X. ročník
listopad
2018

Přečtěte si:





Slovo na úvod
Události a novinky
z naší obce
Zprávy z obce
Napsali jste nám









Kalendář kulturních akcí
Historické okénko
MŠ, ZŠ
Spolky a organizace
Sport
Kdy a kam
Inzerce

Jirenský zpravodaj – X. r o č ník . Periodický tisk územně samosprávního celku – měsíčník. Vydavatel: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny,
e-mail: obec.jirny@jirny.cz, tel: 281 962 945. Redakce a místo vydání tamtéž. Příspěvky zasílat na e-mail redakce: zpravodaj.jirny@seznam.cz. Za redakční
radu: Ing. Lucie Proroková, Bc. Šárka Hanušová, Mgr. Michaela Vodičková, Marcela Hrubantová. Měsíčník je dostupný na internetové adrese obce
www.jirny.cz. Náklad 1050 kusů – občanům obcí Jirny a Nové Jirny do schránek zdarma. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí
vyjadřovat názory redakce. Sazba a tisk BETIS s.r.o., Praha – Běchovice. Registrační číslo MK ČR E 18 995.
Redakční uzávěrka prosincového čísla je 30. listopadu 2018.

str. 2
slovo n a ú vo d
Vážení čtenáři,
na základě několika dotazů našich čtenářů si dovoluji zopakovat touto cestou anketu, která umožní
našim čtenářům vyjádřit se, co a v jakém rozsahu by si v budoucnu chtěli v našem zpravodaji přečíst. Prosíme tedy čtenáře, aby své nápady a názory zasílali na e-mail zpravodaj.jirny@seznam.cz
v termínu do konce listopadu. S těmito návrhy naše čtenáře seznámíme na našich stránkách.
Děkujeme.
Za redakci Šárka Hanušová

události a novinky z naší obce
Vítání občánků

20. října 2018 proběhlo v naší obci pravidelné Vítání občánků.
Už poněkolikáté se každé jaro a každý podzim scházíme v prostorách jirenské mateřské školy, abychom přivítali naše nejmenší jirenské občánky. A pokaždé se sejdou celé rodinky – maminky,
tatínkové, děti, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové a další příbuzní – díky, kterým místnost ožije a promění se v místo plné radosti a pohody.

A za to chceme poděkovat Vám všem, kdo jste tam byli a udělali
atmosféru veselejší a odpoledne příjemnější. Současně chceme
poděkovat dětem z jirenské základní školy a jejich paní učitelce,
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bez nichž si akci ani neumíme představit, protože
jejich vystoupení je pokaždé nové a vtipnější
a vůbec všem, kteří pomohli, zapůjčili prostory
a díky, kterým mohla celé akce vzniknout.
Těšíme se na další rok.

Za Obec Jirny
Šárka Hanušová, Lucie Proroková
a Václav Kopecký

Kaplička sv. Rozálie byla na návsi v Nových
Jirnech vystavěna v roce 1871.
Vnitřek kaple zdobil obraz sv. Rozálie, který věnovala držitelka jirenského velkostatku Rosálie
Wágnerová, od roku 1876 hraběnka z Wallernstädtu. Kaple byla vysvěcena 5. června 1872 jirenským farářem P. V. Hlínou. V roce 1971 byl
z kaple zrekvírován zvonek. Jelikož byla v roce
1930 v chatrném stavu, byla téhož roku provedena celková oprava. Nový zvon byl pořízen
v roce 1940 a vysvěcen o svatodušních svátcích.
Na štítu kapličky je v obdélníkové štukovém orámování dvouřádkový plastický nápis „LÉTA
PÁNĚ 1871“.

Kaplička byla kompletně zrekonstruována
v měsících červenci a srpnu roku 2018.
Kolem kapličky byly provedeny hydroizolace
proti zemní vlhkosti, byly provedeny nové
omítky vně i uvnitř stavby, nová fasáda, zrekonstruován byl nápis i zvon na jejím průčelí. Kaplička dostala novou střechu, okna i dveře

Rekonstrukce kapličky sv. Rozálie v Nových Jirnech

a stává se dominantou obce Nové Jirny.
Rekonstrukci kapličky prováděla firma KLaN
spol. s r.o.
Při rekonstrukci výrazně pomáhali místní obyvatelé a firmy - Kamenosochařství Hausdorf
a jeho majitel František Hausdorf, Jindřich
Rytíř a další obyvatelé, kteří svou měrou přispěli k zachování odkazu naší doby.

Zpřístupnění kapličky sv. Rozálie
pro veřejnost

Kaplička bude zpřístupněna každou
adventní neděli v čase od 10 do 18 hodin
Na Štědrý den od 10 do 16 hodin
Na Velikonoční pondělí od 10 do 18 hodin
Za Obec Jirny Šárka Hanušová
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SLOVO STAROSTY

Usnesení Zastupitelstva obce Jirny ze dne 31. 10. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
•

Ověřovatele zápisu Ing. Jana Lehečku a Ing. Milana Červinku a zapisovatele Ing. Lucii Prorokovou, MBA
PRO 13 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRŽELI SE 0 hlasů
• Program ustavujícího zasedání
PRO 13 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRŽELI SE 0 hlasů
• Hlasování veřejné
PRO 13 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRŽELI SE 0 hlasů
• Funkce starosty bude vykonávaná jako uvolněná
PRO 13 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRŽELI SE 0 hlasů
• Starostou obce byl zvolen p. Stanislav Skořepa
PRO 13 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRŽELI SE 0 hlasů
• Funkce 1. místostarosty bude vykonávaná jako uvolněná
PRO 13 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRŽELI SE 0 hlasů
• 1. místostarostkou obce byla zvolena Bc. Šárka Hanušová
PRO 10 hlasů
PROTI 3 hlasy
ZDRŽELI SE 0 hlasů
• Funkce 2. místostarosty bude vykonávaná jako neuvolněná
PRO 13 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRŽELI SE 0 hlasů
• 2. místostarostou obce byl zvolen p. Jindřich Rytíř
PRO 10 hlasů
PROTI 3 hlasy
ZDRŽELI SE 0 hlasů
• Zřízení výborů
Kontrolní – Ing. Červinka (předseda); JUDr. Korejzová, Milan Vodička
Finanční – Ing. Hrůza (předseda); Ing. Benáčan, Mgr. Kudrnová
Stavební – Jindřich Rytíř (předseda); Ing. Lehečka, Bc. Hanušová, Ing. Horák
Kulturní – Václav Kopecký (předseda), Mgr. Benáčanová, JUDr. Korejzová
Pořádkový – Milan Vodička (předseda); Ing. Červinka;, Ing. Hrůza,
které budou nejméně tříčlenné.
PRO 13 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRŽELI SE 0 hlasů
• Doplnění dvojčlenné školské rady
– Stanislav Skořepa
– Mgr. Tereza Benáčanová
PRO 13 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRŽELI SE 0 hlasů
• Neuvolněným členům zastupitelstva bude poskytnuta od 1. 11. 2018 měsíční odměna v souladu s platným nařízením vlády
č. 37/2003 Sb.
PRO 13 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRŽELI SE 0 hlasů

