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slovo n a ú vo d
Vážení čtenáři,
přejeme Vám krásné prožití letních dnů, hodně sluníčka, pohody ať už svůj čas trávíte na
dovolené u moře nebo doma na zahradě. Náš časopis Vás bude doprovázet i během letních prázdnin a věříme, že si najdete chvilku času začíst se do jeho stránek.
Krásné léto!
Šárka Hanušová, šéfredaktorka

zprá v y z o b c e
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20. 6. 2018
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: dle presenční listiny

Program: 1. Závěrečný účet obce za rok 2017 + účetní závěrky
OÚ, ZŠ a MŠ za rok 2017
2. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1683/7 o výměře
239 m2 do majetku obce
3. Prodej obecního pozemku p.č. 1701/8 o výměře
38m2
4. Výstavba 1. etapy nové ZŠ
5. Připravovaná rekonstrukce silnice II/101 - KÚSK.
6. Stanovení počtu zastupitelů pro další volební období
7. Usnesení, závěr
Navrhová komise: Ing. Červinka, p. Kopecký
Ověřovatelé zápisu: p. Bednařík, p. Vilímek
Hlasování veřejné, diskuse ihned

10 x ano
10 x ano
10 x ano

zdrojů případně z dotačních prostředků. Nebylo zahájeno čerpání
dojednaného úvěru u České spořitelny a.s. na stavbu školy. Hospodaření obce bylo kladně hodnoceno bankovním ústavem. Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány a v plné míře čerpány (dotace
na hasiče, dotace na žáky ve škole a dotace na státní správu).

Výsledek zprávy auditora: při přezkoumání hospodářského územního celku obce Jirny nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky,
nebyla zjištěna případná rizika. Smlouvy většího rozsahu byly
uzavírány v souladu s realizovanými výběrovými řízeními. Úpravy rozpočtu v průběhu roku byly prováděny schválenými rozpočtovými opatřeními. Stav pohledávek a závazků byl podroben
rozboru a inventuře, pohledávky staršího data jsou vymáhány
soudně nebo ošetřeny smluvně. Nakládání s majetkem bylo přezkoumáno v souvislosti s provedením fyzických inventur majetku a dále změn stavu majetku v průběhu roku. Nebyly shledány
nedostatky.
Co se týká účetních uzávěrek, příspěvkových organizací zříze-

1. Závěrečný účet obce za rok 2017 + účetní závěrky ných obcí – tj. MŠ a ZŠ, dopadlo jejich hospodaření v roce 2017
OÚ, ZŠ a MŠ za rok 2017
následovně: hospodaření MŠ skončilo v hlavní činnosti kladným

Závěrečný účet obce se skládá:
- z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
- z účetní rozvahy, výsledovky a přílohy
- z finančního vypořádání dotací z rozpočtu kraje
- z výsledku hospodaření příspěvkových organizací řízených obcí
Jirny
- ze zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce.

Všechny tyto informace za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
byly zpracovány do zprávy auditora p. Ing. Slavomíra Ježka
a byly zveřejněny na úřední desce, jak elektronické, tak i klasické,
aby se s nimi mohli podrobně seznámit všichni obyvatelé Jiren. Se
samotným hospodařením obce za rok 2017 byla veřejnost seznámena již na 1. veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 14. března 2018 s tím, že do konce 1. pololetí bude výsledek
hospodaření potvrzen zprávou auditora.

Z roku 2017 byla převedena do roku 2018 finanční částka
47.091.138,-Kč jako vytvořená rezerva na stavbu nové základní
školy. Hospodaření obce se v loňském roce odvíjelo z vlastních

výsledkem + 171.179,07Kč, doplňková činnost potom částkou
+15.200,-Kč. Hospodaření základní školy skončilo též kladným
výsledkem, a to částkou +154.839,44Kč. Zastupitelstvo obce již
dříve vzalo tyto výsledky na vědomí, schválilo je a odsouhlasilo
převod těchto financí do rezervních fondů PO.
Hlasování:
1) schválení závěrečného účtu obce včetně zprávy auditora za
rok 2017 – odsouhlaseno jednohlasně ANO – bez výhrad
2) schválení účetní uzávěrky OÚ, ZŠ a MŠ za r. 2017 –
odsouhlaseno jednohlasně ANO – bez výhrad.

2. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1683/7 o výměře
239 m2 do majetku obce

Záměr o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 1683/7 v k.ú.
Jirny byl dle zákona o obcích č.128/2000Sb. řádně zveřejněn na
úředních deskách. Jedná se o pozemek – přístupová cesta o výměre 239 m2, která se nachází při výjezdu z Nových Jiren směrem
na Úvaly do lokality „U Maxiánky“. Majitelem tohoto pozemku
je v současné době Úřad pro zastupování států ve věcech majet-
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kových a nabízí jej bezplatným převodem do majetku obce.
Hlasování: odsouhlaseno jednohlasně ANO

cca kolem 20. července. Samotná doba realizace celého úseku je
plánována na 4 týdny.

Záměr o prodeji tohoto pozemku parc.č. 1701/8 v k.ú.Jirny byl
také dříve zveřejněn na úředních deskách. Jde o pozemek o výměře 38 m2, který byl geometrickým plánem oddělen z pozemku
parc.č. 1701/1. Pozemek se nachází v Jirnech mezi ulicí Brandýská a ulicí Tovární před vjezdem do nemovitosti č.p. 38. Cena
500,-Kč/m2.
Hlasování: odsouhlaseno jednohlasně ANO

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím dne 31. 5. 2018
termín voleb do zastupitelstev obcí a měst – 5. a 6. října 2018.
Z tohoto důvodu má stávající zastupitelstvo povinnost stanovit
počet zastupitelů pro příští volební období let 2018 - 2022 a sdělit jej pověřenému úřadu, kterým je v našem případě Městský úřad
Úvaly. Bylo navrženo ponechat stejný počet – tj. 13 zastupitelů.
Tento počet zastupitelů se v minulých obdobích osvědčil a proto
není nutné jej měnit.
Hlasování: odsouhlaseno jednohlasně ANO

3. Prodej obecního majetku p.č. 1701/8 o výměře 6. Stanovení počtu zastupitelů pro další volební ob38 m2
dobí 2018 - 2022

4. Výstavba 1. etapy nové ZŠ

Výstavba 1. etapy se blíží do finiše, práce jsou v plném proudu:
 hrubé jádro fasády uvnitř venkovního atria hotovo
 probíhá příprava na realizaci jádra fasády směrem do
ul. Pražská
 byly zahájeny přípravné práce a bagrování „kufru“ pod
parkoviště
 uvnitř budovy ve vstupní aule je dokončováno poslední
schodiště, probíhá montáž zábradlí
 běží pokládka dlažeb a obkladů
 je realizována hrubá výmalba stěn a chodeb
 jsou dokončovány rozvody elektra a vzduchotechniky
 byly zahájeny práce pro pokládku vinylů

Na příští týden je naplánována na stavbě orientační schůzka s Ing.
Hozmanovou za účelem zhlédnutí stavby a upozornění na případné nedostatky, které by mohly bránit zahájení předčasného
provozu a které bude nutno ještě odstranit. Termín k zahájení řízení k souhlasu předčasného provozu je domluven na 3. 8. 2018.
Následně budou muset být ještě potřebné doklady předány na odb.
školství tak, aby k 1. 9. 2018 mohl být zahájen v budově provoz
tříd II. stupně. Provoz tělocvičen bude zahájen během měsíce
října.

Obec obdržela vyrozumění o vyčlenění finančních prostředků ze
státního rozpočtu ve výši 3x 30 mil.Kč – tj. 90 mil.Kč, takže výstavba školy bude moci bez přerušení pokračovat plynule dále.
K 1. 9. 2020 tak bude moci probíhat již kompletní výuka I. i II.
stupně v nové budově, jejíž součástí budou i 2 zmiňované tělocvičny a dále i školní kuchyně s jídelnou. Je počítáno, že do prostor nové školy bude přemístěna i obecní knihovna z prostor
nákupního střediska.

5. Připravovaná rekonstrukce silnice II/101

Na minulém veřejném zasedání zastupitelstva obce starosta přítomné informoval o připravovaném záměru rekonstrukce části silnice II/101 a o vypsané výzvě k její realizaci.

Zakázku vysoutěžila firma STRABAG, která si v současné době
vyřizuje dopravně inženýrské opatření (DIO), které bude řešit dopravní provoz včetně průjezdu autobusu během stavby. Dle rychlosti vyřízení se předpokládá předběžný termín zahájení stavby

V tomto termínu 5. a 6. října nás budou čekat ještě další
volby, které taktéž vyhlásil prezident republiky. Jedná se o volby
do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

Různé

Stavební komise předložila 3 návrhy o udělení výjimky ze stavební uzávěry.
 rozvody ntl u č.p.47 v Jirnech
 novostavba RD v ul. Na Americe, Nové Jirny, parc.č.
1053/8
 vedení NN pro pozemek parc.č. 1554/18 v ul. Cyrilovská, Nové Jirny
Zastupitelstvo vzalo na vědomí a výjimky odsouhlasilo.

