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Václav Sůra a Petr Horký v jirenském kulturním domě

Zprávy z obce
Jirenský zpravodaj dovršil čtvrtý rok
svého vycházení

Před čtyřmi lety se v našich obcích objevilo první vydání
Jirenského zpravodaje, který navazoval na dřívější jirenská
periodika s různými přestávkami vycházející od počátku
90. let. Asi nelze hovořit o tom, že by se v Jirnech po dobu
uplynulých 23 let vytvořila tradice vydávání obecního časopisu nehledě na to, kým je nebo byl vydáván. Pokud taková tradice opravdu vznikla, pak zániky minulých
časopisů dosti utrpěla, což se dodnes projevuje na počtu
příspěvků docházejících do redakce nynějšího periodika,
tedy Jirenského zpravodaje. Každé periodikum si tedy
v Jirnech prošlo svou krizí a takovým nelehkým obdobím
si po čtyřech letech prochází i Jirenský zpravodaj.
Každý vydavatelský počin je přirozeně závislý na svých
původcích, tedy lidech, v jejichž práci se nemohou neodrážet jejich životní radosti a strasti, ale také momentální ča-

Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce dne 26. 6. 2013

Program:
1. Hospodaření obce -

zpráva auditora
závěrečný účet
účetní závěrka
2. Rekonstrukce komunikací
3. Přístavba MŠ
4. Intenzifikace ČOV - dokončení l. etapy
5. Diskuse a závěr
ad 1)
Pan starosta seznámil přítomné postupně se závěrečným
účtem za rok 2012, se zprávou auditora za období od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 a účetní závěrkou, které byly
řádně zveřejněny na úřední desce.
ad 2)
Po loňském neúspěšném výběrovém řízení, kdy se ceny
nabídek bez DPH pohybovaly od 14,986 mil. Kč do
18,651 mil. Kč a kdy se 2 firmy odvolaly do Brna na Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže, muselo být v letošním
roce vypsáno nové výběrové řízení. Aby se předešlo
problémům s výběrem, bylo po dohodě s ROPem stanoveno pouze jedno hodnotící kritérium, kterým byla nabídková cena. Termín pro odevzdání nabídek byl stanoven
k 26. 3. 2013 a k tomu termínu obec obdržela cenovou nabídku od 15 firem.
Po veřejném otevírání obálek a seznámení se s nabíd-
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sové možnosti. Ani Jirenský zpravodaj není vůči takovým
osobním vlivům imunní. I když se o jeho obsah stará
dobrovolný tým lidí, který by měl tyto osobní vlivy tlumit,
hlavní část práce v takto malém periodiku přeci jen nese
vedoucí redakční rady a jinak tomu nebude ani v budoucnu. To je jediný důvod, proč Jirenský zpravodaj v poslední době vycházel nepravidelně a s jistým zpožděním,
čímž trpěl obsahově i celkovou kvalitou, za což se čtenářům omlouvám. Přes tato úskalí bude vycházet Jirenský
zpravodaj dále a v pátém roce svého života se snad po
kvalitativní stránce vrátí ke svým nejlepším dnům.
Na závěr bych rád poděkoval členům redakční rady,
starostovi obce i pracovníkům obecního úřadu, všem přispěvatelům a nakonec i čtenářům za dosavadní letitou
spolupráci a podporu.
Z Edmontonu v Kanadě přeji za celou redakční radu
příjmné čtení jubilejního vydání.

