Milí čtenáři,
s počátkem září Vám přinášíme další číslo Jirenského
zpravodaje s nákladem vyšším o dalších padesát výtisků.
Váš zájem předčil naše očekávání a je možné, že se po sezóně dovolených a letního
odpočinku ještě zvýší.
Věříme, že i zářijové číslo
Vám přinese zajímavé a
hodnotné informace o dění v
obci. Krom zpráv z obecního
úřadu se můžete blíže seznámit například s místním Centrem
zdravotní
péče.
S
podrobným představením historie a současnosti přichází
Sbor dobrovolných hasičů Jirny. Zajímavý příspěvek zaslalo
redakci
i
místní
myslivecké sdružení. Základní informace Vám nově
přinášíme také o činnosti SK
Viktorie Jirny.
Hezký konec léta Vám přeje redakce.

Z

áří je symbolem konce léta a pro mladší navíc začátkem školního
roku. Je obecně známo, že povinnou školní docházku zavedla v našich zemích císařovna Marie Terezie. Historici se mohou přít, zda ji k tomuto nařízení dovedl duch osvícenství, který hlásal, že vědění je
největším bohatstvím člověka a měl by na něj mít nárok i poddaný z té
nejchudší chalupy, a nebo monarchie prostě potřebovala pro rozvíjející
se státní aparát větší počet dostatečně vzdělaných úředníků.
I když se například v Jirnech už v 17. století dokládá kantor, který byl
placen z obecní pokladny, šlo tehdy pouze o velmi zanedbávanou formu
vzdělávání. I v generacích po nařízení Marie Terezie se na venkově držel
názor, že přední je práce a pak se teprve může najít čas na nějakou školu. To, co hospodář k životu potřeboval, se naučil od svého otce a ten zase od svého a žádné školy k tomu nepotřebovali.
V roce 1932, ze kterého pochází fotografie jirenských prvňáčků, bylo
už základní vzdělávání na vysoké úrovni a přesto se od této doby leccos
změnilo. I dnes postává na skupinových fotografiích třídní učitel, ale faráře už bychom nenašli. Náboženská výuka, která byla některými kritizována už před první republikou, naprosto zanikla. Těžko
bychom také v dnešní jirenské škole hledali třídu o 38 žácích.
Přes všechny rozdíly se děti v minulých generacích těšily do školy a učily se podobně pilně jako ty
dnešní. A stejně těžko jako dnes, se jim rodiče snažili oprávněně vysvětlovat, že škola je základem
života a nedbalého učení mohou jednou litovat.
Milan Bednář
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Projednávané zprávy z obce ze dne
20. 8. 2009
• Očkování psů proti vzteklině.
• Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 9. a
10. 10. 2009
• Obec obdržela rozhodnutí o přidělení dotace na
zřízení pracoviště CzechPOINT - bude zřízeno během l. poloviny měsíce září.
• Obec dále dostala dotaci na zřízení dvou vyvýšených
přechodů pro chodce na silnici II/101 na ulici Brandýská. Předpokládaný termín realizace je 15. 9. - 15.
10. 2009.
• Na základě zpracované projektové dokumentace připravuje obeč žádost o finanční dotaci ze SFŽP na
rozšíření technologie čistírny odpadních vod.
• Byly provedeny stavební úpravy v části přízemních
prostor v budově bývalého zdravotního střediska,
kde bude zřízena l učebna pro potřeby Základní školy.
OÚ

Očkování psů proti vzteklině
Ve středu dne 9. 9. 2009 proběhne v obci Jirny povinné
očkování psů proti vzteklině. Akce se bude konat v
Jirnech od 15.00 do 15.30 hodin na dvoře OÚ a v
Nových Jirnech od 15.35 do 16.10 hodin u hasičské
zbrojnice, ulice Dělnická.
Cena vakcíny je 60 Kč na 1 rok a 100 Kč na 3 roky.
Očkovací průkazy vezměte s sebou, pes musí být
navodítku a opatřen náhubkem.
OÚ