Diskuse k udělení výjimky ohledně nástavby jednoho řadového
rodinného domu v lokalitě Na Výsluní – výška nástavby není
v souladu s územním plánem, osloveni okolní sousedé, poté bude
rozhodnuto v nejkratší možné době.

Dotaz na autobusovou zastávku u KD Jirny – stavba je předjednána s autobusovým dopravcem firmou ROPID, stavba bude realizována včetně chodníku k nové škole po získání stavebního
povolení v příštím roce, nejpozději k 1.9.2020, kdy bude zahájen
plný provoz školy.
Dotaz na uvažované využití stávajících budov základní školy
Brandýská 45 a Navrátilova 69 po kompletním přestěhování
k 1. 9. 2020 do nové budovy – velmi předčasná úvaha, bude rozhodovat nové zastupitelstvo. S největší pravděpodobností bude
budova čp.45 využita pro přemístění obecního úřadu z budovy
čp.9 včetně České pošty a dalších možných služeb. Budova čp.69
zůstává zatím bez možného využití či prodeje.
Dotaz na plánované práce v KD Jirny během letních prázdnin –
v předsálí kulturního domu je počítáno s opravou a vyčištění parketové plochy.

Usnesení

Ing. Červinka přednesl návrh usnesení, který byl zastupiteli obce
jednohlasně schválen.
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Seznam plánovaných odstávek pro obec
Jirny

13. 7. 2018 (08:00 - 14:00) - plánovaná odstávka
č. 110060604316
Nové Jirny
Na Americe 1052/10

Nové Jirny 1053/10/1054/5

23.07.2018 (07:30 - 14:00) - plánovaná odstávka
č. 110060597041
Nové Jirny
Dělnická E3

Hlavní 154/10, 1, 10, 11, 116, 12, 129, 13, 14, 140, 16, 1742, 184,
198, 2, 200, 203, 205, 207, 208, 260, 261, 3, 30, 373, 39, 40, 46,
47, 51, 55, 61, E183, parc.č.1094/4, parc.č.1114/2, parc.č. 1154/15
Nové Jirny p.1743/1

V Alejích 1089/15, 957599, 150, 154, 202, 204, 210, 220, 229,
230, 241, 242, 248, parc.č.1089/18, parc.č.1188/12

V Dubinách 156, 106, 121, 152, 153, 155, 159, 17, 18, 187, 19,
20, 206, 223, 233, 259, 33, 34, 340, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 49, 63,

64, 65, 79, 80, 99, E151, E158, E180, parc.č.1079/1, parc.č.
1738/1

V Zahradách p.1150/1, 137, 190, 201, 209, 217, 224, 225, 226,
232, 306, 50, 76, 83
23.07.2018 (07:30 - 14:00) - plánovaná odstávka
č. 110060597041
Jirny
Hlavní 51
Jirny 953917, 140/Ch 140U, parc.č. 1068/1

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky
elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým
nebo s využitím elektronických komunikací.

Zdroj:
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, ze
dne 3. 7. 2018
Za OÚ Mgr. Michaela Vodičková
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Obec Jirny připravuje vypsání výběrových řízení na pozice v nové škole:
1)
2)
3)

Manažer technického provozu – prac. úvazek 0,2
Domovník, údržbář – prac. úvazek 1
Administrativní pracovník – prac. úvazek 0,5

Podrobné informace včetně pracovních náplní budou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu.
Stanislav Skořepa, starosta obce Jirny

Informace ze sběrného dvora

Žádáme občany, aby při odevzdávání BIO-ODPADU do kontejneru
zkracovali veškeré větve na 50 cm a také aby do sběrného dvora
odevzdávali nábytek či jiné nepotřebné věci v rozloženém stavu!!
Děkujeme OÚ Jirny

Knihovna Jirny otevírací doba:

Červenec – otevřeno
Srpen – zavřeno

kalendář kulturních akcí
Kulturní dům
03.09.
14.09.

- ZŠ - slavnostní zahájení školního roku
- Jirenské srdcebraní „Ve znamení tanga“ – Jaroslav
Svěcený a Ladislav Horák
05.- 06.10. - Volby do zastupitelstva obce Jirny – komunální
volby
06.10.
- Koncert Jaroslav Svěcený – Sdružení otevřených
srdcí
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

V období letních prázdnin bude KD dům uzavřen z důvodu nutných oprav.