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

Zprávy předsedajícího o ověření osvědčení zvolených členů do Zastupitelstva obce.
Na závěr Ustavujícího zasedání přednesl Ing. Červinka Návrh usnesení, který byl jednomyslně přijat.
Zapisovatel: Ing. Lucie Proroková, MBA
Ověřovatelé: Ing. Jan Lehečka a Ing. Milan Červinka

zprá v y z o b c e
Zábavní pyrotechnika

Blíží se Silvestrovské oslavy spojené s koncem roku a to nám
připomíná, že je potřeba zmínit blížící se používání zábavní pyrotechniky. Rádi bychom touto cestou oslovili naše občany a požádali je o ohleduplnost k ostatním a především k psím
mazlíčkům, kteří nemají z oblíbené třaskavé zábavy stejnou radost jako lidé.
V loňském roce jsme bohužel zaznamenali nadměrné používání zábavní pyrotechniky i v jiné dny než dny k tomu určené
a všemi tolerované, jako jsou Silvestr a Nový rok. Jirny a je-

jich okolí třaskaly téměř denně a nepomáhaly ani stížnosti občanů ani prosba obecního úřadu prostřednictvím našich stránek. Obec má v platnosti veřejně závaznou vyhlášku
o veřejném pořádku, která upravuje podmínky k zachování
nočního a nedělního klidu.
Ale ani samotná vyhláška nezmění chování lidí, pokud oni
sami nechtějí pravidla tolerovat. Věříme, že alespoň osvěta
touto cestou zmírní následky silvestrovských oslav a bujaré
oslavy se opravdu odehrají jen v dny k tomu určené.
Předem děkujeme všem slušným občanům.
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Udržování pořádku v okolí hřbitova i jinde

Při pravidelné údržbě hřbitova jsme byli upozorněni několika občany o nepořádku,
který se objevuje nejen na hřbitově, ale i v jeho okolí. Velkým problémem jsou převážně
psí exkrementy, které si majitelé pejsků nesbírají a nechávají je na veřejných místech.
To je bohužel velkým problémem i pro obecní zaměstnance, jejichž úkolem je udržovat veřejná prostranství čistá. A když při sekání trávy pravidelně šlápnou do psího
lejna, není divu, že mají s touto údržbou problém. Prosíme tedy občany, aby se zamysleli a pokud chodí svoje miláčky venčit na veřejná prostranství uvnitř obce, aby si
jejich psí exkrementy sebrali a zahodili je do popelnic.
Dalším problémem je nepořádek, kteří dělají samotní návštěvníci hřbitova. Zvláště
teď v období dušiček se všude povalují krabičky od cigaret, obaly od svíček, papírové
kapesníky a další věci, které někomu jako náhodou vypadly. Víme, že jsme o nepořádku psali mnohokrát a můžete namítnout, že se opakujeme. Ale cílem článku je požádat všechny z Vás, abyste udržovali své okolí čisté a to i tam, kde zrovna nebydlíte.
Obec zakoupila odpadkové koše, které budou v příštích dnech namontovány na několika místech v naší obci a věříme, že i to napomůže k čistotě naší obce díky Vám
všem.
Děkujeme.

SBĚRNÝ DVŮR – ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY (ZIMNÍ ČAS)
Nové Jirny (u ČOV):
V měsíci listopadu - středa 15-17 hodin + sobota 9 -12 hodin
Od prosince bude dvůr otevřen pouze soboty 9 -12 hod

OZNAMUJEME NÁJEMCŮM
HROBOVÝCH MÍST ČÍSLO:
103, 158, 210, 529, 540
na I. části hřbitova
22 a, 90, 197
na II. části hřbitova

427
na III. části hřbitova,

že k 31. 12. 2018 skončí platnost
Smlouvy o nájmu hrobového místa
(vyplacení hrobu).

Prosím dostavte se na Obecní úřad Jirny
nejpozději do 20. 12. 2018 a uhraďte příslušný poplatek na dalších 10 let. Nová
smlouva Vám bude vystavena na místě.

Jirny (u Skautské klubovny):
Od listopadu bude otevřen každý pátek od 16 -18 hodin
Za OÚ Jirny Ing. Lucie Proroková

PODĚKOVÁNÍ

Dovolte nám poděkovat touto cestou
Kamenosochařství František Hausdorf za cenný dar v podobě pamětního kamene, který byl odhalen
27.10.2018 při slavnostním odpoledni
věnovaném výročí 100 let naší republiky.
Za obec Jirny Šárka Hanušová
a Stanislav Skořepa

kalendář kulturních akcí

KULTURNÍ DŮM
24. 11.

– Mikulášská zábava – Veteran Car
Club Nové Jirny + SDH Nové Jirny

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“
Neděle a pondělí - Taneční pro dospělé.
Začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí.
Taneční kurzy s výukou společenských tanců,
abyste na plese nezapadli! Probíhající kurzy
září až prosinec. Více na www.artimo.cz
Pondělí, 18:00, Latina pro ženy, od
15. 10. 2018 – 10 lekcí latinskoamerických
tanců. Více na www.artimo.cz

Středa, 19:00, Loonadance,

27. a 28. 11. – Hasík prodejní trhy
14. 12. 2018 – Vánoční koncert

od 10. 10. 2018 – 15 lekcí taneční meditace
pro ženy. Více na www.loonadanceacademy.cz Pro registraci a další informace
volejte mob. 603 871 578 nebo e-mail:
jana_opatrilova@hotmail.com
Čtvrtek, 17:30, Taneční přípravka, od
4. 10. 2018 otevírá TJ Sokol Jirny nový

kurz tanečně-pohybové průpravy pro
děti od 8 do 14 let! Vhodné jak pro první
taneční krůčky, tak pro již mírně zkušené
tanečníky. Více na www.artimo.cz
11. 11. neděle, 17:00-21:30, Tango
Workshop Jirny, Tango Ballroom,
Tango Argentino a Milonga - tančírna.
To vše jako celek a nebo jen část. Občer-
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stvení zdarma. Přijďte se zdokonalit
v tangu nebo naučit něco nového. Tango
Argentino přímo z Buenos Aires ve spolupráci s Tangonexion. Jedinečná a cenově
velmi atraktivní příležitost zažít, naučit se
a milovat Tango Argentino. Jednodenní
workshop je vhodný pro začátečníky i mírně
pokročilé a se vstupenkou z letošního Jirenského Srdcebraní kurz Tango Ballroom
zdarma Registrace na www.artimo.cz
13. 11. úterý, 19:00-20:30, Hathajóga,
každé úterý. Lekce jsou kombinací hathajógy, jógové terapie, muzikoterapie
a aromaterapie. Mají za cíl propojit pohyb
s dechem, posílit svalstvo, naslouchat
svému tělu a mysli a přinést více radosti
a klidu do každodenního života. Hathajóga je specifický systém jógy, jehož hlavní
součástí jsou ásany (pozice těla), pránájáma (ovládání dechu a toku energie) a meditace (zklidnění mysli). 90 minut nabízí
dostatek prostoru pro hlubokou relaxaci, za-

stavení se a sdílení s ostatními.
CO S SEBOU: jógovou podložku, deku nebo
teplejší oblečení na závěrečnou relaxaci. CO
MŮŽETE OČEKÁVAT: hezké prostředí,
osobní přístup, malé pohoštění v ceně. Více
informací a rezervace: Eva Šimánková,
E.Simankova@seznam.cz, mob.: 608 109
743, FB Sakurajóga

17. 11. sobota, 19:00 – koncert Jiří
Schmitzer, Kvapík U Antošů Jirny.
Předprodej vstupenek na Kvapíku, v hostinci U Antošů v Jirnech a čerpací stanici
Petr – Horoušánky a dále na www.otevrenasrdce.cz. Vstupné 280 Kč

20. 11. úterý, 17:00-18:00, Bezplatná
právní poradna. Cílem právní poradny je
podat bezplatnou radu a pomoc těm občanům Jiren, Nových Jiren a sousedních
obcí, kteří potřebují pomoci s řešením různých problémových situací, a kteří by zejména z finančních důvodů nebyli jinak
schopni svůj právní problém konzultovat s