Kvalita vody ve veřejných
koupalištích
Přestože že již jsou letní prázdniny za námi, tepla stále
lákají na koupaliště, a tak je na místě zmínka o kvalitě
vody ve veřejných koupalištích. Tady jsou tipy, kde získáte aktuální informace o kvalitě vody.
Aktuální informace o konkrétním koupališti lze zís-

Hledá se zájemce o vedení obecní
kroniky
Kronika je velmi starý a osvědčený způsob, jak uchovat
důležité okamžiky ze života obce příštím generacím.
V Jirnech však kronikář již delší dobu chybí. Proto
se prostřednictvím Jirenského zpravodaje obracíme na
místní obyvatele s tímto sdělením. V případě Vašeho
zájmu, se můžete hlásit na obecním úřadě.
redakce

Pronájem hrobového místa
Vážení majitelé hrobů,
dle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a
o změně některých zákonů, ve znění zákona č.
479/2001 Sb., je nutno uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa s OÚ Jirny. Žádáme Vás, abyste se co
nejdříve dostavili na OÚ Jirny (tel. 281 962 945),
kde s Vámi bude tato smlouva sepsána. Do smlouvy
se udávají osobní údaje dvou osob, tj. majitele hrobu
a jeho zástupce, kterého je zapotřebí si zvolit.
Pro majitele, kteří nemají hrobové místo předplaceno je cena stanovena ve výši:
jednohrob a hrob urnový: 640 Kč / 10 let
dvojhrob: 1 280 Kč / 10 let
hrobka: 480 Kč / m2 / 10 let
S sebou je nutno mít:
- platný občanský průkaz majitele hrobu
- adresu a rodné číslo zástupce majitele hrobu
OÚ

kat na webových stránkách příslušné krajské hygienické stanice nebo přímým dotazem.
Informace o jakosti vody ke koupání lze nalézt také
na Geoportálu veřejné správy ČR – www.geoportal.cenia.cz.
Přejeme všem jen příjemné zážitky a ať sluníčko hřeje po celý zbytek léta.
Hana Švehlová

Jirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. I. ročník. Adresa vydavatele: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, e-mail:
obec.jirny@jirny.cz, tel.: 281 962 945. Měsíčník je dostupný i na internetové adrese obce www.jirny.cz. Náklad 500 kusů. Redakční rada pracuje ve složení: Bc. Milan Bednář, Dita Bělová, Dana Gregorová, Ing. Zdeňka Havlová, Václav Jelínek, Hana
Švehlová. Adresa redakce: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny. E-mail redakce: zpravodaj@jirny.cz. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce. Evidenční číslo MK ČR E 18995.
Redakční uzávěrka říjnového čísla je 17. září 2009.
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Je konec srpna, pro většinu lidí včetně lékařů i konec dovolených, a tak opět začíná běžný provoz všech ordinací. Rádi
bychom Vám touto cestou odpověděli na Vaše nejčastější dotazy:
Jak je to se zdravotními pojišťovnami?
Centrum zdravotní péče Jirny má uzavřeny dlouhodobé smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami s výjimkou Zdravotní pojišťovny
Ministerstva vnitra ČR (ta tvrdí, že pro své pojištěnce zdravotní péči v našem zařízení nepotřebuje). Mimo této jedné
zdravotní pojišťovny tak ve všech provozovaných odbornostech poskytujeme zdravotní péči, která je hrazena ze
zdravotního pojištění.
V zařízení je možno vyřídit i registrace k jednotlivým pojišťovnám, neboť na základěv smluv jsme pro pojišťovny registračním místem. V případě zájmu o změnu pojišťovny tak
pacient nemusí vyhledávat žádnou z poboček zdravotních pojišťoven.
Jak se rozšiřují ordinační hodiny?
Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Horáková ordinuje
pět dnů v týdnu dopoledne a dva dny v týdnu odpoledne.
Praktické lékařky pro děti a dorost MUDr. Ježková a
MUDr. Marholová ordinují pět dnů v týdnu dopoledne a tři
dny v týdnu odpoledne.
Pro velký zájem odborná lékařka pro obor endokrinologie
MUDr. Weichetová rozšiřuje ordinační hodiny na dvě dopoledne v týdnu.
Odborní lékaři pro choroby ušní, nosní a krční MUDr.
Pondělíček a MUDr. Slavětínská ordinují dva dny v týdnu.
Na pracovišti radiologie a zobrazovacích metod jsou lékařky MUDr. Nová, MUDr. Ostrá a MUDr. Trávníčková přítomny po čtyři dny v týdnu. Tím se podstatně rozšiřuje možnost
provádění sonografického vyšetření a okamžitého vyhodnocení RTG snímků.
Jaké máme vyšetřovací přístroje?
K okamžitému rozlišení bakteriálního nebo virového původu
nemoci se využívá přístroj QuikRead, který umožňuje do 2 minut stanovit původ nemoci a tím i zamezit mnohdy zbytečnému nasazení antibiotik. Součástí přístroje je i modul
URICULT na detekci infekce v močových cestách a modul
FOB na stanovení krvácení ze spodní části trávicího traktu.
Na pracovišti oboru vnitřního lékařství (interny) je k dispozici moderní EKG.
Pracoviště oboru kardiologie disponuje následujícím vybavením: sonografem s vysokou rozlišovací schopností pro specializované echokardiografické vyšetření, EKG s vakuovým
systémem, ergometrickým pracovištěm pro specializovaná ergometrická vyšetření a Holterovskými systémy.
Alergologická ambulance využívá k potřebnému vyšetření
spirometr.
V neurologické ambulanci má lékařka k dispozici EEG přístroj.