Sál „Kvapík U Antošů“

13. 8 .- 17. 8. 2018 Příměstský tábor po - pá 8 - 17 hod, Výtvarné
dílny, výlety do přírody, hry a pohybová a taneční průprava moderní a latinskoamerické tance pro Vaše děti - pořádá agentura
Artimo – pořadatel populárních tanečních kurzů v Jirnech více na
www.artimo.cz

20. 8. - 24. 8. 2018 Příměstský tábor po-pá 8-17h, navazující
tábor, více na www.artimo.cz

25. 8. 2018 slavnostní vernisáž výstavy Dany Gregorové - Světlo
domova
25. 8. - 8. 9. 2018 Světlo domova – výstava obrazů Jirenské umělkyně Dany Gregorové

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. Taneční
21. 9. 2018 v 19:00, Sousedské besedování, besedují Jiří Pehe
a Václav Bělohradský
12. 10. 2018 v 19:00, Sousedské besedování
17. 11. 2018 Koncert – Jiří Schmitzer

napsali jste nám
Sokol v Harrachově

Pátek odpoledne nasedáme do auta a vyjíždíme. Cesta příjemně
utíká a za necelé dvě hodiny vystupujeme. Ubytováváme se,
jdeme na večeři, procházku a poté nás čeká příjemné posezení
u sklenky dobrého moku.

Sobota ráno začíná ranní jógou. Během ní se ladíme na svůj
dech, postupně a jemně se protahujeme a prohříváme celé tělo,
abychom lehce vkročily do nového dne.
A byl to opravdu nejen úžasný den, ale celý víkend, plný jógy,
relaxace, smíchu, dobrého jídla a pití.
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Hotel nabízel příjemné ubytování, bazén, solnou jeskyni a toto
vše podtrhovala nádherná příroda a skvělé počasí.
Holky ze Sokola odvedly skvělou práci. Vše bylo zorganizované
na výbornou. Mile nás překvapila láhev sektu, kokosová voda,
fit tyčinky a úžasná masáž se zábalem.
Jak už to v životě bývá, vše hezké utíká jak voda, a tak v neděli
nasedáme do aut a jedeme zpět. Odjíždíme zrelaxované, zrege-

nerované a plné sil.

Za tento pocit bychom rády poděkovaly TJ Sokolu Jirny, paní
cvičitelce, paní masérce a všem zúčastněným dámám. Už nyní
se těšíme na druhý listopadový víkend tentokrát v Novém Městě
nad Metují v hotelu s krásným jménem Rajská zahrada.
Sokole díky!!!

Jirenské ženy pomáhají neziskovce POHODA o.p.s.

Účastnice akce Jitka a Jitka z Prahy

Možná to nevíte, možná to víte, možná to jen tušíte. V Jirnech se
každé pondělí od 18:00 hod. scházejí ženy a dívky, které se pod
vedením paní Romany Foučkové učí háčkovat a plést. Ty zdatnější a zkušenější účastnice pomáhají těm méně zkušeným a vzájemně si předávají zkušenosti, vzorky, návody a tipy na koupi té
nejlepší vlny, příze háčku aj. Pod rukama žen tak vznikají kabelky,

dečky, ponožky, košíky či hračky. Jedna taková háčkovaná
hračka, která vznikla při pondělních večerech, pomáhá získat finance a povědomí o sociální kavárně Bílá vrána, ve které pracují
lidé s mentálním postižením.

Ráda bych touto cestou, za organizaci POHODA, poděkovala
všem ženám a dívkám, které se na tomto projektu podílejí. Jmenovitě pak paní Romaně Foučkové a Martině Kopasové, které
k háčkované vráně zrealizovaly i kreativní háčkovací sadu
POHODOVÁ VRÁNA. Tato sada slouží jako kreativní dárek, kdy
je majitelka obdarována taškou se vším, co k výrobě vrány potřebuje, ale konečnou podobu jí dá nakonec sama.
Děkujeme za čas, nadšení a elán všem ženám kurzu háčkování
a pletení z Jiren a blízkého okolí.
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Těšíme se na další pohodovou
spolupráci.
Za organizaci POHODA o.p.s.
předsedkyně dozorčí rady, projektová manažerka

Bc. Jitka Hrubešová

spolky a organizace

HASIČI NOVÉ JIRNY

jeho práci a čas, který jim věnuje.

Nechybělo ani koupání v napuštěné
kádi, nejen vedoucího, ale i většiny
dětí. Zadržení pachatele nám předvedli
vojáci aktivní zálohy ozbrojených sil
ČR spolu s Městskou Policií Úvaly.