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V JIRNECH
21. 12. pátek, 18:00-19:30,

Česká mše vánoční „Hej Mistře…“.

advokátem. Lze přijít i bez objednání, ale
ideální je předem se objednat na adrese
korejzova@email.cz. Těší se na Vás,
JUDr. Jitka Korejzová, advokátka.
24. 11. 2018 14.00-16.00 Rudolf Desenský - kynologická beseda. Více informací
a přihlášky na www.otevrenasrdce.cz
7. 12. pátek, 19:00-22:00, Tančírna Kvapík, každý první pátek v měsíci.
Tančírna pro všechny, kdo rádi tančí
a chtějí si poslechnout i posedět s přáteli
při krásné melodické hudbě, případně vyzkoušet naučené kreace z tanečních. Reprodukovaná standardní i latinskoamerická hudba k tanci a poslechu. Oblečení:
pohodlné pro tanec, Vstupné: 50,- Kč/os.
Těšíme se na Vás. Pořádá: Spolek přátel
tance a hudby.
16. 12. neděle, 15:00-16:00, Divadlo –
Pohádka o Kačence a Raráškovi, divadlo LáryFáry. Více informací na
www.otevrenasrdce.cz.

Více informací na www.otevrenasrdce.cz.

napsali jste nám
PODĚKOVÁNÍ S POVOLEBNÍM ZAMYŠLENÍM
Vážení jirenští a novojirenští občané, přátelé,
dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří v říjnových komunálních volbách podpořili Sdružení nezávislých kandidátů a i těm,
kteří mi věnovali hlas. Vážím si vaší podpory a vnímám ji nejen
jako ocenění mé práce pro obec, ale hlavně pro jirenskou školu,
navíc ještě jako velkou motivaci pro další práci.
Nemohu však přehlédnout předvolební atmosféru - bývá zpravidla konfrontační, ale nemusí být neférová. Za vlastní demokratický názor nemůžeme takové jednání považovat. Důkazem
pro to byla vyjádření několika voličů na sociálních sítích, profily
některých kandidátů ve volebních letácích nebo anonymní roznášení materiálů za večerního šera do našich poštovních schrá-

nek. Proč spolu nemůžeme komunikovat otevřeně? Nelze se postavit k problémům spravedlivě, pravdivě, lidsky a jednoduše sousedsky?
Otevírá se nová možnost změny, už jsme zažili dobu, kdy jsme
byli jednotní, semkli jsme se a šli za společným cílem. Pokusme
se o to i v našich obcích. Rozhodně přivítáme nové pomocníky,
kteří hlavou a rukama přispějí pro dobrou věc. Stačí jen vymyslet,
přijít, zařídit, udělat a moc vděku neočekávat. Uvidíme, kolik kritiků a komentátorů doplní řady lidí a spolků, které dlouhodobě
usilují, aby naše obec byla hezčí a lépe se v ní pospolu žilo. Za to
jim patří velký dík.
Hana Kudrnová

Pane inženýre,
jistě jste zaznamenal, že jste se přesunul na vesnici, také jistě
víte, že k vesnici zemědělská výroba odedávna patří.
Zemědělské družstvo Vám odpovědělo správně, a to včetně „nepublikovatelné části“, neboť nastěhovat se na ves a být nespokojen s tím, že kohout kokrhá brzo ráno, kráva smrdí a koza drze
kouká přes plot NENí normální!

Doporučila bych Vám otočit se a odkráčet zpět do víru voňavého velkoměsta, třeba na Ořechovku, tam se Vám toto příkoří
zajisté dít nebude.
Mimochodem, zajímalo by mě, co jíte...
S pozdravem
Galovičová Linda - občanka Nových Jiren

Reakce čtenáře k příspěvku Ing. Jaroslava Dykasta
uveřejněnému v říjnovém čísle Jirenského zpravodaje
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„VEČER NA ŠESTOU“

…tak tuto zprávu dostávají pravidelně
každé pondělí, až na malé výjimky,
účastnice kurzu Pletení a háčkování
s Romis, aby věděly a nezapomněly na
společná dvouhodinová setkání nad
vlnou s háčkem či jehlicemi.
Záměrem těchto setkání bylo a je nadchnout dnešní dívky a ženy pro pletení /
háčkování a ty které tyto techniky již
ovládají podpořit v jejich činnosti. Nováčkům nabídnout individuální pomoc,
kdy si mohou vše vyzkoušet, seznámit se
s technikou pletení/háčkování a zjistit co
by je více bavilo. Ukázat různé pomůcky,
trendy a v neposlední řadě neinvestovat
nemalé finanční prostředky na zakoupení
všech pomůcek, ale vše si zapůjčit, osahat a porovnat. Co vyhovuje jedné motalince nemusí vyhovovat motalince druhé.
Za dobu více jak dvouletého trvání kurzu
Pletení a háčkování s Romis se upletlo či
uháčkovalo desítky čepic, šál, ponožek,
tašek, batohů, dekorací a hraček. Ukázku
z tvorby účastnic si můžete prohlédnout
na facebookových stránkách Pletení
a háčkování s Romis.
Společně se nám podařilo založit knihovničku, která obsahuje několik knih a časopisů s postupy, nápady a návody
týkající se pletení / háčkování, která bezplatně slouží (po domluvě) i široké veřejnosti.
Vymýšlíme si různé postupy, učíme se
vzory, praktikujeme různé vychytávky
a jako velice praktické se ukázalo společné objednávání materiálu u jednotlivých dodavatelů, kdy dosahujeme na vyšší
slevy díky společným objednávkám a podílíme se na nákladech za poštovné.

Nejsme lhostejné k okolí a těší nás, že
prostřednictvím naší zábavy a relaxace,
můžeme pomáhat neziskové organizaci
POHODA, o.p.s. pro kterou jsme vymyslely a zrealizovaly háčkovací „Kreativní
sadou Vrána“, jejímž prodejem podporujeme lidi s mentálním postižením a také
jsme uháčkovaly chobotničky pro nedonošená miminka, aby se cítila bezpečněji.
Pokud jste si po přečtení těchto řádků
řekli, že byste se taky chtěli naučit háčkovat/plést či jste si řekli „ jé to je let,
kdy jsem naposledy pletla/háčkovala“
a chcete to změnit, tak jste srdečně zváni
na naše společná dvouhodinová setkání,
která probíhají vždy v pondělí od 18:00
do 20:00hod. pod vedením Romany
Foučkové a Martiny Kopasové v prostorách rodinného domku v Šestajovicích.
Čeká Vás příjemně strávený čas u kávy,
čaje, něčeho dobrého (co pravidelně
nosí účastnice kurzu) a samozřejmě nebude chybět háček, jehlice a vlna.
….tak v pondělí večer, na šestou!
Více informací - Romana Foučková
tel.: 737 233 413
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H is tor i c k é o k é n ko
100 LET V OBCI JIRNY

V celé naší zemi i v naší obci probíhaly o svátečním víkendu
27. – 28. října oslavy 100. letého výročí založení naší republiky.
Jak ale vypadalo 100 let v naší obci Vám přiblížíme v následujícím článku.
Nejstarší písemná zmínka o existence vsi Jirny se datuje k roku
1350. Dominantou obce bylo jirenské panství, později zámek s
hospodářským dvorem. V Jirnech v roce 1910 patřilo Jirenské
panství rodině Passerů a obec v období kolem roku 1920 čítala
1388 obyvatel. V roce 1926 koupil panství statkář Václav
Straka a ode něj v roce 1931 Rudolf Josef Zubr, pražský továrník a velkoobchodník. V majetku rodiny Zubrových pak zámek
a hospodářství zůstaly až do znárodnění v roce 1948.