Chirurgická ambulance může v případě nutnosti použít
při drobných zákrocích elektrokauter k zastavení krvácení.
Pro léčbu hemeroidů používáme přístroje pro Baronovu metodu.
V gynekologické ambulanci je již samozřejmostí vyšetření
za pomocí sonografického přístroje, nově naši lékaři provádějí vyšetření plodu pomocí OSG testu.
Ortopedická ambulance získala přístroj na vyšetření plochosti dolních končetin. Prostřednictvím tzv. koberce lze vyšetření provést kdykoliv v ordinačních hodinách. Na oddělení
radiologie a zobrazovacích metod vedle běžných RTG snímků provádíme na sonografickém přístoji vyšetření břicha,
kloubů, měkkých tkání, prsů, uzlin, žláz a cévního systému.
Oddělení fyzioterapie v rámci léčebných procedur využívá
elektroléčbu, ultrazvuk, magnetoterapie, laserovou terapii, parafín a přístroj pro provádění lymfodrenáží.
Jaké odbornosti jsou v současné době v CZP Jirny?
Praktický lékař pro dospělé
telefon: 281012681, e-mail: praktik.inc@jirny.biz
Praktický lékař pro děti a dorost
telefon: 281012685, e-mail: detske.inc@jirny.biz
Vnitřní lékařství (interna)
telefon : 281012684, e-mail: interna.inc@jirny.biz
Endokrinologie
telefon: 281012683, e-mail: endokrinologie.inc@jirny.biz
Kardiologie
telefon: 281012695, e-mail: kardiologie.inc@jirny.biz
Alergologie a klinická imunologie
telefon: 281012687, e-mail: alergologie.inc@jirny.biz
Neurologie
telefon: 281012687, e-mail: neurologie.inc@jirny.biz
Chirurgie
telefon: 281012691, e-mail: chirurgie.inc@jirny.biz
Gynekologie a porodnictví
telefon: 281012693, e-mail: gynekologie.inc@jirny.biz
Ortopedie
telefon: 281012692, e-mail: ortopedie.inc@jirny.biz
Otorinolaryngologie (ušní, nosní, krční)
telefon: 281012682, e-mail: orl.inc@jirny.biz
Urologie
telefon: 281012686, e-mail: urologie.inc@jiray.biz
Radiologie a zobrazovací metody
telefon: 281012688, e-mail: rentgen.inc@jirny.biz
Fyzioterapie
telefon: 281012696, e-mail: fyzioterapie.inc@jirny.biz
Lékárna - výdejna
telefon: 281012698, e-mail: lekarna.inc@jirny.biz
Jaké rozšíření plánujeme v nejbližší době?
V období měsíců září - říjen dojde k rozšíření zdravotní péče
o následující odbornosti: dermatovenerologie (kožní) geriatrie (péče o občany důchodového věku) domácí zdravotní péče dopravní zdravotní služba.
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Sbor dobrovolných hasičů Jirny
Vážení pravidelní i nepravidelní čtenáři,
rádi bychom Vás našimi příspěvky do Jirenského zpravodaje zasvětili a obeznámili s činností našeho Sboru
dobrovolných hasičů Jirny. V dnešním sloupku se dozvíte něco málo z naší bohaté historie a o činnostech našich předchůdců. Vše odstartoval požár v roce 1881 u
pana Františka Čížka, rolníka v Jirnech, což vedlo obětavé občany k ustavení organizované a účelné pomoci v
neštěstí požáru. Sešel se šestičlenný výbor, v něm bylo
jednomyslně sjednáno založení dobrovolného hasičského sboru v Jirnech po vzoru velvarských a dalších míst.
První valná hromada se konala 30. října 1881 a na ní se
přihlásilo 21 činných a 17 přispívajících členů. Úplně
prvním zvoleným starostou hasičského sboru byl pan Ru-

