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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři,

další školní rok je za námi a čas dovolených a prázdnin před námi. Prožijte je ve zdraví, klidu a pohodě, jak jen to bude nejlépe možné.
Přejeme hezké léto
Za tým redakce Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e
SLOVO STAROSTY

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne
15. 6. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Program:
1. Závěrečný účet obce za rok 2015 + účetní závěrky OÚ, ZŠ
a MŠ za rok 2015
2. Investiční akce za 1. pololetí roku 2016
3. Konkurzní řízení na obsazení místa ředitelky MŠ
4. Bezúplatné převody pozemků do majetku obce: - p.č. 937 o výměře 4 m2, p.č. 1693/6 o výměře 200 m2, p.č. 1766/3 o výměře
192 m2 a p.č. 1766/4 o výměře 21 m2
5. Směnná smlouva se Sokolem Jirny – část pozemku p.č. o výměře cca 900 m2 za pozemky p.č. 185/1 o výměře 7.113 m2 a p.č.
185/3 o výměře 16 m2
6. Odprodej částí pozemků: p.č. 1773/1 o výměře 266 m2 a p.č.
1774 o výměře 130 m2
7. Přijmutí daru – pozemku o výměře 4 m2 odděleného z pozemku
parc.č. 1042/6
8. Odkup pozemku parc.č. 1563/3 o výměře 306 m2
9. 2x žádost fi. ČEZ o uzavření smlouvy na věcné břemeno za pokládky podzemního vedení na pozemcích: parc.č. 1544/78 +
1754/2, p.č. 887/1 + p.č. 887/2
10. Diskuse a závěr
Návrhová komise: p. Ing. Červinka, p. Vodička 12 x ano
Ověření zápisu : pí. Bc. Hanušová, p. Kopecký 12 x ano
Hlasování veřejné, diskuse ihned 12 x ano

1. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 + účetní závěrka OÚ, ZŠ a MŠ za rok 2015

Starosta, jak už bývá zvykem, na červnovém veřejném zasedání
zastupitelstva obce Jirny, seznámil přítomné v úvodu dle §17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech se zpracovaným
a řádně zveřejněným Závěrečným účtem obce za rok 2015.
Ten se skládá:
- Z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
- Z účetní Rozvahy
- Z finančního vypořádání dotací z rozpočtu kraje
- Z výsledku hospodaření PO řízených obcí Jirny
- A ze zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
– to vše za rok 2015
Všechny tyto informace za období od 1. 1. do 31. 12. 2015 byly

zapracovány do zprávy auditora pí. Ing. Čuhelové a byly zveřejněny na úřední desce jak klasické, tak i elektronické, aby se občané s nimi mohli podrobně seznámit.
Hospodaření obce za rok 2015: z roku 2015 byla převedena do
roku 2016 částka 16.029.883,-Kč – vytvořená rezerva pro připravovanou stavbu nové školy. Hospodaření obce se odvíjelo z vlastních zdrojů, bez přijetí úvěrů a bylo kladně hodnoceno i bankovním ústavem. Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány a v plné
míře čerpány (dotace na hasiče, revitalizaci Kaštanky, realizaci
Jirenské stezky, doplatek na intenzifikaci ČOV).
Zpráva auditorky: při přezkoumání hospodářského územního
celku obce Jirny nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky, nebyla zjištěna případná rizika.
Co se týká účetních uzávěrek PO zřízených obcí – tj. MŠ a ZŠ,
dopadlo jejich hospodaření následovně :
Hospodaření MŠ skončilo kladným výsledkem + 80.293,86Kč,
ke kterému je nutno ještě připočíst částku ve výši 10.204,90Kč za
provoz školní kuchyně. Celková částka činí 90.498,76 Kč.
Hospodaření ZŠ skončilo také kladným výsledkem a to +
146.790,78Kč.
ZO souhlasí s převodem těchto financí do rezervních fondů příspěvkových organizací.
Hlasování : jednohlasně ano
2. INVESTIČNÍ AKCE ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2016

Starosta v úvodu projednávání toho bodu vyzdvihl a připomněl
3 nejhlavnější priority, které byly stanoveny pro letošní rok.
• Pokračování v opravách komunikací a chodníků (Cyrilovská,
Jaromírova, část úseku ulice Na Jablonce, Haškova, Smetanova, Alejka)
• Výstavba dešťové kanalizace V Alejce, tu nebylo možné provést v loňském roce z důvodu provedení přeložky plynu v délce
cca 80m).
• Zahájení stavby nové školy.