Nechyběla ani projížďka ve vojenských jeepech, kterou pro děti připravil Veteran Car Club Nové Jirny.
Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen
hasičskou techniku okolních sborů, ale
také vystavená vojenská auta.
Díky slunečnému počasí se celý den
moc vydařil. Nechyběla tolik očeká-

V sobotu 9. června jsme jako každý
rok uspořádali dětský den. Návštěvnost
dětí i dospělých byla velká, celkem
190 dětí soutěžilo na připravených disciplínách.
Pro děti bylo po celé odpoledne připraveno bohaté občerstvení a nechyběly ani odměny za splnění všech
disciplín. Užily si také skákací hrady,
které chvílemi praskaly ve švech, sprejování vlasů i nafukovací balonky
plněné heliem.

Ke zpestření celého odpoledne přispěli
mladí hasiči svými požárními útoky
a poděkováním svému vedoucímu, za
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vaná pěna, na kterou se všechny děti moc těšily.
Chtěla bych tímto moc poděkovat našim sponzorům, kteří se
každoročně podílejí na našem dětském dni, ať už za finanční příspěvek nebo spoustu sladkostí pro děti. I letos si děti pochvalovaly melouny, které při horkém odpoledni osvěžily. Bramboráky
i langoše z „naší“ kuchyně chutnali všem. Poděkování patří
hlavně členům našeho sboru, kteří tak super odpoledne pro děti
připravili a také Obecnímu úřadu Jirny. Takže zase za rok, už se
na vás těšíme ……
Mladí hasiči – dvě družstva starších a jedno družstvo mladších

VETERAN

CAR CLUB

Uctění památky letců

se během června zúčastnili 4 soutěží v požárních útocích Podlipanské ligy. Jejich umístění se stále zlepšují a tak, i Vy, je přijeďte podpořit na další soutěže. 1. září 2018 do Ratenic, 15. září
2018 Třebovle a 22. září 18 do Kostelce nad Černými Lesy.
Během prázdnin je pro děti připraveno soustředění v Bílých Poličanech v termínu od 4. - 8. 7. 2018 a soustředění na Slapech
v kempu Cholín v termínu 24. - 26. 8. 2018. Rodiče dětí budou
informováni sms a na stránkách facebooku.
Přejeme všem krásné prázdniny
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

NOVÉ JIRNY

V květnovém víkendu 18. - 20. května uspořádal Veteran car club Nové
Jirny setkání pro spřátelené kluby v kempu Cholín na Slapské přehradě.
K přátelskému posezení nám zahrála oba večery perfektní kapela Šolc
boys. Hlavním úkolem tohoto setkání bylo uctění památky desíti příslušníků 490. skupiny bombardérů 8. letecké armády USAAF a uctění
památky letce generála Karla Mareše - Tomana.
V sobotu se na spanilou jízdu vydalo 30 účastníků s 9 jeepy a nákladním
autem GMS. Trasa vedla krásnou krajinou Sedlčanska. První zastavení
bylo u pomníku posádce amerického bombardéru B -17, kde jsme položili kytici a za zvuků české a americké hymny uctili památku deseti letců,
kteří byli sestřeleni u Hradišťka. Sedm z nich zemřelo při dopadu letounu v okolí Hradišťka a tři, kteří se zachránili skokem s padákem, byli zajati a ještě téhož večera tajně popraveni na velitelství SS na Konopišti.
Cestou k dalšímu pomníku jsme navštívili akci Retromobile day v lomu
POTYA Bořená Hora, kde jsme se s naší technikou přidali k výstavě veteránů. Akce byla zakončena koncertem Ivana Mládka a Banjo Bandu.
Poté se konvoj přesunul do nedaleké Kosovy Hory k pomníku a nově
zbudovanému parku na počest generála Karla Mareše. U pomníku jsme
položili kytici a uctili památku tohoto válečného hrdiny, 1. velitele slavné
311. čs. bombardovací peruti RAF ve Velké Británii v době 2. světové
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války. Jako zástupce generála Heliodora Píky pracoval při
formování čs. vojenské jednotky v SSSR a po válce se stal
velitelem 1. letecké divize v Praze. V souvislosti s vykonstruovaným procesem s generálem H. Píkou byl zatčen. Vězení a nuceným pracím ušel jen díky špatnému
zdraví. Byl degradován na vojína a nuceně vystěhován
právě do Kosovy Hory, kde pracoval jako zemědělský dělník. Nositel mnoha vyznamenání, generál Karel Mareš,
vysílen a nemocen, na pokraji chudoby, ponížen a stále
pronásledován StB, zemřel předčasně už v 61 letech.
V roce 1968 byl částečně a v roce 1990 v plném rozsahu
rehabilitován a byla mu in memoriam vrácena hodnost
brigádního generála.
Je důležité nezapomínat na oběti nacismu i komunismu,
na generace bojovníků za svobodu.
Děkujeme všem, kteří se vzpomínkové akce účastnili.
Za VCC Nové Jirny
Jiřina Vlastníková
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SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ
Pouť na vsi

sváteční slovo z Pouťové zábavy, která se uskutečnila
v zahradě u Antošů 30. června 2018

Ke koloritu venkova patřily letní poutě, které byly spojené
se jménem svatého, jemuž byl zasvěcen kostel v obci.
U nás máme kostel sv. Petra a Pavla, a proto pouťová zábava je dnes.