Milan Bednář

kovými cenami bylo zjištěno, že 13 nabídek je v reálném
cenovém rozpětí od 13,179 mil. Kč do 16,917 mil. Kč bez
DPH. Jedna nabídka byla kalkulována na 19,989 mil. Kč
a další nabídka činila pouze 9,221 mil. Kč bez DPH.
Hodnotící komise po otevření obálek posoudila nabídky
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů.
Následně požádala některé uchazeče o doplnění dokladů
dle§ 68, odst. 3 zákona o veřejných zakázkách a některé
uchazeče o písemné vysvětlení nabídky - jednotlivých
položek. Firmu VIAMO s.r.o. požádala komise o písemné
zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny - 9,221 mil.
Kč bez DPH. Vzhledem k nepřesvědčujícímu zdůvodnění
pozvala komise zástupce této firmy na další, tentokráte
osobní jednání. Protože ani toto jednání hodnotící komisi
nepřesvědčilo, byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka druhé nejlevnější firmy, a to firmy STRABAG a.s.
za nabídkovou cenu 13,179 mil. Kč bez DPH. Firmě VIAMO bylo zasláno Rozhodnutí o jejich vyloučení z účasti
v zadávacím řízení veřejné zakázky s podrobným zdůvodněním a s odkazem na nesrovnalosti v jejich nabídce.
Rozhodnutí o vyloučení bylo také zasláno firmě
STAVOKOMPLET s.r.o., která nedoložila bankovní záruku. Firma VIAMO následně využila své možnosti a podala
v termínu námitku proti Rozhodnutí o vyloučení.
Po řádném přezkoumání oprávněnosti podané námitky
a po celkové kontrole průběhu zadávacího řízení vydala
obec tzv. Rozhodnutí o námitkách v rámci veřejné zakázky
a firmě VIAMO nevyhověla a její námitku zamítla
s dalším podrobným zdůvodněním a s tím, že proti tomuto
Rozhodnutí může podat ve lhůtě podle § 114, odst. 4 zák.
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Redakčníuzávěrka srpnového čísla je 10. srpna 2013. Srpnové číslo vyjde v druhé polovině srpna.