Následně provedl rekapitulaci rozpracovanosti ke dnešnímu dni,
kde seznámil přítomné s:
- tím, co je hotovo – vyasfaltovány povrchy ulic Haškova, Smetanova, Cyrilovská, Jaromírova a část ulice Na Jablonce. Dokončuje se pokládka zámkové dlažby včetně terénních úprav
přilehlého prostranství.
- s rozpracovaností – probíhá pokládka dešťové kanalizace
V Alejce, připravena odbočovací šachta pro dešťovou kanalizaci pro nový objekt ZŠ.
- Z důvodu zatím nezahájené stavby nové školy (březen 2017) ZO
rozhodlo o opravě dalších úseků místních komunikací, které
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budou následně zahájeny - část ulice Letenská od křižovatky
s ulicí Na Jablonce po křižovatku s ulicí Havlíčkova, ulice Horova.

Diskuse k tomuto tématu byla přeložena na závěr do bodu č.10.
ZO bere na vědomí a souhlasí.

3. KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA ŘEDITELKY MŠ

30. března oznámila ředitelka MŠ pí. Iva Křenková své rozhodnutí o ukončení pracovního poměru ve funkci k 31. 7. 2016. S tímto jejím rozhodnutím bylo následně seznámeno ZO, které rozhodlo vypsat co nejrychleji konkurzní řízení na obsazení místa
funkce ředitele MŠ. Záměr byl zveřejněn na úředních deskách
a dále byla podána i inzerce do Učitelských novin.
Konkurzní řízení probíhalo „dvoukolově“. V prvém kole v termínu do 17. 5. se měli uchazeči přihlásit a předložit konkurzní
výběrové komisi předepsané dokumenty z Výzvy (životopis,
praxi, představu koncepce MŠ na 6let, apod.). Přihlásilo se 6 zájemců, kteří byli po zkontrolování obsahu obálek požádáni o doplnění chybějících potřebných referencí - dokladů.
Do druhého kola, které se konalo 6. června, se dostavilo pouze
5 uchazečů, jeden uchazeč odstoupil.
Druhé kolo probíhalo formou zhruba půlhodinového rozhovoru
konkurzní komise s každým zájemcem samostatně. Poté komise,
která se mimo jiné skládala i ze zástupce ČŠI a zástupce KÚSK
z odboru školství, jednotlivé uchazeče obodovala (jako ve škole,
nejlepší 1) a určila výsledné pořadí a vítěze, kterého doporučila
Obci, jako zřizovateli MŠ, k definitivnímu odsouhlasení.
Vzhledem k tomu, že vybraný uchazeč – paní Tykvová, zcela
jasně a s přehledem komisi přesvědčila o svých znalostech, byla
doporučena ZO k schválení do funkce ředitelky MŠ Jirny.
Hodnocení a umístění jednotlivých uchazečů:
Na prvém místě se umístila paní Tykvová – 5 bodů.
Na druhém místě se umístila paní Paková – 13 bodů.
Na třetím až pátém místě s rozmezím bodů od 18 do 20 se umístily zbylé tři uchazečky, podle abecedy pí. Bilová, pí. Mgr. Kolafová a pí. Králová.
Hlasování: jednohlasně ANO
4. BEZÚPLATNÉ PŘEVODY POZEMKŮ DO MAJETKU
OBCE

- Pozemek p.č. 937 o výměře 4 m2
Jedná se o pozemek, který se nachází na začátku spodní cesty pod
hřbitovem, který je součástí zřízeného parkoviště pro osobní auta.
Obec dostane tento pozemek, o který bylo požádáno již před
čtyřmi roky, bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
Hlasování: jednohlasně ANO

- Pozemky p.č. 1693/6 o výměře 200 m2, p.č. 1766/3 o výměře
192 m2 a p.č. 1766/4 o výměře 21 m2
Jde o 3 pozemky v ulici Brandýská, o úseky chodníků, kde byla
zhruba před 4 roky po dohodě s majitelem – KÚSK, položena
obcí Jirny zámková dlažba a kde byl domluven bezúplatný převod
těchto pozemků do majetku obce (chodník od školy k faře, krátký
úsek proti přechodu pro chodce u fary a dále část chodníku po
levé straně ul. Brandýské až ke hřbitovu).
Hlasování : jednohlasně ANO