V tento den procesí poutníků obcházelo poutní místa za
zpěvu nábožných písní pod vedením místního faráře. Zúčastnit se takové pouti patřilo k dobrým mravům a kromě
náboženského obsahu mělo svůj význam společenský.

Už v té době se v Jirnech nabízely Miletínské modlitbičky,
které si u nás svou tradici uchovaly a máte možnost si je
zakoupit i dnes u sličné kramářky. Vypadají jako kožené
modlitební knížečky, které zbožné ženy nosily dříve do
kostela.
Hlavně dívky a mladé ženy si tahaly na pouti „Štěstíčko“
v obálkách, kde se dozvídaly, co je čeká a co musí ve svém
životě změnit, aby se svého štěstí dočkaly.
Muže a odrostlejší chlapce vždy více zajímal džbánek dobrého moku. I tuto tradici jsme uchovali až do dnešních dnů
a připravili jsme pro vás překvapení v podobě nového piva
z Černé Hory.
K pouti na vsi neodmyslitelně patřila vždy taneční zábava.
S tancem se začínalo již odpoledne a končilo se až v časných ranních hodinách. V domácnostech bylo napečeno
a naklizeno a na svátečný oběd se sešla vždy celá široká
rodina.
Nebyla televize, nebyly počítačové hry, lidé si vzájemně
více důvěřovali. Pouť byla určitě místem k radostnému setkávání a sousedění si.
Náboženské procesí už asi není nutné třeba obnovovat. Co
však bychom si měli neustále připomínat je to, že jsme lidé
žijící na vesnici společně se svými sousedy, a že náš život
v obci bude přesně takový, jaký si jej sami vytvoříme.

Letošní Pouťová zábava s Pražským pouťovým orchestrem, předtančením studia Artimo a ohňovou show světoznámé skupiny Pa-li-tchi se opravdu vydařila.
Děkujeme Vám všem divákům a hostům, kteří jste přijali
pozvání k letošnímu prvnímu ročníku. Děkujeme také
všem firmám, které se podílejí na kulturním a společenském životě v našem regionu. Je to Zemědělská a obchodní společnost Šestajovice – Jirny, Kamenosochařství
František Hausdorf - Nové Jirny, Čerpací stanice Petr –
Petr Požárek - Horoušánky. Domácí pouťové koláče nám
pomohla připravit také Wakey Bakey Jirny.

Za členy Sdružení Otevřených Srdcí a za pohostinství
„U Antošů“ děkujeme.
Helena Zelenková
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SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
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ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč

Tak se přiblížily prázdniny a naši důchodci vyrazili na ozdravný pobyt
v Maďarsku do termálních lázní v Bükfürdó, týden v těchto lázních nám
pomáhá s pohybovým aparátem, pořádně se zde prohřejeme v termální
vodě 32 až 38 stupňů teplé. Zaplaveme si v různě teplých bazénech a odpočineme si od zahrádek a všedního shonu. Měli jsme i půldenní výlet
do nedalekého pěkného městečka Köszegu, městečko bylo starobylé
a všem se líbilo. Ubytováni jsme byli v hotelu Répce přímo u lázní. Většina z nás, pokud nám to zdraví a finance dovolí, by ráda tento pobyt
příští rok opakovala. Chceme touto cestou poděkovat našemu panu starostovi Skořepovi a vedení obce, že nám přispěli dotací, z níž jsme
mohli část použít na financování tohoto ozdravného pobytu.
Eva Pilátová

Dne 24. května 2018 proběhl jednodenní výlet do Kláštera
v Doksanech, zámku Ploskovice a vodního hrad Budyně
nad Ohří. Přálo nám počasí. Při cestě nám předvedlo svou
krásu České středohoří s majestátní Milešovkou a dalšími
kopci. V Doksanech jsme měli možnost prohlédnout si
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nádherný barokní kostel a s románskou kryptou. V dávných dobách zde byly vychovávány šlechtičny, např. Eliška Přemyslovna.
V Ploskovicích na nás dýchla doba první republiky, což dokládalo i další natáčení seriálu První republika. V Budyni nad Ohří,
jsme měli možnost nahlédnout do středověké alchymistické laboratoře, posedět si ve středověkém sále s krásnou výzdobou stěn