Sbor dobrovolných hasičů Jirny v roce 1928. Archiv
Václava Jelínka.

dolf Havránek, místostarostou pan František Horyna, velitelem MUDr. Hrubý a zástupcem velitele pan Václav
Sedláček. Členy výboru byli Josef Horyna, Josef Vaněk,
Václav Vomáčka, František Čížek a Václav Skořepa. Po
svém založení sbor vlastnil 108 zlatých a 55 krejcarů tehdejší měny. V roce 1887 navrhl velitel vstup sboru do
svazku Župy mělnické. Téhož roku se také vstup uskutečnil a proto 13. května 1888 mohl sbor podat žádost o
podporu z věcného fondu na hasičské potřeby a výzbroj, za získaný příspěvek byly zakoupeny veškeré knihy a tiskopisy potřebné k vedení sboru. 20. prosince
1891 byla konána slavnostní valná hromada k 10. výročí založení sboru. V dalších letech je činnost sboru různorodá, konají se pravidelná cvičení, valné hromady a
kulturní akce. V letech 1901- 1903 byly pořízeny
stejnokroje pro všech 56 členů, byla opravena hasičská
kůlna, naviják a zakoupeny nové pracovní obleky. V roce 1904 sbor vystoupil z Župy mělnické, aby mohl přejít do nově založené Župy brandýské, kam byl za
nedlouho přijat. Roku 1909 se náš sbor zúčastnil župní-
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ho sjezdu v Hlavenci a společně s tělovýchovnou
jednotou Sokol uspořádal divadelní představení. Dále
sbor požádal pojišťovny, které mají své pojištěnce v obci o finanční podporu na zakoupení nové stříkačky. Vypuknutí první světové války v roce 1914 znemožnilo
vše, co souviselo se spolkovým životem. Mezera v zápisech končí 9. dubna 1919, kdy se konala první výborová schůze. 10. prosince 1925 schválilo obecní
zastupitelstvo návrh smlouvy na zakoupení nové dvouproudní motorové stříkačky v ceně 58 400 Kč. V roce
1931 měl sbor 44 činných a 145 přispívajících členů, žákovský odbor, který byl založen v roce 1930 měl
celkem 21 žáků. Vznikem protektorátu Čechy a Morava
a výnosem ministerstva vnitra z května 1939 se stal nejvyšší složkou hasičstva Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě, byly vydány nové stanovy a
odborný dohled převzalo Ministerstvo vnitra. Po těchto
opatřeních se činnost sboru téměř zastavila. Za protektorátu byla postavena nová hasičská zbrojnice a byla dodána nová motorová dvoukolová přívěsná stříkačka.
První schůze jirenského hasičského sboru po osvobození se konala 18. května 1945. Průběh jednání směřoval k obnovení a upevnění činnosti sboru. Toto je jen
zlomek naší bohaté historie a do budoucna se budeme
snažit seznámit Vás s jejím zbytkem.
V dnešní době má sbor 54 členů, z toho 39 mužů, 10
žen a 5 dětí. Starostou sboru je pan Martin Jakeš,
místostarostou pan Miroslav Bláha ml., velitelem pan
Roman Slabý a zástupcem velitele pan Jan Slabý. V
současné době je většina členů naší jednotky vybavena
moderní výzbrojí a výstrojí. V roce 2008 uzavřela obec
Jirny smlouvu o požární ochraně s obcí Zeleneč, kterou
vykonává prostřednictvím naší jednotky. Náš vozový
park čítá 4 vozy. Rychlý zásahový vůz Opel Campo,
který byl zakoupen z finanční podpory našich sponzorů
a věnován obci. Toto vozidlo bylo zakoupeno v roce