Zprávy z obce
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, návrh na zahájení řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže do Brna. Této možnosti firma VIAMO v řádném termínu nevyužila.
Obec nyní musí předložit veškerou dokumentaci
o provedeném zadávacím řízení včetně všech obdržených
nabídek ke kontrole na ROP. Po kontrole a odsouhlasení
bude moci být podepsána finální smlouva s ROPem o poskytnutí dotace a následně i smlouva s vítěznou firmou
STRABAG. Pokud bude vše v pořádku a nevyskytnou se
nenadálé komplikace, mohly by být práce na rekonstrukci
komunikací zahájeny zhruba do 3 týdnů až do l měsíce.
ad 3)
Rozšířením kapacity MŠ a následnými stavebními úpravami se zastupitelstvo obce začalo zabývat na základě
vzneseného požadavku rodičů již během podzimu loňského roku. Nechalo vypracovat projektovou dokumentaci, jejíž obsahem byl návrh řešení stavebních úprav v přízemí
objektu MŠ - bývalého zdravotního střediska, kde se nacházela obecní knihovna a ordinace dětské lékařky. Nově
vzniklý prostor pro 20 dětí bude dispozičně velmi podobný
oddělení MŠ v I. patře. Součástí změn bude i úprava šaten
a sociálních zařízení, dojde k přímému propojení se stávajícím gastroprovozem i oddělením MŠ v I. patře.
Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála s nejnižší
nabídkovou cenou 2,l mil. Kč firma MBM TRADE CZ,
Práce jsou již k dnešnímu dni prakticky hotovy a na 9. 7.
2013 je vypsáno kolaudační řízení. Následně bude podána
na KÚSK žádost o navýšení kapacity a poté bude proveden druhý dodatečný zápis dětí do MŠ.
ad 4)
V roce 2009 až 2010 obec neúspěšně žádala o dotaci ze
SFŽP za účelem rozšíření kapacity ČOV. V roce 2011 proto zahájila částečnou intenzifikaci čistírny odpadních vod
zvláštních finančních prostředků a z finančních příspěvků
firmy PROLOGIS a firmy LE&CO. V srpnu loňského
roku pak na SFŽP podala novou žádost o dotaci, a to na
dokončení zahájených úprav. Tentokráte byla žádost obce
akceptována. Výše uznatelných nákladů dle navržených
úprav v projektové dokumentaci činí cca 8 mil. Kč, výše
dotace 90 % - tj. 4,5 mil. Kč. Konečnou cenu a tím i výši
dotace určí vysoutěžená cena v rámci výběrového řízení,
pro které se připravuje v současné době zadávací dokumentace.
Předpokládaný termín realizace: pozdní podzim letošního roku či spíše jaro roku 2014.
ad 5)
Pan starosta seznámil přítomné ještě s:
a) připravovaným vítáním občánků - osloveny rodiče
dětí narozených od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2013. Z 54 rodičů projevilo zájem 37 rodičů. Akce vítání občánků
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proběhne v měsíci září 2013. Konkrétní termín bude
upřesněn.
b) novou stížností obyvatel viladomů na obtěžování
kouřeni z komínu rodinného domu - problém řešen na
prosincovém veřejném zasedání, kdy bylo doporučeno
pořídit nepřetržitý třicetiminutový záznam. Dle zprávy
majitele nemovitosti je chystána rekonstrukce kouřovodu, která by měla problém vyřešit,
c) pořízením změny územního plánu č. 7 pro firmu Lettenmayer, která se týká několika pozemků v lokalitě
u kruhového objezdu u Mstětic (projednáváno
v prosinci 2012 na veřejném zasedání zastupitelstva
obce). Vzhledem k tomu, že předjednaná výhodnost
spolupráce s firmou Lettenmayer, a tím i budoucí přínos pro obec, nebyla při přípravě smlouvy firmou Lettenmayer akceptována, obec nezahájila práce vedoucí
k pořízení změny č.7 územního plánu. Zastupitelstvo
obce trvá na původním stanovisku a podmínkách
z podzimu r. 2012.
d) postupem prací na získání malé mechanizace k zametání chodníků a ulic v obci. Celou akci zajišťuje
firma CTS corp., s.r.o. včetně administrativy i konečné
monitorovací zprávy.
Diskuse:
Dotaz: Vyčnívající kabel VO či možnost umístění páté
lampy v křižovatce ulic Jiráskova a Pod Lesem III.
Odpověď: Kabel se uloží pod zem či případně bude zvážena možnost umístění lampy veřejného osvětlení.
Dotaz: Ing. Janík za firmu Lettenmayer - dosud jsme neobdrželi návrh smlouvy o platebním kalendáři.
Odpověď: Vedení firmy Lettenmayer se zúčastnilo před
měsícem pracovní porady zastupitelstva obce a následně
bylo dopisem vyrozuměno o stanovisku zastupitelů, kteří
trvají na původních podmínkách z podzimu 2012. Následně se zastupitelé zabývali i nově předloženým návrhem
p. Ing. Randáka. Po seznámení s jeho návrhem však znovu
potvrdili své předchozí rozhodnutí i s tím, že prvá platba
nebude spojována s výkupem pozemků.
Dotaz: Poděkování za obnovení vítání občánků a dotaz,
zda kulturní komise neuvažuje obnovení tradice gratulace
při významných životních jubileích.
Odpověď: Ano
Dotaz: Neupravený prostor před domem po p. Dolejšovi
Odpověď: Bude prověřeno - p. Rytíř
Dotaz: Otázka neupravených a zaplevelených pozemků
Odpověď: Řeší obecní vyhláška a obec dotyčnému majiteli
posílá výzvu k nápravě,
Dotaz: Navazující otázka na možnost systémového řešení
výše uvedeného problému při prodeji pozemků v lokalitě
Na Novinách.
Odpověď: Obec zváží možnost termínování výstavby na
nových pozemcích. V lokalitě Na Novinách u pozemku,
který patří Úřadu pro zastupování státu, požádala o sdělení
ceny za m2 pro případný výkup včetně dalších dvou po-

Zprávy z obce
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zemků pro občanskou vybavenost. Obec zadala „překlopení“ stávajícího územního plánu včetně jeho změn
a bude upravovat a doplňovat pouze textovou část ÚP,
žádné nové zábory orné půdy nebudou a ani nemohou při
„překlopení“ územního plánu vzniknout. Poslední lokality

pro prodej pozemků se nachází Na Novinách a nad hřbitovem. Pozemky u Vaňáku jsou dány do územní rezervy.
Dotaz: Na možnost namontování zábradlí či svodidel podél ul. Hlavní před pí. Havlovou.
Odpověď: Bude zaslán dotaz na SÚS Mnichovo Hradiště.
ko minule, ale přesto řadě domácností dosti
Na co se ptáte
zkomplikovaly život. Jirenským a okolním obcím se
Je možné ověřit podpis i mimo úřední hodiny?
v době dešťů zvedající hladiny menších i větších toků
Ověření podpisu či listiny provádíme převážně v úřední
povodně zpravidla vyhýbají. Je to dáno poměrně kráthodiny, tj. pondělí a středa 8-12, 13-17. Pokud byste potřekými toky místních potoků. Sem tam však bylo letos
bovali ověření mimo tuto dobu, je zapotřebí se vždy přenutné odsát vodu ze sklepů a hasiči měli plno práce
dem domluvit s Ing. Prorokovou (tel. 281 962 945). Ověřit
s odstraněním stromů, které se neudržely v nasáklé půpodpisy můžete také v sousedních obcích - Šestajovice,
dě.
Nehvizdy, Úvaly.
Kde se mohu podívat na auktuality z obce?