OBEC BARÁČNÍKŮ JIRNY

Zdravíme občany Jiren.
Po bujaré oslavě pálení čarodějnic 30.
dubna byla na prvního Máje Sdružením
otevřených srdcí a dětmi postavena ozdobená májka. V sobotu 19. května pokračovaly májové oslavy průvodem z Nových
Jiren od kapličky Panny Marie ve 14 hodin.
Začínalo se korunovací krále a za zvučné

a podívat se na přípravu pro natáčení středověkého hradu.
Chtěla bych poděkovat všem účastníkům za jejich zájem, musím
však také poděkovat vedení naší obce v čele se starostou panem
Skořepou za finanční dotaci, kterou poskytuje našemu spolku
a která pomáhá při uskutečňování našich zájezdů a rekreací.
Eva Pilátová

muziky se průvod ubíral kolem Vaňáku
k lípě, kde jsme si zatančili, občerstvili
a pokračovali ke škole a k panu starostovi
pro svolení k večerní veselici od 18 hodin.
Od 16 hodin probíhal veselý program
u májky a její dražba.
Dále bych chtěla připomenout, že nás posledního čtvrtroku opustili tři naši členové.

Dlouholeté členky - tetička Věra Vodičková, tetička Marta Marysková a náš aktivní, veselý a společenský soused Václav
Chroust. Přejeme jim lehký odpočinek.
Všem občanům přeje náš spolek Baráčníků
krásné léto, bezvadnou dovolenou a hodně
zdraví.
Za Baráčníky Irena Vilímková

sport
SK VIKTORIE JIRNY
VÝSLEDKY ČERVEN:
30. kolo, sobota 2. 6. 2018,
17:00

TJ JISKRA DOMAŽLICE - SK VIKTORIE JIRNY 2:1 po pen.
Branky:
20. Došlý z pen. – 26. Křeček.
Rozhodčí: Váňa – Ulrich, Cichra.
ŽK:
90. Tokar, 90.+1 Kafka (oba Jirny). Diváků: 220.
SK Viktorie Jirny: Kafka – Tokar, Hruška, Kejha, Čepelák –
Honcharenko, Mareš, Procházka, Kocourek (68. M. Stockner)
– Křeček – R. Stöckner.
Do utkání s Viktorií Jirny nastupovaly Domažlice s impozantním průměrem 3,9 vstřeleného gólu v domácích zápasech, tentokrát ale narazila kosa na kámen. Západočeši
měli sice většinou územní převahu i víc šancí, výsledkem
souboje o 4. místo tabulky ČFL, jenž se uskutečnil v sobotu
2. června, však byla remíza 1:1. Na penalty pak zvítězila domácí Jiskra 5:3, získala druhý bod a uhájila své postavení.
Náš tým zůstal na 5. místě.

31. kolo, sobota 9. 6. 2018, 13:30

SK VIKTORIE JIRNY - LOKO VLTAVÍN 0:1 po pen.
Rozhodující penalta: Rada (Loko Vltavín).
Rozhodčí: Haleš – Novotný, Šob.
ŽK:
68. Vondráček – 26. Rada, 80. Tichý. Diváků: 150.
SK Viktorie Jirny: Kafka – Tokar, Hruška, Kejha, Čepelák –
Honcharenko, M. Stockner, Procházka, Kocourek – Vondráček
– R. Stöckner.
Až v posledním domácím utkání této sezony nedokázala

Viktorie Jirny skórovat. Zápas 31. kola s Loko Vltavín, který
se hrál v sobotu 9. června, skončil bezbrankovou remízou,
na penalty pak zvítězili hosté z Holešovic 4:2. Viktorie prohrála v ČFL již devátý rozstřel za sebou, a tak si z tohoto
zápasu odnesla jeden bod. V tabulce zůstal náš tým na
5. místě.