2006 jako sériový pick-up 4x4 a vlastními silami upraveno na RZA. Slouží k přepravě družstva 1+4, svým vybavením je předurčen k prvotnímu zásahu u požárů,
dopravních nehod a technických zásahů. Dále disponujeme cisternovou automobilovou stříkačkou CAS K
25 – LIAZ 101, která byla zakoupena z prostředků obce
a za velkého přispění sponzorů v roce 2008 a vlastními
silami upravena a zrenovována. Je určena k přepravě
úplného požárního družstva 1+6 s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nádrží nebo jiných zdrojů hasebních
látek. Její rozsáhlé příslušenství umožňuje provedení
nejjednoduššího zásahu ručním hasicím přístrojem i
technicky náročný a komplikovaný požární zásah.
Třetím vozem je cisternová automobilová stříkačka
CAS 32 - Tatra 148, která byla v roce 2001, jako
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všechny naše vozy, kompletně zrenovována. Řadí se
mezi těžké požární automobily, přepraví družstvo 1+2 s
příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu. Naším posledním vozidlem je cisternová automobilová stříkačka CAS 12 – Tatra 111, která je unikátní tím,
že je jediná dochovaná v okrese Praha – východ a jediná
zásahu schopná v celé ČR. Toto vozidlo bylo upraveno
vlastními silami na hasičský speciál z vojenské cisterny
na PHM. Slouží k přepravě družstva 1+2 s příslušenstvím potřebným k provedení zásahu.
V současné době je, díky technickému vybavení, naše
jednotka schopna pomoci nejen při požárech, dopravních nehodách, ale i při technických zásazích, jako
je čerpání vody, úniky nebezpečných látek, likvidace bodavého hmyzu a odstraňování následků živelných pohrom.
Náš sbor má také k dispozici webové stránky www.hasicijirny.cz, na kterých se můžete dočíst více o naší historii a o všech výjezdech a aktivitách sboru.
za SDH Jirny Jiří Mašek a Milan Slabý

Z činnosti TJ Sokol Jirny
Tělovýchovná jednota je občanské sdružení, které má
140 členů (stav k 1. 1. 2009).
Činnost TJ Sokol Jirny řídí výbor ve složení: předseda – Daniela Pištěková, místopředseda – Jana Nová,
jednatelka – Helena Křížová, hospodář – Jana Závorková. Členové výboru – pí. Hrubešová, Svobodová, Bělová, Chlebková a Balčíková.
Majetkem TJ Sokol Jirny je budova v obci Jirny č.p.
147 na ul. Brandýská a park u nákupního střediska v
Jirnech.
Příjmy TJ tvoří členské příspěvky, dotace od ČSTV,
příspěvky od fyzických a právnických osob, dotace od
obce. Dotace od ČSTV jsou finance od státu, které
uvolňuje ministerstvo školství a tělovýchovy. Vzhledem
k celkové finanční situaci státní pokladny jsou tyto dotace řádově v tisících Kč. Jsou vypláceny pravidelně a
jsou určené na činnost jednoty. Dotace na údržbu sokolovny - údržbu majetku – od svazu je podmíněna podílem financí z vlastních prostředků jednoty ve výši 30 %
z celkově vynaložené částky. Díky těmto dotacím se v
minulých letech podařilo opravit střechu, zavedlo se
elektrické topení a provedla se výměna oken. Dalším z
příjmů TJ jsou finance za pronájem sálu a reklamní plochy. Největší výdajovou položkou rozpočtu je platba za
elektrickou energii. V posledních třech letech tvoří 80 %
výdajů.
Více o činnosti, rozvrhu a konaných akcích se dozvíte na stránkách www.sokoljirny.wbs.cz.
Jitka Hrubešová