Milan Bednář

Veškeré aktuality z dění obce naleznete na stránkách obce
www.jirny.cz. Týká se to informací o omezení provozu
úřadu, zápisů ze zasedání zastupitelsva, aktualit ve svozech odpadů atp. Také si tam můžete stáhnout elektronickou podobu našeho Jirenského zpravodaje.
Otázky zodpovídá Ing. Lucie Proroková, MBA.

Krátké zprávy

• Vedení Záp se po dlouhé době podařilo prosadit alespoň
částečné omezení nákladní autodopravy, jejíž intenzita
je pro místní přímo nesnesitelná. Obcí budou mít nadále
zakázaný průjezd kamiony s okamžitou hmotností
přesahující 12 tun. Toto omezení se přirozeně dotýká
celé trasy silnice II/101 od Jiren po konec Záp.
• Po 11 letech se na počátku června do Čech vrátily povodně, které naštěstí nezpůsobily tak rozsáhlé škody ja-

Se stanem na nejchladnější obydlené
místo na světě

Vytrvalé deště zvedly hladinu jirenského rybníka nad
náplavku

pořádají festival, na kterém se sejdou legendární postavy
personifikující zimu, tedy mezi jinými i Děda Mráz a Santa Claus. Prvý je Rus a ten druhý je pochopitelně Fin
Na čtvrtek 16. května tohoto roku si známý jirenský a podle místních je to opravdový Santa. Podle prvotní prepolárník Václav Sůra připravil velmi zajímavou a poutavou zentace fotografií se téměř zdálo, že se jedná o estrádu pro
přednášku ze své letošní březnové cesty na Sibiř do ojmja- turisty, ale není tomu tak. Sice se na festivalu našlo i pár
konské oblasti, jíž podnikl s Petrem Horkým, kterého veřejnost zná spíše jako moderátora. Pokud pomineme plesy,
tak akce přilákala na jirenské poměry nečekaný počet návštěvníků, a to asi 120. I přes to, že přednáška koncipovaná
jako komentovaná prezentace fotografií trvala několik
hodin, pan Sůra si dynamikou a vtipem svého vyprávění
získal osazenstvo a snad nikoho ani nenapadlo odejít předčasně.
Jak už bylo předestřeno, polárnická cesta směřovala především do Ojmjakonu a jeho okolí, kde se asi ve 40 km
vzdálené osadě Tomtor tou dobou uskutečnil takzvaný
Festival Pólu chladu. Ojmjakon a jeho oblast je totiž
nejchladnější trvale obydlené místo na světě, kde jsou v zimě teploty okolo -50 °C považovány za běžné a místní si
toho patřičně považují. V krátkém létě však teploty dosahují opačných extrémů. S nadcházejícím jarem místní

Zprávy z obce
cizinců, mezi které jsou počítáni i Moskvani, ale jinak si
akce užívají místní a „přespolní“.
Cestování do takových odlehlých míst je poněkud náročnější záležitostí. Republika Sacha, ve které se Ojmjakon nachází je rozlohou obrovská země, asi jako všechny
evropské státy bez Ruska dohromady a vzdálenosti mezi
civilizacemi jsou tu pro středoevropana nepředstavitelné.
Čeští polárníci dorazili nejprve letecky do Jakutsku,
hlavního města republiky Sacha, kde si najali automobil
i s řidičem a absolvovali téměř nekonečnou cestu po
strastiplné sibiřské cestě na východ do Ojmjakonu. Odtud
vyrazili do Tomtoru, kde byli přivítáni jako vůbec první
dorazivší na lyžích. Místními byli dle vlastních slov považováni za „exoty“, a to nejen proto, že se objevili na lyžích, ale za tuhého mrazu spali ve stanu. Na zmíněném
festivalu patřili mezi jednu z atrakcí s příznačnou novinářskou odezvou. Pan Sůra se dokonce jako čestný host dostal
do poroty vybírající nejhezčí dívku Festivalu Pólu chladu
a poznal, že tamější vkus se poněkud odlišuje od našeho.
Zajímavostí a zážitků z takových cest se samozřejmě
nastřádá nespočet a nelze je všechny ani autenticky zachy-
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kde není ani sto let života žádnou mimořádností. Vysvětloval to tím, že lidé v těchto pustinách přes náročnost bytí
žijí zdravě. Stravují se střídmě a vhodně a vzduch tu není
prosycený různými exhalacemi. Z dalšího vyprávění však
vyplývá, že pravý důvod vězí někde jinde. S evidencí
obyvatelstva a uvědomování si svého věku je to tam jako