Zlepšování životních podmínek nejen z místního, ale i celospolečenského hlediska zapříčinilo růst počtu obyvatel a také rozvoj ekonomického, společenského, spolkového a kulturního
života. V roce 1913 byl v obci zřízen poštovní úřad a v roce
1915 četnická stanice. Roku 1921 se projevilo společenské pnutí
ve formě stávky dělníků na jirenském velkostatku. Roku 1924
bylo do vsi zavedeno elektrické osvětlení proudem z elektrárny
v Dražicích nad Jizerou a v témže roce byla na velkostatku provedena 1. pozemková reforma, kdy bylo rozděleno 138 ha zemědělské půdy mezi 136 zemědělců a obec, která získala 15 ha.
Roku 1925 bylo do Jiren dovedeno telefonní spojení. Od roku

1927 (do roku 1977, kdy bylo pro nezájem zrušeno) hrálo v Jirnech kino, a to zásluhou biografického odboru TJ Sokol Jirny.
Do roku 1942 byly filmy promítány v sokolské tělocvičně, posléze v sále hostince U Masáků. Roku 1930 byla v obci založena obecní knihovna.
V obcích Jirny a Nové Jirny byly v roce 1932 evidovány tyto
živnosti a obchody: lékař, autobusový dopravce, nákladní dopravce, autodrožka, biograf, Sokol, výroba cementového zboží,
2 cukráři, 2 drogerie, 2 holiči, 6 hostinců, klempíř, kolář, konzum, 2 kováři, 4 krejčí, obchod s kůží, lakýrník, výroba lihovin,
továrna na likéry, malíř, obchod s obuví Baťa, 4 obuvníci, obchod s ovocem a zeleninou, 2 obchody s papírem, 3 pekaři,
4 rolníci, obchod s rybami, 3 řezníci, sedlář, 8 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Jirny, 2 švadleny,
3 trafiky, 2 truhláři, 2 velkostatky, velkoobchod s vínem, 3 zahradnictví.
V průběhu 19. a 20. století byl život obce ovlivněn válečnými
ději. Silněji zasáhla obecní život první světová válka, a to nejen
všeobecným zhoršením životním podmínek v českých zemích a
útlumem společenského života, ale především odvodem většiny
mužů do armády. V této válce padlo celkem 28 občanů obou
částí obce, 9 bylo nezvěstných. 26 jirenských občanů bojovalo
jako legionáři na různých frontách. Německá armáda se ve vsi
vyskytla v průběhu druhé světové války celkem třikrát. Poprvé
na jaře 1939, kdy byl štáb zřízen na zámku a kasárna v hostinci U Antošů. Podruhé v obci pobývala armáda na
podzim 1939. Naposledy pak v březnu a dubnu 1945,
odkud odcházeli branci vyššího věku na Berlín. Několik občanů Jiren také přišlo během války o život
v koncentračních a vyhlazovacích táborech, další byli
popraveni. Jirenské obce byly osvobozeny 9. 5. 1945
Rudou armádou.
Historie naší obce je velmi rozsáhlé téma a nemůže se
vejít do jednoho příspěvku, proto se k ní budeme vraceti v dalších číslech. Budeme rádi, pokud nám i Vy –
naši čtenáři – pomůžete s poskytnutím historických
fotografií, které můžeme v našem Zpravodaji použít a
všem pamětníkům budeme vděčni za vzpomínky, které
potěší mnohé z našich čtenářů.
Vaše redakce

str. 9
mat e ř sk á ško l a
ZPRÁVIČKY Z MŠ

Měsíc říjen se nesl v duchu výtvarných a pracovních činností.
Je to totiž měsíc, který nám nabízí spoustu krásného a různobarevného přírodního materiálu k rozmanitému tvoření. Vznikaly
krásné výrobky, které zdobí prostory naší školky.
Dne 23. 10. k nám přijelo divadlo s pohádkou „Co malí medvědi
o podzimu nevědí. Byl to humorný příběh, který se dětem moc líbil.
I když se dětem příběhy o podzimu a podzimní tvoření moc líbily,
tak největším tématem tohoto měsíce byly oslavy 100 let od založení republiky. Také naše škola se do těchto oslav zapojila.
Abychom toto téma dětem dokázali, pokud možno, co nejvíce přiblížit, ukázaly jsme jim znaky a symboly České republiky. Jak vypadá vlajka, státní znak, státní pečeť. Naše snaha byla, aby děti
znaly hlavní město a věděli, že jsme republika, která se řídí určitými zákony. V této době byly všechny naše třídy a šatny krás-

ně vyzdobené. Všude
bylo vyvěšeno spoustu vlajek a krásných
tématických výrobků.
Závěr měsíce patřil,
stejně jako každý
rok, svátku Halloween. Děti nosily
do školky dýně, které vydlabaly společně s rodiči. Vznikla nám tak
v prostorách školy malá výstava. Vše bylo zakončeno pořádným
strašidelným rejem v maskách.
Za MŠ Jirny Adéla Müllerová

základní škola
VELKÉ VÍTĚZSTVÍ DESIGNÉRŮ Z 5.C JIRENSKÉ ŠKOLY

Jednoho dne nám naše nejlepší paní učitelka Táňa Hanáková oznámila, že nás přihlásila do
soutěže Mladý designér, který pořádá společnost ŠKODA Mladá Boleslav. Velmi se nám tento
nápad líbil a hned jsme se vrhli do tvoření návrhů na design super auta. Nejhezčí obrázky paní
učitelka poslala do soutěže. Ve škodovce je ihned vyvěsili na internetové stránky, aby je lidé
mohli lajknout. Za pár týdnů jsme se s naším zeleným autem Monster vyšplhali na nejvyšší příčku. Poté nás jedno auto shodilo na druhou příčku, ale naši fanoušci to nevzdali a dál lajkovali naše autíčko.
Po prázdninách jsme se dozvěděli od paní učitelky, že jsme VYHRÁLI !!
Těšili jsme se na vyhlašování vítězů…den D byl
tady…přijel pro nás extra autobus pro
VIP…velká radost a očekávání.
Na samotném vyhlašování byly ještě čtyři jiné školy. Celým programem nás provázel
Adam Mišík, který nám také zazpíval pár svých hitů. Přišel nám zazpívat také dětský
sbor. Samotného vyhlášení vítězů soutěže se zúčastnili nejvyšší představitelé ŠKODY
Mladá Boleslav a vrchní designéři. Mladí studenti , kteří se zabývají designem na škole
v Mladé Boleslavi, nám představili nový model Škoda Sunroq, novou Fabii a Vision X.
Konečně jsme se dočkali…na 1.místě v kategorii divácké se umístil obrázek auto
ŠKODA Monster, tvůrců Patrika Suka a Vítka Beneše.
Chlapci si převzali krásný diplom a také šek v hodnotě 40 tisíc Kč pro ZŠ Jirny na výtvarné potřeby (to abychom mohli zase tvořit).
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Po vyhlášení jsme měli zajištěný hezký program, jedna skupina kreslila
modely na papír nebo na PC, druhá se podílela na tvorbě nové kapoty
(seškrabávání modelářské hlíny), třetí se zabývala bezpečností vozidel
a čtvrtá měla prohlídku v muzeu… nikdo z nás netušil, že pánové Laurin
a Klement začínali svou výrobu na jízdních kolech, přes motocykly, až se
dopracovali k vozům, dnes známé Škodovky .