5. SMĚNA POZEMKŮ SE SOKOLEM JIRNY

- Směna části obecního pozemku p.č. 171/2 za kulturním
domem o výměře cca 900 m2 za pozemek parku u nákupního
střediska p.č. 185/1 o výměře 7.113 m2 a p.č. 185/3 o výměře
16 m2
Zjara letošního roku proběhlo několik intenzivních jednání se zástupci Sokola, která vedla ke zdárné dohodě k zahájení příprav ke
směně výše citovaných pozemků.
Hlasování : jednohlasně ANO
6. ODPRODEJ ČÁSTÍ OBECNÍCH POZEMKŮ

- p.č. 1773/1 o výměře cca 266 m2
- p.č. 1774 o výměře cca 130 m2
Projektová kancelář Sudop Praha ve spolupráci s Metroprojektem Praha připravují pro Správu železnic projektovou dokumentaci na stavbu „Optimalizace traťového úseku Praha – Mstětice Čelákovice“. Při této stavbě dojde mimo jiné k trvalým záborům
částí výše uvedených pozemků, přesná výměra bude známa po
vyhotovení GP. Pro žádost o vydání stavebního povolení potřebuje mít investor stavby tuto záležitost vyřešenu. Termín realizace stavby se předpokládá v letech 2019 – 2022. Součástí této
stavby bude i nově vybudovaný mostní přejezd přes železniční
trať ve Mstěticích.
ZO záměr o budoucím odprodeji schvaluje, cena za 1 m2 bude řešena před vydáním SP.
Hlasování: jednohlasně ANO
7. PŘIJMUTÍ DARU

- Obci bude bezúplatně darován pozemek p.č. 1042/11 o výměře
4 m2, který byl oddělen z pozemku p.č. 1042/6 za účelem nutného
rozšíření komunikace v ulici U Potoka, vedle myslivecké chaty
v Nových Jirnech.
Hlasování: jednohlasně ANO
8. ODKUP POZEMKU

- Pozemek p.č. 1563/3 o výměře 306 m2
Zastupitelstvo obce na konci loňského roku rozhodlo o odkupu
již značně zdevastované vodní nádrže Vaňák do majetku obce za
účelem její rekonstrukce a zachování vodní plochy. Obec Jirny
počátkem roku odkoupila od původních majitelů za symbolickou
cenu dva pozemky vodní nádrže Vaňák (p.č. 1563/1 a 2, o celkové výměře 2.398 m2). Třetí díl pozemku p.č. 1563/3 o výměře
306 m2 však patřil Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, s kterým obec vedla o jeho prodeji či převodu jednání.
Obec následně obdržela od ÚZSVM nabídku na možný odkup za
stanovenou kupní cenu ve výši 33.000,-Kč (107,85Kč/m2 ).
Bude ještě zbývat dokončit jednání s Povodím Labe, kterému patří
úzký pruh mezi Šestajovickým potokem a zmiňovaným Vaňákem.
Po jeho získání a dokončení PD na obnovu nádrže bude zažádáno
o finanční dotaci na zrealizování projektu.
Hlasování: jednohlasně ANO
9. 2x ŽÁDOST firmy ČEZ DISTRIBUCE a.s., O UZAVŘENÍ
SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ NA ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

1. Jde o smlouvy o zřízení věcného břemene za pokládku a umístění podzemního kabelového vedení na pozemcích obce p.č.
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1544/78 + p.č. 1754/2 v k.ú. Jirny v ulici Pod Lesem IV. a ul. Jiráskova k TS, cena vč DPH 12.100,-Kč a dále na pozemcích p.č.
887/1 + p.č. 887/2 v k.ú. Jirny v ulici Seifertova. Cena vč. DPH
činí 1.210,-Kč.
Hlasování: jednohlasně ANO
10. DISKUSE
– po projednání programu starosta otevřel diskusi a vrátil se k projednávanému bodu 2)

- připravena oprava ul. Horova a části ul. Letenská, kde byl řešen
požadavek na zúžení silnice na šířku cca 3,5 m ve formě jednosměrné ulice, obytnou zónu s povolenou rychlostí 20 km/hod.
a s dalšími úpravami. Po rozsáhlé debatě a vysvětlení důvodů
vedoucích k zachování obousměrné komunikace v šíři 5 m
a možností nahlédnutí do vypracované studie projektové doku
mentace proběhlo hlasování – 12x ANO pro zachování šíře 5 m.
- otázka čipových karet a průjezdnosti přes pozemek fi. REWE –

starosta opětovně podal informace o zřízené elektronické zá
voře, čipovém systému, jednáních o průjezdu okolo REWE
v návaznosti na připravovanou studii kruhového objezdu, který
vznikne při výjezdu z dálničního přivaděče na Poděbradskou
silnici.
- otázka k průběhu konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky MŠ – zástupci obce podali postupné informace k průběhu
konkurzu a k vizi nové paní ředitelky.
- ZŠ – termín zahájení stavby, termín otevření druhého stupně –
k 1 .9 .2018, otázka umístění žáků z 5 .tříd k 1. 9. 2017 – obec
otevře k tomuto datu 6.třídu v ZŠ v Jirnech.
Návrhová komise přednesla návrh usnesení, který byl zastupitelstvem obce jednohlasně odsouhlasen.