u nás asi v polovině 18. století. Lidé tam čas nevnímají lineárně jako dnes my, ale cyklicky, tedy podle střídajících
se ročních období. Ještě donedávna tam nikdo neslavil narozeniny a skutečně ho nezajímalo jaký má věk. Ještě lidé
ve střední generaci často netuší datum svého narození.
O stoletých i víceletých kmetech a stařenách se můžeme
dočíst i v našich matrikách z 18. století. Neznamená to
však, že by se lidé takového věku opravdu dožívali, ale jelikož neměli ponětí o době svého narození, tak zaznamenaný věk byl spíše pocitový a odhadovaný a často dosti
rozdílný od skutečného.
Festivalem putování dvojice mužů neskončilo, jelikož
měli namířeno do hor. Divočiny, kde mají dodnes hlavní
slovo vlci. Původně dohodnutý průvodce jim cestu odřekl,
že si dělal jen legraci a není blázen, aby šel v zimě mezi
tit. Jednou ze zajímavostí, nad kterou se pan Sůra při svém vlky. Čeští polárníci přesto na cestu vyrazili a jako anděl
líčení pozastavoval, je dlouhověkost místních obyvatel, strážný se k nim přidal pes, který skýtal jistou ochranu.

Zprávy z obce

Dopisy ctenáru

A při návratu na konci cesty prostě zmizel.

Věřím v ušlechtilost lidských srdcí
Náš dnešní příběh je potvrzením toho, že svět není zdaleka
tak špatný, jak ho vidí ti, co chtějí vidět vše jenom černě.
Teď k příběhu. Můj invalidní syn si byl dnes pro důchod, stejně jako chodí každý měsíc, na místní poště. Po
příchodu domů mi předal pár drobných, ale z bankovek
tam nebyla ani jedna. Místo do náprsní kapsy je zastrčil
mimo ni a ty vytrousil hned před poštou.

Jirensképamátky

Kaplička „U Isidora“

Při silnici na Šestajovice a na hranici jirenského a šestajovického katastru, přesněji na území druhého zmíněného, stojí stěží přehlédnutelná výklenková kaplička.
Nejedná se tedy přímo o jirenskou památku, ale snad každý Jireňák ji zná, a proto se jí budeme věnovat i v Jirenském zpravodaji.
O historii kapličky a místu na kterém stojí, se ví poměrně málo. Z internetových zdrojů a i z odborného katalogu památek, který sestavovali pracovníci Městského
muzea v Čelákovicích, se můžeme dozvědět, že se v případě naší památky jedná o boží muka „U Isidora“. Pomiňme,
že typologicky a terminologicky vzato nejde o boží muka,
ale o výklenkovou kapličku. Zajímavější je bezesporu to,
jak se svázalo toto místo se jménem sv. Isidora Sevilského,
když se ve výklenku kapličky nenachází. V kapličce socha
tohoto světce ani nikdy umístěna nebyla a pojmenování se
čistě váže pouze k samotnému místu a nikoliv k památce
jako takové. Pojmenování této lokality podle patrona úrody a dříve selského stavu není ani příliš staré. Vzniklo tím,
že byla na toto místo neznámo proč přenesena ze Šestajovic barokní socha sv. Isidora. Dříve stála, jak dokazují
stará mapování, na křižovatce cest od Jiren a od Klánovic
v centru Šestajovic. Z již uvedených zdrojů se můžeme dozvědět, že měla být přemístěna někdy před rokem 1942
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Dlouhou avšak poutavou přednášku v kulturním domě
spojenou s projekcí fotografií není možné na tomto místě
převyprávět a ani to není cílem tohoto článku. Cílem je
především poděkovat za zajímavý večer, který obohatil
místní kulturní život a zejména Václavu Sůrovi za propagaci Jiren při této i podobných cestách. Škoda jen, že Petr
Horký dorazil až v samotném závěru, ale i tak se podělil
alespoň se svými základními pocity z cesty a společně
s Václavem Sůrou zodpověděl dotazy posluchačů. Nicméně se pravděpodobně nejednalo o poslední takovou akci
a můžeme se do budoucna těšit na seznámení s jiným koutem světa, do kterého se jiný Jireňák jen stěží dostane.