Všichni jsme si odvezli malé dárečky, nezapomenutelné
zážitky a hlavně VELKÉ VÍTĚZSTVÍ!!
Napsali žáci 5.C

JIRENSKÁ ŠKOLA
BUDE SLAVIT …
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Den otevřených dveří 10-17
Brandýská 45, Navrátilova 69
Slavnostní otevření nové budovy
Pražská, 13.00 -16.00 hodin

Školní akce věnujeme
významnému 320. výročí
od prvního záznamu
o naší jirenské škole.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Děti a zaměstnanci ZŠ Jirny
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spolky a organizace
SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ
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JIRENSKÁ „ČESKÁ BESEDA“ V ÚVALECH

U příležitosti 100. výročí vzniku ČSR byl jirenský taneční soubor pozván na oslavy
do Úval, aby zde zatančil Českou besedu. Soubor tvoří členové mnoha spolků jako
Skaut, Baráčníci, Sokol či SOS Jirny. Není to tak dávno, co tito tanečníci dobrovolně přijali úkol obohatit naší obec a po letech obnovili tento obrozenecký tanec.
Soubor vede Zuzana Nováková (SOS Jirny) mj. členka věhlasného folklorního souboru Jarošovci a srdečně zve všechny, aby se do lekcí besedy přihlásili. Pro inspiraci tento tanec tančí v nedalekých Zárybech celá vesnice a je zkrátka vidět, že

když se chce, i dnešní vesnice umí žít.
Zájemci o Českou besedu se mohou hlásit
na: zuzana.novakova.cz@seznam.cz

BARÁČNÍCI JIRNY

Po delší prázdninové odmlce zdravíme všechny občany
Jiren, redakci Zpravodaje a OÚ. Mnohokrát děkujeme
panu starostovi za poskytnutí krásného příspěvku
na naše společenské akce. Zúčastnili jsme se houslového
koncertu Jaroslava Svěceného a všem se nám líbil. Začaly nám brigády na hřbitově, práce je tam opravdu
hodně a byli bychom vděčni za pomoc ostatních spolků.
Dne 27. 10. jsme oslavili 100. výročí československého
samostatného státu. Přesně před 100 lety dne
28. 10. 1918 byla v Obecním domě v Praze vyhlášena samostatnost pro Čechy a Slováky. Zrod nové republiky. U
nás byl oslaven průvodem všech jirenských spolků a občanů s položením květin na historická místa. V parku

pan starosta zasadil lípu svobody a v kulturním domě jsme vyslechli čtené pásmo zaměřené na události před 100 lety.
Ještě si připomeneme 77. výročí úmrtí našeho skladatele a písničkáře Karla Hašlera, který byl 22. 12. 1941 umučen nacisty. Jeho
skladba "Ta naše písnička česká" je naší baráčnickou hymnou. Nakonec chceme popřát šťastné a veselé Vánoce všem občanům Jiren,
OÚ a redakci Zpravodaje.
Za Baráčníky
I. Vilímková
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VETERAN CAR CLUB NOVÉ JIRNY
D-DAY Javornice, 33.
setkání 23. průzkumné eskadrony

Setkání vojenských historických vozidel se konalo 12.-14. 10.
2018. Poslední terénní jízdu letošního roku si nenechalo ujít osm
členů Veteran Car Clubu. Do obce Mladotice v okrese Plzeň –
sever se vydali také manželky, děti a kamarádi našich členů, celkem nás bylo sedmnáct.
Akci pořádal Klub 3. armády Plzeň a opět nezklamal. Hned
v pátek provětral naše znalosti z historie malý test a příjemným
večerem provázela kapela Šolc boys. Sobotu jsme začali soutěžní
střelbou na střelnici. Potom konvoj vyrazil na cestu krásně zbarvenou podzimní krajinou, která vedla v okolí řeky Střely. Divokou
jízdou v rozmanitém terénu po nezpevněných cestách, přes louky,
lesy a říčku Střelu, kterou jsme několikrát projeli přírodním brodem, jsme řádně prověřili technický stav našich motorových miláčků, také řidičské schopnosti a vytrvalost posádky.

Krásný slunný den jsme zakončili posezením v místní restauraci.
Po vydatné večeři byly vyhlášeny výsledky testu, kde jsme moc
nezazářili. Vše zachránil Petr Hrubant, který si vystřílel krásné
druhé místo ve střelbě z krátké zbraně na terč. Večer příjemně
uplynul za doprovodu country kapely Ticket. K celkové pohodě
přispělo krásné podzimní počasí, perfektní organizace, příjemné
prostředí kempu a hlavně setkání s našimi kamarády. Již teď se těšíme na jaro, kdy se opět vydáme na Javornici.
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100. VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

V rámci oslav vzniku Československé republiky jsme se zúčastnili dvou akcí. První oslavy proběhly 20.10.2018 v Úvalech. Sešli
jsme se na nádraží u Legiovlaku, kde nás překvapil pan prezident
T. G. Masaryk se svou chotí Charlottou.

Program pokračoval na náměstí položením květin k pomníku, odhalením lípy svobody, divadelním představením, hudební fontánou a ohňostrojem do večerních hodin.

Druhé, pro nás důležitější oslavy proběhly 27. 10. 2018 v Jirnech.
Místní spolky spolu s obcí připravily na sobotní odpoledne oslavy
vzniku republiky průvodem, položením květin k pomníku Obětem 1. a 2. světové války a k pamětní desce Obětem 1. a 2. světové válce, vysazením stromu svobody a odhalením pamětní
desky. V kulturním domě pokračoval program seznámením s důležitými okamžiky vzniku naší republiky, doprovázené sborovým
zpěvem. Bylo nám ctí zúčastnit se těchto krásných oslav.
Jiřina Vlastníková
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HASIČI NOVÉ JIRNY

27. října 2018 se náš sbor zapojil do oslav 100. výročí vzniku Československa. V pátek
v podvečer jsme se sešli v kulturním domě v Jirnech i s naší mládeží a pomohli slavnostně vyzdobit celý sál. V sobotu v odpoledních hodinách se někteří členové zapojili
do slavnostního průvodu obcí, nechyběla ani hasičská mládež s jejich vedoucím. Pro tuto
příležitost si děti na páteční schůzce vyrobily mávátka v barvách naší vlajky. V čele průvodu kráčeli zástupci místních spolků s prapory, za nimi pak členové ve slavnostních
uniformách a další občané, kteří si nechtěli nechat ujít tak významný den. U pomníků
obětí z 1. a 2. světové války byly položeny květiny, v parku zasazen strom svobody a následoval krátký program v kulturním domě ke vzniku naší republiky. Tam také celý pěkně
zorganizovaný program končil.
Jménem výboru našeho sboru bych vás chtěla pozvat na Mikulášskou zábavu, kterou
připravujeme společně s Veteran Car Clubem Nové Jirny. Masky jsou samozřejmě vítány
a pro toho nejhezčího Mikuláše, čerta nebo anděla bude připravena odměna. Nebude
chybět ani překvapení, které vás opravdu pobaví. Těšíme se na vás!
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