Starosta poděkoval za pozornost a ukončil ve 22.13 hod. veřejné
zasedání.
Stanislav Skořepa, starosta obce
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OSTATNÍ INFORMACE
Obsazení pracovní pozice
kvalifikovaný/á učitel/ka

Obec Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, zastoupená starostou Stanislavem Skořepou, v rámci
plnění svých úkolů zřizovatele MŠ Jirny přijme
kvalifikovaného/ou učitele/učitelku

pro předškolní výchovu.
Nástup 25. 8. 2016.

Informace na tel. č. 281 962 944

Nabídka práce

Obecní úřad Jirny přijme:
pracovitého, samostatného a manuálně zručného
pracovníka na plný úvazek.

NÁPLŇ PRÁCE:
 údržba a úklid veřejné zeleně a prostranství včetně
hřbitova,
 základní zednické práce,
 údržba drobné mechanizace,
 další práce dle dispozic.

Přihlášky s uvedením Vaší praxe možno posílat nebo
osobně odevzdat na:
OBECNÍ ÚŘAD JIRNY, Brandýská 9, 250 90 Jirny
do 31. 7. 2016.

Závora u firmy REWE Buying Group s.r.o.

Od 20. června si mohou občané s trvalým pobytem v lokalitě
Na Výsluní a nad Hřbitovem oproti podpisu na obecním úřadě
vyzvednout čip, který jim umožní průjezd okolo firmy REWE
Buying Group s.r.o, kde je nově vybudována závora.
Lokalitou Na Výsluní a Nad Hřbitovem se rozumí tyto ulice:
Bezručova,
Erbenova,
Fričova,
Hrubínova,
Máchova,
Na Výsluní,
Pionýrů,
Seifertova,
Spojovací.

Počet čipových karet je omezen pouze na 100 kusů a to nepokryje
kapacitu automobilů v dané lokalitě, proto budou čipové karty vydávány na rodinný dům nikoliv na počet aut v domě, tzn.
→ 1čip = 1 RD s podmínkou trvalého pobytu v Jirnech !!!

Závora zde byla zřízena z důvodu snížení dopravy. Jejím prostřednictvím chce firma REWE omezit provoz v místě jejich sídla

UPOZORNĚNÍ,
provoz obecní knihovny v letních měsících
bude omezen:
červenec – otevřeno,
srpen – zavřeno.
Děkujeme za pochopení.

a průjezd přes jejich soukromý pozemek. Doprava všech vozidel
byla z tohoto důvodu odkloněna po silnici Brandýská na semafor
a odsud na dálnici. K omezení došlo díky neukázněným řidičům,
kteří v době dopravní špičky v ranních hodinách a největšího průjezdu kamionů zajíždějících do firmy REWE, projížděli danou lokalitou – SOUKROMÝM POZEMKEM FIRMY REWE a v místě
často docházelo k potyčkám mezi řidiči osobních automobilů
a řidiči kamionů. Společnost REWE má tedy plné právo rozhodnout jakým způsobem omezí či zcela zakáže průjezd přes svůj pozemek.
Z tohoto důvodu čipové karty nebudou vydávány ostatním
občanům!

Vzhledem k tomu, že se objevují časté dotazy občanů, kde je poukazováno na to, že ulice byla zřízena z evropských dotací, jsme
nuceni všem sdělit, že každá dotace má svoji dobu udržitelnosti
a ta již bohužel skončila, proto průjezd touto „ mezinárodní zkratkou“ není možný!
Průjezd vozidel Červenka pouze pro jeho vlastní potřebu.