Milan Bednář

Poslala jsem ho zpět v pevné víře, že peníze někdo našel
a vrátil na poštu. Mezi vrátky Petr potkal paní, která mu
celý obnos donesla.
Byla jí paní Kadlečková, které chci touto cestou veřejně
poděkovat. Ať stále narůstají řady těch, co se dokáží řídit
svým svědomím.
Díky.
Za Petra a za sebe Helena Zelenková, Jirny, 10. 5. 2013

Jirensképamátky
a krátce nato zničena. Z dobové literatury
je však jisté, že barokní socha stála
u hranic s Jirny už v roce 1901 a vznik
pojmenování tohoto místa tak lze klást asi
na konec 19. století.
V červenci roku 1919 se v Jirnech
odehrála odplata za „tři sta let úpění pod
rakouskou saní“. Obětními beránky pro
dokázání si národního sebevědomí se
zdaleka nejen v Jirnech staly sochy světců. U nás byla toho času zničena kaplička
sv. Jana Nepomuckého a poškozena socha sv. Judy Tadeáše tehdy ještě stojící
u hřbitova. Hněv se tehdy obrátil právě
i proti soše sv. Isidora a ta neušla poškození, definitivně však zanikla v roce 1942

Spolky a organizace
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a pravděpodobně ne lidskou rukou.
I přes válečné události se místní radili,
co učiní se zbožným zastavením, které
ztratilo svou podstatu. Dospělo se k tomu,
že byla rychle postavena kaplička, pro
tehdejší dobu charakteristicky bezslohová
a bez uměleckého významu. Kaplička byla patrně slavnostně vysvěcena dne 28. 8.
1942 a do výklenku byla vložena socha
sv. Jana Nepomuckého.
Nedávno byla tato kaplička opravena
Zemědělskou obchodní společností Jirny Šestajovice. Ztracená soška Nepomuckého byla nahrazena sádrovou plastikou
Panny Marie Lurdské.

Milan Bednář

jsme se také zúčastnili.
Setkání slavnostně zahájil hejtman Středočeského kraje
Dne 18. května uspořádali členové SDH Čelákovice „Če- pan Josef Řihák, spolu se starostou města Čelákovic
lákovičtí tygři“ setkání hasičských přípravek, dětí ve věku panem Josefem Pátkem.
od 3 – 6 let. S velkým nadšením našich nejmenších hasičů
Každé družstvo předvedlo libovolnou ukázku týkající
se hasičů. Celkem bylo přihlášeno 6 družstev z okolních
sborů. Naše družstvo ve složení Máchová Nela, Strejcová
Marcela, Rytíř Matěj, Novotný Jakub a Hlavsa Štěpán
předvedlo ukázku záchrany a ošetření zraněného s transportem na nosítkách do bezpečí. Poté i uhašení ohně se
zmenšeným prototypem vozu Karosa. Odpoledne byla pro
děti připravena ukázka z činnosti Policie ČR a Městské
policie v Čelákovicích se záchytem zločince vycvičeným
psem. Hasiči předvedli záchranu a vyproštění zraněných
osob z automobilu.
V neděli 26. května jsme opět s hasičskou přípravkou
vyrazili na soutěž, tentokrát do Mukařova. Děti předvedli
znalosti v topografických značkách, uvázání alespoň
jednoho uzle, přechod přes lano, zdolání překážky a také
štafetu. I přes nepřízeň počasí to všichni skvěle zvládli,
každý byl odměněn zlatou medailí a diplomem!

