. Petra a Pavla

Celebruje P. Dr. Vojtěch Eliáš, administrator farnosti a metropolitní kanovník.

Slavnost kolem kostela během celého odpoledne
Jízda na poníkovi a další atrakce jako skákací hrad, řetízkáč, staročeské houpačky.

14:00
15:00

Chvály
Možnost osobního ztišení v kostele za zvuku živé hudby.

Pohádka "O kohoutkovi a slepičce"
V podání Jirenského divadelního spolku.

17:00

Koncert ZUŠ Jana Zacha, pobočka Jirny
V kostele vystoupí studenti s hudbou od baroka až po současnost.

Občerstvení zajištěno během celého odpoledne.
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!
www.sdruzenijirny.cz
www.jirny.farnost.cz
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Kostel sv. Petra a Pavla v Jirnech
17.00

koncert ZUŠ Jana Zacha – pobočka Jirny

18.00

prohlídka kostela a zvonice

20.00

možnost rozhovoru s knězem

21.00

ticho a klid v kostele – možnost ztišení v přítmí kostela

23.00

ukončení akce

Kaple sv. Rozálie v Nových Jirnech
18.00

otevření kaple

20.00

ukončení akce

Na obou místech bude připraveno malé překvapení pro návštěvníky.
Na obou místech bude připraveno malé překvapení pro návštěvníky.

Svaz postižených civilizačními chorobami
Chtěla bych vás seznámit s výletem
naší organizace na zámek Ratibořice
a do Babiččina údolí, který proběhl 18.
května 2022. Autobus byl skoro plný,
počasí jak vymalované. Ratibořický
zámek nechala ve stylu klasiky přestavět kněžna Kateřina Vilemína Zaháňská, kterou důvěrně známe z knihy
Babička od Boženy Němcové.
Zámek je moc pěkně upravený, rovněž
tak i zahrada. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Víte třeba, že
kněžna Zaháňská byla princezna Kuronská a patřila k vysoké šlechtě, zajímala se o politiku, radil se s ní i známý
Metternich, který byl dva roky jejím milencem, dokonce byla třikrát rozvedená. V 46 letech přestoupila z luteránské víry ke katolíkům. Bylo toho
mnohem víc, co jsme se dozvěděli
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a princezny se objevovali i u dalších
majitelů z Lippe, kteří zámek po úmrtí
paní kněžny zakoupili.
Po obědě, kdy jsme si odpočinuli, jsme
se vydali od zámku do Babiččina údolí.
Procházka je to příjemná, minuli jsme
mlýn, došli na staré bělidlo, bohužel
bylo zavřené, bylo možné pouze nahlédnout okny. Došli jsme až ke splavu.
Na zpáteční cestě jsme navštívili mlýn
a seznámili jsme se s jeho historií. Opět
jsme se dozvěděli spoustu zajímavých
věcí o Barunce, babičce a všech, kdo v té
době žili ve mlýně. Také o Viktorce,
která se dožila 68 let. Pokud byste chtěli vědět více, budete muset navštívit
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Ratibořice a Babiččino údolí. Vřele doporučuji.
Chtěla bych poděkovat panu starostovi
Skořepovi, místostarostce pí Hanušové
a členům zastupitelstva za finanční příspěvek, z kterého můžeme zaplatit
autobus.
Eva Pilátová
ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč

Nabízím pokoj pro dvě osoby ve
Spáleném Poříčí na doplnění naší
skupiny. Jedná se o ozdravný pobyt
s plnou penzí v hotelu Brdy za 6 250
Kč. V ceně pobytu jsou vstupy na
zámek Hořovice, hrad Švihov, Krokodýlí ZOO, exkurze do pivovaru
Platan, muzeum Antonína Dvořáka,
a další. Pobyt je od 28.8.- 3.9.22.
V případě zájmu volejte 725 336 486