Za obec Jirny
Bc. Šárka Hanušová a Mgr. Michaela Vodičková

placená inzerce

KOMINICTVÍ NĚMEC
opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921,
www.kominictvinemec.cz
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události a novinky z naší obce
V měsíci květnu proběhlo
v naší obci další Vítání občánků. Protože minulé číslo
bylo velmi obsáhlé a další příspěvky se do něj již nevešly,
nemůžeme jinak, než se zmínit v tomto vydání.
Tentokrát bylo na Vítání přihlášeno 15 rodičů se svými
ratolestmi. Počasí nám přálo,
takže sobotní odpoledne proběhlo v slavnostním duchu
v prostorách mateřské školy
a fotografování rodičů s dětmi
mohlo být tedy ve venkovních prostorách na zahradě
mateřské školy.

Pro naše nejmenší a jejich rodiče si připravily skvělé vystoupení děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Mgr.
Jany Nové. Vystoupení bylo vtipné a zaslouženě sklidilo velký
potlesk.
Maminky a tatínkové se poté podepsali do pamětní knihy
a dostali pro svá zlatíčka pamětní list a knihu jako vzpomínku
na tento den.
Přestože se někteří nedostavili, pamětní listy i kniha na ně čekají na obecním úřadě.
Chtěla bych Vám, milí rodiče, popřát mnoho radosti a štěstí
s Vašimi nejmenšími a poděkovat, že jste přišli a současně děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci i průběhu tohoto slavnostního dne.
Šárka Hanušová
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Užijeme si léto na zahradě?

Všichni to znáte, venku se oteplí a člověka to doslova táhne ven,
odpolední káva na zahradě, nedělní oběd na sluníčku a hlavně grilování za vlahého večera. No prostě sen! Idyla, kterou prožíváme
všichni každé léto a celou zimu se na to těšíme. To je to pravé užít si zahradu….
Je to jako by se Vaše okolí probouzelo ze zimního spánku. První
začnou na zahradě hlaholit děti a s přibývajícím teplem se přidávají i dospěláci. Mnohdy soused souseda doslova navnadí vůní linoucí se přes plot, či do hlavy zaseje pár not z nápěvu písně, která
se nese mezi zahradami. A bujaré veselí nabírá na síle s postupujícím večerem a hladinou alkoholu. Je to nádhera si zahulákat pod
širým nebem, člověk se druhý den cítí mnohem volněji, když
odezní kocovina.
Ale pozor, kam až může takové nevinné veselí zajít. Ne všichni ve

Vašem okolí mohou být stejně nadšení pro zahradní zábavu,
a když bolí hlava, je lepší zalézt do klidu, ale kam. Tady by se
měla použít základní lidská dovednost - umění komunikovat, tedy
mluvit spolu o věcech, které se nás týkají.
Jasně, ne vždy se věci plánují a neplánované večírky, které
vznikly neřízeně, z nicotného popudu byly vždy nejlepší, nejvydařenější, nejvíc se na ně vzpomíná, no prostě Nej. Ale zejména
v takovém případě je třeba si uvědomit, pokud mi to alkohol dovolí, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Pravidla slušného chování jsou vesměs nepsaná, ale přesto
většinou dodržovaná. Snad mezi námi není převaha těch, kteří by
chtěli, aby pravidla platila jen pro ty ostatní.
Chovat se slušně k tomu nepotřebujeme vyhlášky, zákony ani policii, stačí vlastní cit, snad to ještě nevyšlo z módy.
Milan Červinka

Rozloučení
s předškoláky

Dobrý den,
ráda bych svým článkem vyjádřila poděkování za příjemně
strávené odpoledne.
V pátek 24. června 2016 proběhlo v KD Jirny slavnostní
rozloučení s předškoláky z mateřské školy.
Připravený program pro děti
potěšil nejen je, ale také rodiče, babičky a dědečky budoucích školáků. Chtěla bych
tímto poděkovat paní ředitelce
Ivě Křenkové, za přípravu
této akce pro děti a také za její
dlouholetou vynikající práci s
našimi dětmi. Velký dík patří
celému kolektivu mateřské školy, se kterými se předškoláci loučí.
Ať už to jsou paní učitelky, hodné tety nebo skvělé kuchařky,

Hasičský dětský den

které se o naše děti po celou dobu v mateřské škole staraly.
Děkuji, Hrubantová Marcela