SDH Nové Jirny

Spolky a organizace
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veřejného života. V březnu se konala každoroční výroční
schůze, která zhodnotila činnost v roce 2012. Schůze se
zúčastnilo několik delegací z ostatních baráčnických obcí
(jako např. Klíček Slaný, Kladno, Toušeň a pod.) a atmosféra celého odpoledne byla skutečně srdečná. V průběhu
dubna a května se konaly 2 brigády na jirenském hřbitově
a třetí bude 22. června. O úklid hřbitova se baráčnící starají pravidelně a dobře. Zajistili také svou účast na úklidu
Pošembeří.Koncem května potom se konal jednodenní výlet, letos s cílem Březnice,Vysoká u Příbramě a Čapkova
Strž u Dobříše. Počasí bylo kupodivu přívětivé ve srovnání
s ostatními dny a tak se výlet skutečně podařil.
Ing. Zdeňka Havlová

Svaz postižených civilizačními
chorobami Jirny

Družstvo mužů se v sobotu 25. května zúčastnilo Výroční členská schůze na začátku dubna měla hojnou
Okresní soutěže v požárním sportu ve Staré Boleslavi. účast členů, hostů z jednotlivých obcí i místních spolků.
Další soutěž v požárních útocích mužů a žen je plánovaná Progam schůze zahájilo vystoupení dětí z jirenské mateřaž na měsíc září.
za SDH Nové Jirny
M. Kopasová – ved. mládeže, M. Hrubantová

Vlastenecko dobročinná obec
baráčníků Jirny

Jirenští baráčníci jsou velmi aktivním spolkem. I přes vyšší věkový průměr členů pořádají řad akcí a zúčastňují se

ské školky, které každoročně potěší. Velký dík patří učitelkách a ředitelce ale i rodičům, kteří děti přivezou.
Závěrečná „Ta naše písnička česká“ byla pohlazením pro
duši. Členové ZO zatančili Českou besedu a také oni byli
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přítomnými rádi přijati.
měl velké štěstí - mezi deštivými dny v den výletu bylo
Organizace se zúčastnila akce „Uklidu Pošembeří“ v počtu pěkně.
22 členů. V květnu se uskutečnil výlet do Litomyšle, který
Ing. Zdeňka Havlová

Školství

V Mladé Boleslavi v ZOO

Naše nová kamarádka Otylka

Oslava Dne Země v Šestajovicích
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Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH. Pro další
informace a podmínky kontaktujte OÚ Jirny nebo
pište na adresu zpravodaj@jirny.cz

Hledá se roční kocourek britské modré, ztracený
v Nových Jirnech. Volejte prosím na tel. číslo
721362870. Odměna!!
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AUTODOPRAVA
NONSTOP

MILAN PETRUŽÁLEK

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

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

Mobil: 603 242 142
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INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY
Zbavte se zbyteþných plateb!
Kvalitní, rychlý a levný pĜístup k internetu 24 hodin dennČ.
Žádné datové limity ani penalizace „fair user policy“.
Dohled nad sítí a servis sítČ 24 hodin dennČ.
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VoIP telefonní linky bez paušálních poplatkĤ
samostatná linka pro pĜipojení k PCO
servis linky vþetnČ dopravy technika
pouze za 1 Kþ veškerý HW pro pĜipojení k síti

PĜipojte se kdekoliv v lokalitČ: BČchovice, BČchovice II, Újezd nad Lesy, Rohožník, Blatov, SibĜina, KolodČje, KvČtnice,
Stupice, Sluštice, Dobroþovice, Dubeþ, Dubeþek, Hájek, KĜenice, Pacov, BĜezí, Strašín, Babice, Doubek, Zlatá, TĜebohostice,
Škvorec, Hradešín, PĜišimasy, SkĜivany, Límuzy, Masojedy, Doubravþice, Štíhlice, Vyžlovka, Kozojedy, Kostelec nad ýernými
Lesy, Tuklaty, Tlustovousy, BĜežany II, VyšehoĜovice, Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Nehvizdy, MstČtice,
Zeleneþ, Šestajovice, Klánovice (rozhraní Klánovic a Šestajovic), Praha 10 Zahradní MČsto – okolí ulice JabloĖová

volejte 246 030 670
www.ujezd.net
ABAK, spol. s r. o., Na JarovČ 4, Praha 3, tel.: 603 449 506, 246 030 670 (10.00 až 16.00 hod.)
e-mail: ujezd.net@abak.cz, http://www.ujezd.net