SDH JIRNY

Po dlouholetém neúspěšném snažení o pořízení novější cisternové
automobilové stříkačky (CAS) se našemu sboru podařilo získat
vozidlo CAS 15 Mercedes-Benz Atego a to bezúplatným převodem majetku od Hasičského záchranného sboru Středočeského
kraje. Dne 19. září převzali zástupci našeho sboru „nový“ vůz z
rukou ředitele Územního odboru Mladá Boleslav plukovníka Ing.
Jana Hadrbolce na stanici Hasičského záchranného sboru v
Mladé Boleslavi, kde proběhlo i zaškolení s novou technikou.
Mercedes-Benz nahradil třicet let starou CAS K 25 Liaz, která
byla prodána Sboru dobrovolných hasičů obce Chlístovice.
Prakticky ihned po příjezdu naší nové CAS do zbrojnice započaly
její úpravy. V rámci úprav bylo provedeno kompletní přebudování úložných prostor nástavby, instalace radiostanice, tabletu a
kamery snímající jízdu vozidla, výměna vnějšího osvětlení za LED

reflektory, instalace LED
pásků pro osvětlení úložných prostor, montáž zadních výstražných světel
modré barvy a nabíjecích
LED svítidel, výměna vysokotlaké hadice a na
závěr nové polepení vozu,
které jsme obdrželi jako
sponzorský dar od firmy
SB Omega, které bychom
touto cestou chtěli ještě jednou poděkovat.
Během čtyř dnů se podařilo provést všechny nezbytné úpravy
a CAS byla zařazena do výjezdu. Své zásahové premiéry v našem
sboru se Mercedes-Benz dočkal přímo v den zařazení. Dále bylo
ještě zakoupeno následující vybavení: plovoucí čerpadlo, hadicové koše, nabíjecí LED reflektor a svítilny, magnetická výstražná
LED světla oranžové barvy, záchranářský batoh a dřevorubecké
lopatka. Závěrem bychom chtěli poděkovat bývalému zastupitelstvu v čele se starostou panem Skořepou za schválený rozpočet
na nákup nového vybavení.
Pro více aktuálních informací navštivte naše webové stránky
www.hasicijirny.cz.
Za SDH Jirny Ing. Milan Slabý
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SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
ZO SPCCH
Jirny, Šestajovice, Zeleneč

Začátkem září proběhl
ozdravný pobyt v Mariánských Lázních. Počasí nám
přálo, při příjezdu jsme navštívili zámek Kynžvart. Ubytovali jsme se v hotelu Pramen a Fontána, odkud nebylo
daleko na kolonádu se zpívající fontánou.
V polovině týdne jsme navštívili klášter v Teplé s nově
upravenými prostorami kláštera, proběhly zde zdařilé
opravy financované z evropských fondů.

Při cestě zpět jsme navštívili
přírodní rezervaci Kladská
s roubenými stavbami ve Švý-

carském stylu, které si zde nechal dovést a postavit tehdejší majitel panství.

Chtěli bychom poděkovat našemu starostovi panu
Skořepovi a zastupitelstvu obce za poskytnutí dotace, ze které jsme platili návštěvy zámku Kynžvart
a kláštera v Teplé, taky doplatky za ozdravný pobyt v Mariánských Lázních.

Zatím poslední jednodenní zájezd na zámek
Sychrov splnil očekávání účastníků. Prošli jsme
si zámeckou zahradu s pěkně opravenou
oranžérií, kde je možné si dát občerstvení. Poté
jsme zhlédli interiéry zámku.

Byli jsme rozděleni do dvou skupin, všichni si
chválili průvodkyně a jejich příjemný a zajímavý
výklad.
Eva Pilátová
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KLÁNOVICKÝM LESEM SE PROBĚHLO PŘES 1600 BĚŽCŮ

V neděli 21. 10. zakončilo několik stovek běžců běžeckou sezonu oblíbeným podzimním závodem na
východním okraji Prahy.

Klánovický 1/2 maraton nalákal již počtvrté běžce
na krásnou trasu Klánovickým lesem. Účastníci
měli na výběr hned několik závodů včetně dětských kategorií nebo běhu se psem. Nejsledovanější kategorií byl již tradičně půlmaraton, ve kterém zvítězil Vítek Pavlišta v traťovém rekordu
1:07:11. Ženskou kategorii ovládla Monika Hloušková, která také pokořila dosavadní rekord, její čas
by1:20:53.
Klánovický 1/2 maraton se těší nejen dobré pověstí, což dokazuje zcela naplněná kapacita více
jak dva měsíce dopředu, ale i velké oblibě mezi
českými i zahraničními běžci.

Trasa závodu má minimální převýšení, vede největším pražským lesem a běžci se mohou po cestě
kochat krásnou přírodou, užívat si měkkou půdu
pod nohama a využívat zázemí a komfortu profesionálního závodu. I to jsou důvody, proč je Klánovický ½ maraton opakovaně řazen běžci i běžeckými servery mezi nejkrásnější závody podzimu.

Nedělní závod však nebyl jen o půlmaratonu, zároveň probíhaly závody na 10km, stále vyhledávanější canicross aneb závody se psy a pro nejmenší účastníky byly připraveny speciální závody
v několika kategoriích. Úplnou novinkou byla štafeta na 11+10 km.

trasa lesem a za rok se stoprocentně vrátím.“

Klánovické závody mají také jednu zajímavost: místo
medailí v cíli účastníci dostávají koláče. „Letos jsme
jich objednávali 3400 kusů“ říká ředitel závodu Ondřej
Brouček a dodává: „Byla to opět krásná sportovní neděle. Velmi mě těší vzrůstající obliba závodu i účast.“
Klánovický 1/2maraton je pořádán občanským sdružením 3+, které již 12 let pořádá různé typy závodů v
okolí Klánovic. Tato akce se konala za podpory Hlavního města Prahy a městské části Praha 21 a Praha
Klánovice. Více informací o závodu naleznete na
www.klanovickypulmaraton.cz.
Kontakt pro média:

Barbora Kalvach
Tři pro zdraví, z. s.

Závody mají také krásnou atmosféru, jak nadšeně
líčí Adam, který se zúčastnil závodu poprvé: „Dost
jsem o tomto závodu slyšel od známých, tak jsem
si řekl, že si ho letos také zaběhnu. Moc se mi líbí
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VÝSLEDKY A ROZPIS ZÁPASŮ:
1.

kolo:
2. kolo:
16. kolo:
3. kolo:
4. kolo:
5. kolo:
6. kolo:
17. kolo:
7. kolo:

Karlovy Vary – Jirny 1:0
Jirny – Dobrovice 2:4
Benešov – Jirny 2:0
Převýšov – Jirny 0:1
Ústí nad Orlicí – Jirny 2:1
Jirny – Brozany 3:2
Štěchovice – Jirny 5:0
Jirny – Velvary 1:0 po pen.
Jirny – Písek 0:3

9. kolo, neděle 7. 10. 2018, 16:00

SK VIKTORIE JIRNY - TJ SOKOL ŽIVANICE

1:0 PO PENALTÁCH

Rozhodující penalta: Zoubek.
Rozhodčí: Řeháček - Hanousek, Pekař.
Žluté karty: 62. Petrus, 81. Staněk (oba Živanice).
Diváků: 150.
SK Viktorie Jirny: Kafka – Parys (60. Andrle), Jeníček, Kozel,
Held – Honcharenko, Skuhravý (70. M. Stockner), Borek, Zoubek – R. Stöckner, Tokar.
TJ Sokol Živanice: Hrnčíř – Buriánek, Košťál, Staněk, Motyčka – Petrus (90.+1 D. Pánek), Herzán, Gorol, Polák (69.
Hundák) – Štěpánek (46. Ujec), Kakrda (85. Živný).

Duel s Živanicemi bez gólů, dva body však
zůstaly doma.