Dobrý den, ráda bych touto cestou vyjádřila své poděkování všem hasičům
Nové Jirny, kteří opět, jako každý rok, připravili v Nových Jirnech na louce
dětský den.
Tato akce je rok od roku zdařilejší, a rok od roku nabízí zajímavější program.
V loňském roce se děti mohly podívat na to, jak se cvičí a jak pracují služební
psi na pražském letišti. Letos se seznámily s prací Policie ČR. Ale kromě těchto
naučných akcí, které jak se domnívám si užily nejen děti, ale i jejich tatínkové,
bylo pro děti připraveno spousta zábavy, úkolů a samozřejmě sladkých,
a vlastně nejen sladkých, odměn. Chtěla bych poděkovat i malým „hasítkům“
za předvedení jejich práce s hasičskou technikou. Všem, kteří věnují svůj volný
čas k přípravě a realizaci tak rozsáhlé akce, patří můj obdiv a veliký dík.
Všem držím palce, aby se jim i nadále ve všech jejich aktivitách dařilo, a nám
všem přeji, aby je to dlouho bavilo a my se měli každý rok na co těšit.
Lucie Kůsová
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Nová ředitelka Mateřské školy

Vážení čtenáři, milí rodiče,
možná někteří víte a jiní ani netušíte, ale v MŠ dojde
od 1. 8. 2016 k závažné změně. Stávající paní ředitelka Iva Křenková odchází z MŠ a bude si užívat zasloužený důchod. Chtěla bych jí touto cestou za celou
redakci i obecní úřad poděkovat za práci, kterou
v mateřské škole vykonala a popřát jí krásné prázdniny a hezký a klidný odpočinek třeba jen v roli babičky či maminky. Děkujeme, Ivo, a přejeme, ať je
Tvůj další život spokojený a přesně podle Tvých
představ.

Současně však musím všem sdělit, že s odchodem
paní ředitelky musela nastat situace, kdy obecní úřad
jako zřizovatel byl nucen vypsat konkurzní řízení na
novou ředitelku MŠ. Bližší informace o tomto konkurzním řízení
si můžete přečíst v tomto čísle v zápise z veřejného zasedání. Dnes
už je jasné, že jirenská mateřská škola má novou ředitelku, kterou
se stala paní Jana Tykvová, která zcela jednoznačně v konkurzním
řízení zvítězila. Budoucí paní ředitelka má mnoho let praxe
s dětmi předškolního věku a to jako učitelka, zástupkyně ředitelky, ale i samostatný logopedický poradce a garant logopedické
péče v projektu EU, věřím tedy, že novou funkci úspěšně zvládne.

Přestože vím, že žádný začátek není lehký, přejeme nové paní
ředitelce mnoho štěstí v její nové roli, hodné děti a dobrý a stabilní
personál a hlavně pevné nervy.

A vám, milí rodiče, přeji, ať jsou Vaše děti v jirenské mateřské
školce šťastné a spokojené a Vy společně s nimi také.
Krásné prázdniny.
Šárka Hanušová

Projekt „Motýlí zahrádka“
v Mateřské škole

Jménem MŠ Jirny chci poděkovat za pomoc paní Navrátilové s projektem „Motýlí zahrádka“!
Projekt se dětem ze všech tříd moc líbil a motýlky jsme společně vypustili v polovině června. Děti si vyrobily křídla
s otisky svých dlaní a čelenky a motýlky doprovodily až na

zahrádku, kde se podařilo motýlky pustit přímo z ruky. Byl to
krásný zážitek pro všechny!
Přejeme krásné prázdniny!

Martina Bilová a kolektiv MŠ Jirny
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základní škola
Batůžek červen 2016,
družinové noviny
do každé rodiny!
PERLIČKY Z DRUŽINOVÉ KRABIČKY

Důležité životní rozhodnutí
Na výletě: „Paní učitelko, rozhodl jsem se, že si v životě něco
užiju, tak jsem řekl mámě, že pojedu do Podhradí“.

Každý to vidí jinak
Na zámku Konopiště jsme dostali
povolení i přes přísný zákaz focení jednu fotografii udělat, to
aby vynikla jedna skvělá hláška.
Adam se dívá na vystavený exponát vycpané medvědice Máši
a říká: „Ty kráso!!! Napůl medvěd, napůl Mikymauz!!“

Naši milí čtenáři, milé děti,
čas léta a prázdnin se nezadržitelně blíží. Školní rok utekl
rychle a my během něj zažili mnoho chvil. Některé byly úsměvné, některé nezapomenutelné, někdy se objevily na našem
družinovém nebi i mraky, ale nikdy se nestalo, abychom se
spolu neuměli domluvit, nebo aby se někomu křivdilo. A to je
důležité, protože chodit do družiny se špatným pocitem by bylo
to nejhorší, co by se nám, které s dětmi pracují, mohlo stát.
V hlavě máme nápady na příští školní rok a vy se je dozvíte
v pravý čas. Přejeme vám krásné dny volna a těšíme se na další
chvíle s vámi všemi. A protože se brzy ukončí celoroční družinové hry a budou se rozdávat ceny, chceme se vám pochlubit diplomem, který jsme dostaly my všechny.
Tak v září zase - ahooooooooooj!!!
Radka Posýřilová, Kateřina Fialová,
Zdeňka Válová, Margita Smetanová