Veteran car club Nové Jirny
Konvoj vítězství 1945
Začátek května patří k oslavám konce II. světové války, která
přinesla mnoha lidem do života utrpení a obavy. Od jejího
konce letos uplynulo 77 let. Po dvou letech omezení daných
covidem-19 jsme letos opět zažili čtyři krásné dny, kdy nám
přálo i počasí.
Naše „putování za svobodou“ začalo ve čtvrtek 5. května 2022
v městečku Blatná a dále pokračovalo do Strakonic, Vacova
a Stach. Cestou
jsme pozdravili
Kašperské Hory
a tím první den
skončil. V pátek
ráno jsme měli
před sebou cestu
po jihočeských
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městečkách a vesnicích dlouhou 120 km. Celkem jsme navštívili osm míst, kde jsme se zúčastnili různých pietních aktů.
Mezi ty známější patří Nýrsko, Kdyně, Horšovský Týn. Pak už se
naše cesta stočila směrem k Plzni.
V sobotu na náš příjezd čekali občané deseti obcí a měst
v okolí Plzně. Navštívili jsme Nýřany, Dobřany, Přeštice, Blovice a další.
Vyvrcholením čtyřdenní akce je vždy Konvoj svobody, který je
závěrem Slavností svobody v Plzni. Konvoj vyjel v neděli
8. května v 11 hodin ze Sukovy ulice na Borech. Vydal se na
déle než hodinu trvající cestu po Klatovské třídě, kterou oblehly davy lidí s americkými, českými i belgickými vlaječkami.
V čele konvoje jel třicetitunový americký tank M4 Sherman, ze
kterého Plzeňany zdravil 97letý veterán George Thompson
z 16. obrněné divize (na fotografii).
Přihlížející z vozidel zdravili i další přítomní veteráni, američtí
veteráni Herman Geist z 2. pěší divize americké armády
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a Richard Pieper z 97. pěší divize, stejně tak belgičtí veteráni
Louis Gihoul a Valère Gustin. Samotní veteráni si vysloužili
největší ovace. Bylo nám velkou ctí účastnit se této největší
přehlídky vojenských historických vozidel, v koloně projelo na
250 kusů techniky. Nad hlavami třiceti tisíců lidí, kteří se shromáždili po celé trase Konvoje svobody, prolétly také tři histo-

Divadelní ochotnický spolek
V měsíci květnu se ochotnický
spolek zúčastnil májových
slavností, na které vyšlo letos
opravdu hezké počasí. A byla
zvolena trasa, která hezky spojovala obě naše obce. Rádi jsme
se na obnově této krásné tradice podíleli.
Obci bychom rádi poděkovali za přidělenou dotační částku na
tento rok i možnost bezplatného pronájmu Kulturního domu
Jirny 1x ročně pro každý jirenský spolek, čehož jsme letos poprvé využili a objednali pro školy a školky z Jiren a okolí po-

rické letouny.
Tím naše „putování za svobodou“ po jihočeském a plzeňském
kraji končilo a nás už čekala poslední cesta – cesta domů.
Za čtyři dny jsme s našimi plechovými krasavci urazili úctyhodných 670 km bez větších problémů.
Jiřina Vlastníková

hádkový muzikál: Jak pejsek s kočičkou zachránili hrad od souboru Metropolitní divadlo Praha.
Ze zpětné vazby, která nám v tyto dny dochází mailem od paní
učitelek, děti píší:
- líbil se mi příběh, byl strašidelný a hodně srandovní
- líbilo se mi hodně věcí, ale nejvíc kočička a myšák
- moc se mi to líbilo a Myšák si to zasloužil, chtěl bych to
vidět ještě jednou
- moc se mi to líbilo a určitě je to těžké hrát, naučit se to zpaměti a nebát se vystupovat
- líbilo se mi všechno, vtipný byl ten dort, líbila se mi nejvíc
píseň o kočce
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V měsíci červnu se těšíme na Den dětí U Antošů, kdy zahrajeme Sůl nad zlato. 12. června pak oprášíme naši prvotinu pro
děti z Klánovic a okolí v tamním Kulturním centru Beseda.
Z hostujících souborů se můžete těšit na poslední pohádku
před prázdninami s vůní moře 19. června na Kvapíku a také
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na představení pro dospělé z divadelního prostředí 11. června,
kdy na Kvapíku přivítáme naše kolegy ochotníky z Uhříněvsi.
Tuto sezónu uzavřeme spoluúčastí na Slavnostech sv. Petra
a Pavla 26. června.
Hezké léto vám i vašim dětem jirenští ochotníci

SPOLKY A ORGANIZACE
Sdružení Otevřených Srdcí
Děkujeme všem za úžasnou atmosféru letošních májových
slavností. Ty odstartovala již stavba májky 1. 5. Při zdobení
věnce přiložila ruku k dílu nejedna slečna z jirenského skautského oddílu. Děvčata poté věnec předala statným mužům,
kteří pomohli vztyčit májku. Této důležité činnosti se mimo
jiné chopili i Junáci a novojirenští hasiči.
V samotném průvodu, který vyrazil 14. 5. od kapličky sv. Rozálie v Nových Jirnech, čekalo účastníky hned několik novinek. Už
samotný výchozí bod byl první inovací, poté následovalo překvapivé zjevení v podobě pojízdné šatlavy, která vezla soudce
a drába z DOS Jirny s jejich náloží soudních rozhřešků. Zastávka s občerstvením u Vaňáku byla jistě vítaným zpříjemněním trasy, vzhledem k teplému počasí. Tímto děkujeme paní
Pilátové ze SPCCH Jirny za skvělý nápad i realizaci!
U Lípy jsme opět jmenovali nového májového krále, pro letošní rok se vlády ujal Jiří II. Kudrnatý Kočí, na jehož počest zazpíval Sborklan, a my jsme mohli pokračovat dále v průvodu.
Letos jsme také po velmi dlouhé době mohli přihlížet vytancování děvčete, tímto děkujeme Viktorii Štorkové i jejímu tanečníkovi a těšíme se na zájemkyně o tuto stěžejní májovou
tradici na příští rok.
U májky nemohlo chybět zatancování České besedy, dále souhlas s májovou zábavou místostarostky Šárky Hanušové
u obecního úřadu a po celou dobu průvodu i zábavy nám neúnavně hrála Řeznická kapela z Mělníka. Zábavu na zahradě
hostince U Antošů zpestřila svým vystoupením i Eliška Šrůtková a co by to bylo za májové slavnosti, kdyby nedošlo na