Zarputilou bitvu o body na úkor fotbalové krásy přinesl souboj posledních dvou týmů tabulky ČFL. Viktorie Jirny hostila v neděli 7. října nováčka ze Živanic. V zápase se celkem
pětkrát zatřásla branková konstrukce, přičemž třikrát ji trefili domácí a dvakrát hosté. Gól však žádný nepadl – diváci
se jich dočkali až v penaltovém rozstřelu, v němž červenobílí
zvítězili 5:4 a vytěžili tak dva body. Aby se však odpoutali
ze dna tabulky, museli by získat všechny tři, takže pořadí
na chvostu se ani po jedenácti odehraných kolech nezměnilo:
17. Živanice, 18. Jirny. Oba týmy mají momentálně 10 bodů,
o dva méně než 16. Brozany. Brankář Kafka uhájil potřetí
na podzim čisté konto.

Naše mužstvo nastoupilo do zápasu oslabeno o svého nejzkušenějšího hráče, protože chyběl nemocný stoper Klein. I tak zahájilo aktivně a mohlo jít brzy do vedení. V 11. minutě Honcharenko rozehrál
rohový kop a Borek hlavičkoval do tyče živanické brány. Míč se
ještě odrazil ke Kozlovi, ten však střelou bez přípravy minul.
Po dvaceti minutách hry měly Jirny na svém kontě šest rohových
kopů, ale většinou je odhlavičkovali stopeři hostí. Východočeši
potom také vystrčili růžky. Gorolovu ránu vyrazil Kafka a Buriánek po rohu o metr minul jeho bránu. Krátce před poločasem se
ještě dostal k zakončení R. Stöckner, byl však zády k živanické
bráně, navíc tísněn a jeho hlavička minula cíl.
Pět minut po zahájení druhého poločasu se odhodlal hostující Petrus ke křížné střele po zemi, a ta se odrazila od tyče Kafkovy brány
zpět do pole. V 54. minutě měli velkou příležitost pro změnu Jiren-

8. kolo: Vyšehrad – Jirny 3:0
9. kolo: Jirny – Živanice 1:0 po pen.
10. kolo: Litoměřicko – Jirny 3:0
11. kolo: Jirny – Olympia Radotín 1:2
12. kolo: Zápy – Jirny 6:1
13. kolo: Jirny – Loko Vltavín (neděle 4. 11. 14.00h)
14. kolo: Domažlice – Jirny (sobota 10. 11. 14.00 h)
15. kolo: Jirny – Králův Dvůr (neděle 18. 11. 13.30 h)
ští, kdy po Zoubkově rohu hlavičkoval R. Stöckner z malého vápna
vedle a chytil se rukama za hlavu – měl to být gól.
Sestava Viktorie se potom na dvou postech změnila, kdy kapitána
Paryse vystřídal Andrle a Skuhravého Marek Stockner. Byl to právě
Andrle, kdo v 71. minutě přiťukl balon Zoubkovi a ten technickou
střelou trefil vzdálenější tyč brány soupeře. V 75. minutě zakončoval
sám Andrle, jeho hlavička šla ale přesně do místa, kde stál brankář
Hrnčíř. V 81. minutě zakončil obléhání živanické brány nádhernou střelou ze třiceti metrů Borek, který si po odchodu Paryse vzal
kapitánskou pásku. Také on měl však sportovní smůlu, protože
trefil tyč.
V 82. minutě mohli trestat hosté, do vyložené šance se dostal
náhradník Hundák, ale těsně přestřelil Kafkovu bránu. Zápas tak
skončil 0:0.
Penaltový rozstřel zahajovali hosté a čtyři z jejich hráčů proměnili:
Buriánek, Gorol, Hundák a Herzán. Ve čtvrté sérii však nedal Motyčka, který dělovkou napálil břevno Kafkovy brány. Domácí fotbalisté proměnili všech pět penalt: Held, Tokar, Borek,
Honcharenko a rozhodující Zoubek.

11. kolo, neděle 21. 10. 2018, 15:30

SK VIKTORIE JIRNY - OLYMPIA RADOTÍN

1:2
Branky: 90. (+2) Pokorný – 54. Trýzna z penalty, 64. Bassey.
Rozhodčí: Dujsík – Hájek, Raplík.
Hrálo se bez žlutých karet.
Diváků: 140.

SK Viktorie Jirny: Kafka – Held, Jeníček, Klein (43. Holík), Kozel
– Honcharenko (63. M. Stockner), Skuhravý, Borek (68. Andrle),
Zoubek (80. Paizullaev) – Pokorný – R. Stöckner.

Olympia Radotín: Čáp – Pelyak, Jiránek, Broukal, J. Ježdík –
Trýzna, Zubashivskyi (53. Brabenec), Dancák, Hadi (87. Petryk) –
Bassey (90.+2 Artemuk) – Koutenský

Viktorie podlehla doma radotínské
Olympii 1:2

Jen snaha nestačila a k bodovému zisku nakonec nepomohlo
ani zlomení střeleckého prokletí. Přišlo totiž moc pozdě, až v
nastaveném čase utkání 11. kola ČFL s Olympií Radotín,
které se hrálo v neděli 21. října. Viktorie Jirny podlehla doma
1:2, utrpěla již devátou podzimní prohru a s 10 body zůstala
na posledním místě tabulky.
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pečí znamenali pro Kafkovu bránu hlavně oba Nigerijci Bassey
a Hadi. Nedlouho před poločasem měl dvě příležitosti i hrotový
útočník Koutenský.
Po změně stran a centru od Helda hlavičkoval pod břevno hostující brány Honcharenko, jenomže Čáp se protáhnul a stihnul míč
vyrazit konečky prstů na roh. Jen pár vteřin po svém příchodu na
hřiště měl vyloženou příležitost střídající útočník hostí Brabenec.
V 54. minutě rozhodčí odpískal Honcharenkovi faul v šestnáctce
na Hadiho a Trýzna z penalty dal první gól utkání: 0:1. Pak měl
svoji další šanci Brabenec, ale Kafka v bráně zachránil domácímu
týmu jen těsné manko. Nedokázal to ale v 64. minutě, kdy ho střelou po zemi překonal Bassey: 0:2.

Jen snaha nestačila a k bodovému zisku nakonec nepomohlo
ani zlomení střeleckého prokletí. Přišlo totiž moc pozdě, až v
nastaveném čase utkání 11. kola ČFL s Olympií Radotín,
které se hrálo v neděli 21. října. Viktorie Jirny podlehla doma
1:2, utrpěla již devátou podzimní prohru a s 10 body zůstala
na posledním místě tabulky.

Jirenští nastoupili opět bez zraněného Paryse a na konci první půle
navíc přišli o dalšího zkušeného obránce a nástupce v roli kapitána: stopera Kleina. V souboji se zranil a musel odstoupit. Již
předtím se však naši hráči dostali do tří situací, z nichž se rozhodně
dalo skórovat. V největší šanci byl Honcharenko, bývalý jirenský
gólman Čáp mu ale trochu zmenšil úhel a střelu vyrazil. Po trestném kopu hlavičkoval Kozel nad bránu a na konci prvního poločasu se ocitl v šanci také Klein, místo gólu to však skončilo jeho
zraněním.
Možnosti skórovat měl i soupeř z Radotína, přičemž velké nebez-

Zbývala zhruba půlhodina hry a domácí trenéři se pokusili oživit hru častým střídáním, což se zčásti podařilo. Červenobílí si
vytvořili územní převahu, ale až v nastaveném čase snížil hrající asistent Pokorný, a ukončil tak dlouhotrvající střeleckou
impotenci týmu Viktorie po 645 minutách hry. Hosté pak už vý-
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TRŽIŠTE DROBNOSTÍ