Úspěch družinových Pisálků aneb čtení
i psaní není nuda

Když jsme se zúčastnili soutěže Bambini litera, brali jsme to
jako milou možnost zapojit se do pěkného projektu, kdy děti
píší pohádky dětem. A ze 300 pohádek ta naše byla vybrána
mezi 20 nejlepších. Co víc si přát na konci naší desetiměsíční
cesty s knížkami? Je to paráda a vy jste měli stejně velkou radost jako já sama.
Takže se určitě uvidíme v září, kdy díky této soutěži navštívíme opravdovou tiskárnu, kde se knihy tisknou, každý z vás
jednu knihu obdrží a ještě nás čeká autogramiáda, kdy budete
knihu s pohádkou Kouzelný dědeček Antonín jako správní spisovatelé podepisovat.

str. 11
POSLEDNÍ
ZVONĚNÍ

patří k jirenské škole jako
tradiční, slavnostní i rodinné setkání, které připravujeme pro žáky pátých ročníků.
Na školním dvoře jsme se
sešli poslední červnový
den v hojném počtu děti, učitelé, rodiče i prarodiče, abychom se s nimi slavnostně rozloučili.
Radost, proslovy, promenáda, potlesk i slzy provázely poslední loučení
a my, všichni přejeme páťákům další úspěšná
a spokojená školní léta.

Působivý proslov
Aničky Krejčí:
Milá paní ředitelko, paní
učitelky, milí rodiče, sluší
se, aby své poslední slovo
při posledním zvonění
řekli i žáci.
Takže:
Rádi bychom poděkovali
všem paním učitelkám,
které nás provedly prvními pěti školními léty.
Umíme nejen číst, psát
a počítat. Díky vám umíme i spoustu dalších věcí.
Děkujeme za vaši trpělivost a péči. Přejeme vám,
ať o prázdninách načerpáte hodně sil do dalšího
školního roku.
Děkujme také paní ředitelce, která dbala na to,
že jsme měli ve škole vše,
co jsme potřebovali. Například střechu nad hlavou. Paní ředitelka se
osobně zasloužila na tom,
že jsme mohli v tomto
počtu vůbec nastoupit do
první třídy. Nejen za to
Vám, paní ředitelko, děkujeme.
Těšíme se na prázdniny.
To teda ano. Ale mnohým
z nás je také líto, že už se
do naší školy v září nevrátíme. Budeme na vás
a na jirenskou školu s láskou vzpomínat.
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Vážení rodiče a přátelé školy,
děkujeme vám za projevenou důvěru, pomoc, podporu a pozornost, které věnujete naší jirenské škole. Rádi se s vámi budeme i
dále setkávat při všech příležitostech, které jirenskou školu prezentují. Přejeme vám krásné a odpočinkové léto.
Pedagogové ZŠ Jirny
Trochu poučení, možná si jej připomenete, až se budete z letních
cest vracet domů - do Jiren.

spolky a organizace
HASIČI NOVÉ JIRNY

V sobotu 4. června 2016 se družstvo starších žáků zúčastnilo
první letošní soutěže v požárním útoku v Křížkovém Újezdci.
Účast z okolních sborů byla veliká. Přestože někteří členové
družstva stáli na startovní čáře poprvé a měli ohromnou trému,
oba pokusy zvládli. Tentokrát se jim nepodařilo vybojovat pohárové umístění. Držíme jim pěsti, aby to na té příští soutěži v požárním útoku 3. září 2016 v Modleticích dopadlo o trochu lépe.
11. června 2016 uspořádal náš sbor pro děti tradiční dětský den,
plný soutěží, sladkostí a v neposlední řadě i ukázek z výcviku Policie České republiky a našich mladých hasičů. Díky krásnému
počasí byla účast dětí úžasná. Na připravených stanovištích
plnily připravené úkoly a zdolávaly překážky, někteří i za pomoci
rodičů. Přípravka novojirenských hasičů předvedla návštěvníkům
záchranu zraněného medvěda a výjezd hasičským autíčkem. Ti
starší předvedli požární útok na hořící domeček.
Dospělí i děti si po ukázce zadržení zlodějů se zájmem prohlíželi vybavení vozidel Policie ČR, jejich zbraně a také si mohli vy-