dražbu májky, jak jinak než za asistence Kecala, alias Stanislava Lehkého. Děkujeme obci Jirny, která se stala stěžejní
partnerem májových slavností, dále novojirenským hasičům,
Městské policii Úvaly, Skautu Jirny, TJ Sokol Jirny, ZOS Jirny za
půjčení traktoru, Miroslavovi Kůsovi za skvělé video a fotky,
hostinci U Antošů za výtečně zvládnuté občerstvení i přes
sportovně hokejové nástrahy.
Za SOS Jirny věříme, že tato tradice v Jirnech jen pokvete
a přivede mnoho dalších dobrovolníků, kteří se stanou součástí jirenských neopominutelných akcí.
Zuzana Nováková

Rok na vsi

Příměstský tábor
15.-19.8.2022
Jirny, Kvapík u Antošů
Pro táborníky od 7 do 12 let

Celotáborová hra
Výlety do okolí
Tanec
Zpěv

Zábavně naučnou formou poznáme a zažijeme život na vesnici,
od každodenních činností po významné mezníky roku.

Přihlášky a více informací
Tel.: 606 748 262

www.ziji.cz
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Starší žáci mají ještě dvě dohrávky, tak celkové pořadí
v současné době není známo jistota je, že díky účasti ve finálové skupině neskončí hůře než desátí z dvaceti.
Začali jsme nábor ročníků narození 2016, 17 a pro velký
zájem můžu oznámit, že i tato kategorie si na podzim zahraje svoji soutěž. Dveře našeho klubu jsou otevřeny všem
a jestli máte chuť, zastavte se na nějakém z našich tréninků.
Více na www.fkjirny.cz.
Největší posun se udál v kategorii mužů. To, co bylo před
třemi roky nemyslitelné, se stává skutečností. A mužstvo se
skládá převážně z obyvatel Jiren a Nových Jiren. Přes věkový
rozdíl, kdy nejmladšího a nejstaršího hráče od sebe dělí 47
let, všechny spojuje radost ze hry.
Po vzájemné dohodě budeme zatím hrát jen přátelská
utkání. Uvidíme, jak si to sedne a na sezónu 23/24 je naším
cílem přihlásit A mužstvo do soutěží FAČR. Nejbližší utkání
sehrajeme doma v neděli 12.6. od 17:00 proti týmu TJ Sokol
Vyšehořovice.
Přijďte se odreagovat a snad si i zakřičet góóól. Nejde o výsledek, už jen to, že je možné tento zápas uskutečnit, je
vítězství.
Za FKJ Jan Konrád

Sport
Zprávy z jirenské trávy

Soutěže nám pomalu končí, a tak je čas shrnout působení
našich mužstev. Pokrok je opravdu znát a za to díky všem
trenérům i rodičům, kteří obětují svůj volný čas ve všední
dny i o víkendu. Naši mladí nastříleli v součtu přípravek celkem ve třinácti zápasech 128 branek, a proto byl důvod si
zakřičet.
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Spolek Baráčníků Jirny
Zdravíme občany Jiren, Nových Jiren a okolí.
23. dubna jsme se sešli na výročním sedění. Přijeli nás podpořit baráčníci z Toušeně a Smečna, vždy se jim u nás moc líbí.
Zpestřením pravidelného konšelského sdělení o naší činnosti
a hospodaření bylo vystoupení žáků naší školy pod vedením
paní učitelky Nové, bylo moc povedené a všem se líbilo. Zástupci jirenských spolků pronesli zdravice a pan rychtář nám
přečetl dopis od jirenského pana starosty, který se tentokrát
nemohl zúčastnit našeho výročního sedění. Popřál nám hodně
zdaru v naší činnosti a poděkoval za pomoc při úklidu hřbitova. Děkujeme.