32. kolo, středa 13. 6. 2018, 17:00

SK BENEŠOV - SK VIKTORIE JIRNY 6:1 (4:1)
Branky:
20., 42. a 64. Essomba, 37. Engelmann, 43. Brejcha, 49. P. Ježdík – 6. Vondráček.
Rozhodčí: Hájek – Drábek, Fojtík. ŽK: 52. Tokar (Jirny).
Diváků:
120.
SK Viktorie Jirny: Kafka – Procházka, Hruška (17. M. Stockner), Kejha, Čepelák – Tokar, Křeček, Mareš (56. Mruvčinský),
Honcharenko – R. Stöckner, Vondráček.
Poslední utkání ročníku 2017/18 fotbalistům Viktorie Jirny
hrubě nevyšlo. V utkání 32. kola ČFL, které se hrálo ve
středu 13. června v Benešově, prohráli s domácím týmem
vysoko 1:6. V konečném účtování tak náš tým obsadí buď
6. nebo 7. místo, záleží ještě na výsledcích utkání, která se
budou hrát o víkendu. Před zápasem proběhl slavnostní
okamžik, kdy se loučil se svou aktivní kariérou Josef Laštovka, šestatřicetiletý benešovský obránce a současně asistent trenéra Romana Veselého. Laštovka odehrál osm sezon
v nejvyšší české soutěži.
Jirenští střelci branek
6 – Kocourek, Křeček, R. Stöckner, Vondráček
5 – Melechovský
3 – Kejha, Pokorný, M. Stockner
2 – Čepelák, Honcharenko, Hruška, Mareš
1 – Klán, Parys, Tokar
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Webové stránky: http://skviktoriejirny.cz/

Jirny zahájí nový ročník ČFL v Karlových
Varech

Číslo 11 obdržel tým SK Viktorie Jirny na losovacím aktivu
klubů ČFL a divizí v sobotu 23. června v Praze. Znamená to
velmi těžký vstup do sezony 2018/19: čtyři z pěti prvních
kol odehraje náš tým venku. V premiéře nového ročníku ČFL
se Jirenští představí v neděli 12. srpna v Karlových Varech,
tedy na půdě nováčka, který se vrátil do třetí nejvyšší soutěže po čtyřech divizních letech. Viktorie vstoupí tímto zápasem do své šesté sezony v ČFL.
Předběžná termínová listina podzimní části ČFL
1. kolo: Karlovy Vary – Jirny (neděle 12. 8. 10.30 h)
2. kolo: Jirny – Dobrovice (neděle 19. 8. 17.00 h)
16. kolo: Benešov – Jirny (středa 22. 8. 18.00 h)
3. kolo: Převýšov – Jirny (neděle 26. 8. 10.15 h)
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. 10.30 h)
11. kolo: Jirny – Olympia Pr. (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)

Hezké prázdniny přeje za klub SK Viktorie Jirny Tomáš
Kratochvíl
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kdy a kam

Dana Gregorová
mystické obrazy

25. 8. - 8. 9. 2018

vernisáž: 25. 8. 2018 v 17:00 hod

základní škola
Závěr školního roku
přinesl dětem
jirenské školy
zajímavé akce

• Oblíbené pobyty
v přírodě
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• Ukončení plaveckého výcviku

• Výlety

• Umělecké zážitky

• Sportování

• Spaní ve škole
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• Slavnostní ukončení
školního roku

inzerce

Solvent ČR, s.r.o. (Poděbradská 1162,
250 92 Šestajovice)

Zde může

Hledáme skladníky na HPP

být i vaše
reklama!

- Platové ohodnocení 21 000–29 000 Kč
- Náborový příspěvek 10 000 Kč
- Stravenky, narozeninové poukázky
- Ranní směna od 6:30
- Vychystávání zboží dle objednávek
- Práce s ručním paletovým vozíkem
- Požadujeme čistý trestní rejstřík
a výborný zdravotní stav

Kontakt:
zpravodaj.jirny@seznam.cz

V případě zájmu zašlete životopis na email:
personalni@pksolvent.cz
nebo volejte 296 335 511

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Solvent ČR, s.r.o. (Poděbradská 1162,
250 92 Šestajovice)

Hledáme brigádníky do skladu
-

Platové ohodnocení 120 – 140 Kč
Mimořádné odměny navíc
Ranní směna 6:30 – 15:00
Vychystávání zboží dle objednávek
Práce s ručním paletovým vozíkem

V případě zájmu zašlete životopis na email:
personalni@pksolvent.cz
nebo volejte 296 335 511

PRÁCE PRO OZP

Přijímáme pracovníky OZP (I. III. st.),
pro ostrahu objektu v Jirnech.
-

mzda od 80,-Kč/hod + příplatky
kontrolní činnosti na vrátnici nového objektu
hlavní pracovní poměr, dlouhodobá spolupráce
firemní benefity, certifikát zdarma, náborový příspěvek
praxe nerozhoduje-zaškolíme
vhodné pro muže i ženy, příležitost pro zdravotně
znevýhodněné osoby
- žádné vynucené polohy a dlouhé stání běžná vrátnice
- odměna za přivedení spolupracovníka
ZÁJEMCI VOLEJTE: 725 516 240, nebo pište na e-mail:
kolar@scsgroup.cz