Myslivecké sdružení Jirny Honební společenstvo Jirny
Myslivecké sdružení Jirny bylo ustanoveno už v padesátých letech minulého století, kdy došlo ke združstevnění
celých Jiren. JZD se stalo vlastníkem honitby, jejíž výměra byla 480 ha a ta byla pronajata MS Jirny. Členů
bylo velmi málo. Někteří z pamětníků si možná vzpomenou na pana Novotného, pana Sadílka, pana Válu, pana Houžvičku, pana Klimenta, pana Stunu.
Tato honitba existovala až do roku 1963, kdy byl
schválen nový myslivecký zákon, který nařizoval
vlastnictví 500 ha pozemků pro každou honitbu. Tímto
zákonem vznikl velký problém pro Jirny i Šestajovice,
které nebyly vlastníky takovýchto pozemků a proto se
MS Šestajovice a MS Jirny spojilo. Od této doby až do
současnosti obě myslivecká sdružení vzájemně spolupracují.
Lovnou zvěří je zajíc, bažant, srnčí zvěř a v dnešní
době i prase divoké. Do roku 1967 se lovily i koroptve.
Ale po tomto roce nastal jejich velký úbytek způsobený prováděním melioračních prací – zavezly se
strouhy, rozoraly se meze, došlo ke zrušení remízků. Tyto zásahy zmenšují nejen prostor k pohybu zvěře, ale
hlavně prostor pro její přirozenou ochranu v přírodě.
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V této době bohužel nebyl vydán žádný zákon, který
by zvěř chránil. O něm se začíná hovořit až dnes, ale to
je již pozdě.
I přes tyto potíže se nám podařilo vybudovat několik
remízků o výměře asi 4 ha, na kterých jsou vysazeny borovice, smrky, kaštany, planá jablka, šípky atd. Všechny remízky jsou stále funkční a plní svůj účel - chránit
zvěř. Vlastníci půdy, na kterých jsou remízky vysázeny,
již dnes přemýšlejí nad tím, jak se tohoto „břemene“
zbavit, remízky zničit a pozemky rozprodat. Bohužel i
v dnešní době zatím není žádný zákon na ochranu již vysázené zeleně pro zvěř. Víme, že remízky jsou nejlepší
ochranou v polních honitbách pro zvěř pernatou i srstnatou, pro kladení a vyvádění mláďat, v zimním období
slouží zvěři jako ochrana před větry a plískanicemi.
Zvěř se musí i lovit, a to je prováděno dle schváleného ročního plánu – asi 100 bažantů, 150 zajíců, 6 srnců,
6 srn. Bohužel nespočet koroptví, zajíců, srnek, ale i jiných zvířat zahyne pod koly aut, proti kterým je zvěř
bezradná. S odlovem souvisí i každoroční zazvěřování
50 – 100 bažantími slepicemi.
V době samostatného fungování MS Jirny, v letech