14. května se konal májový průvod za doprovodu dechové kapely. Od kapličky sv. Rozálie v Nových Jirnech vyrazil průvod do
Jiren k májce a po svolení místostarostky k májové veselici nás
čekalo občerstvení s tancem na zahradě místního hostince
a dražba májky. Vydražila se za 6 700 Kč, což byl úspěch.
Letošní máje se povedly a všem se líbily.
Dík patří spolku SOS a dalším, kteří se na této májové veselici
podíleli a zúčastnili se jí.
Díky všem.
Za Baráčníky
Irena Vilímková

Jste dodavatel služby nebo výrobku z území Místní akční skupiny Region
Pošembeří? Jste ten, co chce nakupovat od místních? Navštivte stránku
http://trzniceposemberi.cz/
MAS Region Pošembeří by rád podpořil místní ekonomiku, zejména podporou nákupu výrobků a služeb od
českých výrobců. Ke konci dubna 2020 jsme zahájili kampaň na podporu menších a středních podnikatelů
v území formou bezplatné on-line inzerce na http://trzniceposemberi.cz/, kde je možné sdílet informace
a prezentovat nabídku služeb a výrobků z regionu Pošembeří a blízkého okolí. Záměrem je podpoření lokálních producentů a služeb a propojení nabídky a poptávky v regionu. Na webových stránkách pracujeme a
příspěvky postupně vkládáme. Příspěvek si můžete vložit i sami, my jej schválíme, případně upravíme a následně zveřejníme. Pokud něco vyrábíte nebo poskytujete služby, tak neváhejte a kontaktujte nás. Pokud
někoho takového znáte, žádáme Vás, řekněte mu o nás. Kdo si chce nakoupit od místních, koukněte na
stránky a oslovte je.
Dále máme otevřenu 5. výzvu Programu rozvoje venkova, koukněte na https://www.posemberi.cz/dotacemas-1/dotace-2014-2020/prv/5-vyzva/
Uzavřeli jsme a vybrali 3 projekty a 2 jako náhradní projekty k podpoře z 8. výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) zaměřenou na Bezpečnost https://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace2014-2020/irop/8-vyzva-bezpecnost-dopravy-cyklodoprava/.
Co nás čeká nyní? Příprava Akčních plánů nové Strategie na další dotačního období 2021-2027. Pojďte s námi
na ní pracovat!
Za Region Pošembeří o.p.s.
Ing. Šárka Pučálková
Český Brod 29.4.2022

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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Mobilní pedikúra, profesionální péče
u Vás doma, pedi mokrá / suchá (skalpel, bruska).
www.pedikurakosmetika.cz
722 968 811

Doprava sypkých hmot - písky, štěrky, kůra,
zahradní zemina do 2,5 t ,
doprava kusových věcí dodávkou.
Václav Hanuš
725 411 830

Představení společnosti PRIMM bezpečnostní služba s.r.o.:
Poskytujeme komplexní nabídku služeb a řešení v oblasti bezpečnostních služeb
i facility managementu.
Máme dlouholetou tradici od roku 1993.

Přijmeme nové pracovníky na pozici:
Obsluha vjezdové vrátnice/strážný/á pro oblast: JIRNY
Náplň práce:
- obsluha vjezdové vrátnice (kontrola oprávnění k vjezdu, odbavování vozidel..)
- kontrola a komunikace s projíždějícími řidiči
- provádění pochůzkové činnosti v rámci areálu
- pochůzková činnost, EPS, EZS
- směny: 12 hod. směny 24/7 (7:00-19:00; 19:00-7:00)

Požadujeme:
- spolehlivost, flexibilitu
- výpis z rejstříku trestu

Nabízíme:
- smlouvu na DPP, odměnu 115 - 120Kč/hod.
- zaučení, dlouhodobou spolupráci
- možnost získání certifikátu strážného
- dobrá dopravní dostupnost z PH Černý most, Čelákovice
Kontakt:
Hroníková Kateřina
Personální oddělení
Tel: 601 015 571
Email: katerina.hronikova@primm.cz
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Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice

Ceny od
19.990.000,-Kč

ovice.cz
www.utrativodu-klan

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
cena 7.450.000,-Kč

cena 19.490.000,-Kč

DOPRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
www.byty-klanovice.cz

PRODEJ – rekonstruovaný byt
3+kk/L/sklep, podlahová plocha 93 m2,
Žíšovská ul., P9 – Újezd nad Lesy

PRODEJ – třípodlažní ŘRD 6+kk s garáží
a bazénem, podlahová plocha 220 m2, pozemek 362 m2, ul. Pod valem, P10-Štěrboholy

PRODEJ –
6 bytů ve třech dvojdomech,
podlah. plocha 156 m2,
pozemky 422-541 m2,
ul. U pole, Šestajovice

K nastěhování v 09/2022
Ceny
od 15.990.000,-Kč
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