Vážení,
i letos Vás zveme do jirenské knihovny (v areálu samoobsluhy) na

15. listopadu, 6. prosince
Od 15 - 18 hodin

zde můžete objevit a zakoupit drobnosti jen tak pro radost nebo dárky k pomalu se blížícím vánočním svátkům.
Najdete zde:

šperky, knižní záložky, dárkové jmenovky, bločky, polštáře, přívěšky na klíče, šály, věnce…

Pokud máte zájem o prodej, informujte se na tel. čísle: 603 244 491.
Poplatek za prodej 50 Kč. Část výtěžku poputuje na nákup knih.

kdy a kam
Divadlo Horní Počernice
LISTOPAD
čtvrtek 15. listopadu v 19:30
KONCERT
VE DVOU TOUR
Osobitá zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem Lenka
Nová, navázala spolupráci s klavíristou a skladatelem Petrem
Maláskem. Vstupné: 300 Kč
neděle 18. listopadu v 15:00
Divadlo Láry Fáry
POHÁDKA O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH
Námořnická pohádka o čestném a dobrém kapitánu Hromovi,
který se na své lodi Bublině vydává za svým snem ...
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
úterý 20. listopadu v 19:30
KINO
CHATA NA PRODEJ
komedie/ ČR/ přístupné/ do 15 let nepřístupné
režie: Tomáš Pavlíček, hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza
Voříšková, Jana Synková, Jan Kačer, Zuzana Kronerová a další
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití.
Před předáním chaty novému majiteli se však matka rozhodne
uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle set-kání bývají vždy
dost náročná.
Délka představení: 77 minut, vstupné: 80 Kč
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sobota 24. listopadu v 15:00
VELRYBA LÍZINKA
Divadlo Krapet
Dobrodružství velryby v českých vodách. Výpravná pohádka.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
neděle 25. listopadu v 17:00
SNOW FILM FEST
KINO
Celovečerní pásmo špičkových ﬁlmů o extrémním lyžování, zimním lezení, skialpinismu a dalších zimních radovánkách.
Délka: cca 5 hodin, vstupné: 80 Kč
pondělí 26. listopadu v 19:30
BYT NA INZERÁT
Marc Camoletti
DS Háta
režie: Marie Lorencová
hrají: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Roman Štolpa, Filip
Tomsa a další.
Komedie plná záměn a omylů, které jsou zdrojem vtipných nedorozumění. Vstupné: 370, 350, 330 Kč
středa 28. listopadu v 19:30
KINO
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
drama/komedie/ČR/
režie: Dan Svátek, hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Simona
Babčáková, Jaroslav Plesl, Taťjana Medvecká
Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se
přes dno lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede
už jen cesta vzhůru. Délka představení: 92 minut, vstupné: 80 Kč

PROSINEC
sobota 1. prosince v 15:00
JAK SE ČERTI ŽENILI
Metropolitní divadlo
Dana Bartůňková
Muzikálová pohádka o líném princi Vendelínovi, hamižné Kordule, chytré Adélce, chudém království a samozřejmě také o čertech. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
neděle 2. prosince v 19:30
DERNIÉRA
KRÁLOVNY
DS právě začínáme
Michaela Doleželová a Roman Vencl
režie: Ondřej Krásný, hrají: Iva Ptáčková, Zdena Víznerová, Barbora Jelínková
Tragikomedie plná upřímného humoru, za kterého občas mrazí
v zádech. Vstupné: 120, 100, 80 Kč
pondělí 3. prosince v 19:30
KOŠIČAN 3
NEBUĎ KONZERVA
Divadlo VOSTO5
režie: Ondřej Cihlář
hrají: Ondar Cihlář a Petar Prokop
Noční „rozhlasový“ pořad pro posluchače osamělé, opuštěné
a neúspěšné. Právě díky tomuto pořadu můžeme sledovat nejdojemnější milostný příběh všech dob Jarmily T. a Standy P.
vstupné: 200, 180, 160 Kč (studentská sleva 20%)
úterý 4. prosince v 19:30
MAGICKÁ HODINA
režie: Vilma Cibulková
hrají: Vilma Cibulková,
Stanislav Lehký, Rostislav Trtlík
Herci se zříkají honoráře

DERNIÉRA
Daniel Glattauer

a výtěžek představení věnují
na podporu Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice.
Komedie s brilantně napsanými
dialogy a manželském páru, který
se rozhodl své vztahové problémy řešit s psychoterapeutem.
Vstupné: 350, 330, 300 Kč
čtvrtek 6. prosinec v 18:00
DECHOVÝ ORCHESTR
Koncert dechového orchestru ZUŠ Ratibořická
Vstupné: vstup volný (nutná vstupenka)

KONCERT

pátek 7. prosince v 19:30
BOEING-BOEING ANEB TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI
Marc Camoletti
Divadélko Radka Brzobohatého
režie: Hana Gregorová, hrají: Irena Máchová, Eva Perkausová,
Bára Motlová, David Gránský, Vojta Eﬂer a Hana Gregorová
Příjemně rozverná situační komedie o úspěšném pařížském
architektovi, který svůj milostný život řídí podle letového řádu.
V luxusním bytě se střídají milenky – letušky a vše dokonale
vychází, ale jen dokud neselže propracovaný systém. Kolotoč
bláznivých situací se roztáčí. Vstupné: 450, 430, 410 Kč
sobota 8. prosince v 15:00
PYŠNÁ PRINCEZNA
DS Julie Jurištové
Dana Bartůňková. Pohádka s písničkami na motivy díla Boženy
Němcové. Vstupné: 120, 100, 80 Kč
neděle 9. prosince v 19:30
ČDP
NEVĚSTA K POHLEDÁNÍ
DS Vojan – Libice nad Cidlinou
Jaroslav Vondruška, režie: Jaroslav Vondruška
Komedie na motivy francouzských frašek. Mladý, ne příliš úspěšný,
malíř je manipulován svojí milenkou do výhodné svatby s „nevěstou k pohledání“. O bláznivé situace nebude nouze. Vstupné: 120,
100, 80 Kč (sleva pro seniory 50%, pro studenty 20%)
pondělí 10. prosince v 18:00
KONCERT
BIG BAND
Koncert ZUŠ Ratibořická
Vstupné: vstup volný (nutná vstupenka)

inzerce

Společnost PST CLC, a.s.
hledá pro své logistické centrum
v Nehvizdech nové kolegy
na pozice

SKLADNÍK, VEDOUCÍ SMĚNY.
Stabilní zaměstnání
na hlavní pracovní poměr,
směnný provoz,
měsíční prémie,
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK,
příspěvek na stravování,
5 týdnů dovolené.
Nástup možný ihned.
Místo výkonu práce Logistický areál
P3 Prague D11, hala DC06,
Nehvizdy.
V případě zájmu nám napište na:
hr@pst-clc.cz nebo volejte na tel.:
724 821 959.

Oplanská 2614
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Společnost AW COOL, s.r.o. přijme nové zaměstnance
na pozice:
Obchodník s technikou
Servisní koordinátor
Servisní technik
Kontakty:

www.awcool.cz
j.civin@awcool.cz

281 867 578
775 213 201

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz
Hledá se kočička
Koncem září se nevrátila domů 2-letá kočička.
Na první pohled vypadá jako obyčejná mourka, je
ale křížená s britkou, takže má výrazně kulatou
hlavičku a zploštělý čumáček. Na krku má růžový
obojek s růžovým korálkem, slyší na jméno
ADÉLKA.
Pro nálezce odměna jistá. Štěpánkovi, Družstevní
265, Jirny, tel. č. 606 866 410