1952 – 1963, byla hlavní lovnou zvěří koroptev (400 –
500 kusů) a 100 zajíců a to jen na ploše necelých 500
ha. V dnešní době není koroptev na poli téměř k vidění.
Zvěř je samozřejmě i krmena, a to se provádí centrálně. V zimním období se musí zvěř přikrmovat pšenicí, ječmenem, vojtěškou a solí. Krmení je vždy
rozdělováno do 20 zásypů pro bažanty, 10 jeslí (krmelců) a 16 slaninek.
Dnes je honitba rozdělena na 2 menší, a to z důvodu
vedení dálnice Praha – Hradec Králové. Honební společenstva Jirny 1 a Jirny 2 mají k lednu 2008 (s dnešní zástavbou) asi 1300 ha. Bohužel se toto číslo bude určitě
nadále snižovat a tudíž se bude snižovat i plocha, na
které může zvěř žít.
Zaujala mě slova jednoho letitého myslivce – největším nepřítelem zvěře je člověk, který svou sobeckostí ničí zeleň neuváženou výstavbou rodinných
domů a průmyslových zón. Kde nemůže žít zvěř, nemůže žít ani člověk.
Tento článek vznikl za pomoci členů Honebního
Společenstva: Jaroslava Hájka a Oldřicha Netíka.

Rozlosování Muži „A“ SK Viktorie Jirny - podzim 2009
01. Ne 09.08. 17.00
02. Ne 16.08. 10.15
03. Ne 23.08. 17,00
04. So 29.08. 10.15
05. Ne 06.09. 17.00
06. Ne 13.09. 17.00
07. So 19.09. 10.15
08. So 26.09. 10.15
09. So 03.10. 16.00
10. So 10.10. 16.00
11. So 17.10. 15.30
12. So 24.10. 10.15
13. So 31.10. 14.00
14. Ne 08.10. 14.00
15. Ne 15.11. 14.00

SK Rakovník - SK Viktorie Jirny
ADMIRA Praha - SK Viktorie Jirny
SK Viktorie Jirny - ŘEZUZ Děčín
SK Kladno B - SK Viktorie Jirny
SK Viktorie Jirny - SK Union Čelákovice
FK Baník Sokolov B - SK Viktorie Jirny
SK Viktorie Jirny - FK Baník Most B
FC Chomutov - SK Viktorie Jirny
SK Viktorie Jirny - SK Stap-Tratec Vilémov
Spartak Chodov - SK Viktorie Jirny
SK Viktorie Jirny - SK Český Brod
FK Teplice B - SK Viktorie Jirny
SK Viktorie Jirny - FC Přední Kopanina
Sokol Brozany - SK Viktorie Jirny
SK Viktorie Jirny - FK Litvínov

SK Viktorie Jirny
Mužstvo „A“
SK Viktorie Jirny se v
současné době pohybuje ve skupině B
Divize, tedy ve čtvrté nejvyšší soutěži České
republiky. Podzimní část sezóny je již v
plném proudu a mužstvo poráží jednoho
soupeře za druhým. Doposavad se odehrály
tři zápasy s výsledky: SK Rakovník - SK
Viktorie Jirny 0:2, ADMIRA Praha - SK
Viktorie Jirny 0:3, SK Viktorie Jirny ŘEZUZ Děčín 5:0. Domácí mužstvo tedy
bez ztráty bodu dominuje tabulce s 9 body
podobně jako SK Český Brod, který má ale
horší skóre. Skvěle si ve své soutěžní úrovni
vede i mužstvo „B“ a dorost.
Milan Bednář

Ve společenské kronice se uvádí životní jubilea od
70 let výše po pětiletích (od 90 let věku se připomínají každé narozeniny), narození a úmrtí. Životní jubilea se budou vztahovat k měsíci příslušného čísla
• Do života vítáme v Jirnech Janu Chlebkovou a Jiřího Ko- zpravodaje, narození a úmrtí k předešlým měsícům.
Občané, nebo rodinní příslušníci, kteří si nepřejí
čího, v Nových Jirnech Natálii Staňkovou.
uveřejnění, nechť kontaktují Obecní úřad Jirny do
• Navždy nás opustili Jaroslav Hloušek a Jiří Hiršl, oba z Jiren. data redakční uzávěrky.
E-mail: obec.jirny@jirny.cz, tel.: 281 962 945.

• V září oslaví jubilejní 70. narozeniny
Valentina Seková z Jiren.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

6

I.ročník
3/2009
září

7

I.ročník
3/2009
září

8