zkoušet neprůstřelnou vestu. Líbila se jim také projížďka ve vojenských autech. Celé odpoledne si děti opravdu užily. Jakmile
hasiči začali připravovat tolik oblíbenou pěnu, byl přeplněný skákací hrad v tu chvíli prázdný.
Děkujeme moc všem sponzorům, kteří nás každoročně při této
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akci podporují. Děkujeme také Obecnímu úřadu Jirny za finanční
podporu a také zúčastněným členům našeho sboru za krásně připravené stanoviště.
Těšíme se zase za rok a přeji krásné prázdniny!
Za SDH Nové Jirny
Marcela Hrubantová

k ult u ra v o b c i
OSLAVA SVATÝCH PETRA A PAVLA

V sobotu 25. června 2016 proběhly před farním kostelem oslavy sv.
Petra a Pavla, jímž je náš kostel zasvěcen. Již během dopolední přípravy této akce, kdy sluníčko opravdu bedlivě dohlíželo na dobrovolníky připravující areál před kostelem a před budovou ZŠ, bylo
zřejmé, že se bude jednat o náročný den.
Vlastní oslavy vypukly ve dvě hodiny odpoledne krásnými fanfárami na tři lesní rohy pod vedením paní učitelky Marcely Babkové
ze ZUŠ.
Pak následovaly hlasy dětského sboru vedeného paní učitelkou
MgA. Ladislavou Šťastnou, taktéž ze ZUŠ.
Bylo vidět úsměvy nejen dětí, ale i dospělých, kteří si se sborem pobrukovali píseň jejich dětství „Vzhůru na palubu, dálky volají“.
Vkusně zvolená píseň právě začínajících prázdnin. Opravdu vtipné
vystoupení žáků naší ZŠ, vedené paní uč. Mgr. Janou Novou, povzbudilo horkem unavené publikum a vyburcovalo k smíchu.
Závěrečné vystoupení na podiu patřilo dětem mateřské školky. Tato
vystoupení potěší každého rodiče. A vystoupení se opravdu dětem
povedlo! Při této příležitosti ještě jednou, mimo sobotní podium, děkujeme do důchodu odcházející paní ředitelce MŠ Ivě Křenkové za
všechnu dosavadní pomoc a podporu.
Oslavy v horku dále pokračovaly před kostelem krásným vystoupením gymnastek Sokola Jirny pod taktovkou paní Mgr. Martiny
Chlebkové.
Po těchto vystoupeních následovalo divadélko pro děti, představení
Lakomá Barka v podání Studia Damúza. Tentokráte bylo představení po organizační stránce trochu akčnější, protože hned ze začátku
představení začalo náhle pršet
Díky laskavé podpoře vedení základní školy, rychlého svolení paní
uč. Mgr. Jany Nové, zástupkyně paní ředitelky ZŠ, představení pokračovalo v prostorách školy, k radosti dětí, kterým se představení líbilo. Tímto s vděčností děkujeme ZŠ, pod vedením paní ředitelky

Mgr. Bc. Hany Kudrnové, za pomoc jak při přípravě oslav, tak
podporu při nepřízni počasí.
Pro zmíněnou nepřízeň počasí se bohužel tento rok nemohly
konat hry pro děti – volné odpoledne. I tak je ale jistě příhodné
poděkovat mnoha dobrovolníkům, kteří si hry pro děti několik dnů předem připravovali. Vždyť příprava zabrala spoustu
času. Mimo her byly připraveny i keramické a tvořivé dílny
paní Mgr. Jany Krejzové a paní Hanky Jelínkové. Děkujeme
dobrovolníkům i oběma dámám.
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Pro milovníky komorní hudby se v podvečer konal koncert z repertoáru G. Ph. Telemanna, G. Ph. Händela a J.S. Bacha. Trojice umělců Kateřina Jansová, Pavel Hrda a Eva
Šašinková vykouzlila v kostele nádhernou atmosféru. Opět se potvrdilo, že koncerty
vážné hudby jsou v Jirenském kostele opravdu na velmi vysoké úrovni! Což i ohodnotilo publikum celkem zaplněného kostela.
Co by to byly za oslavy kostela bez mše svaté. Mše probíhala v neděli ráno, celebroval
pan farář P. ThMgr. Rafał Marcin Sulwestrzak, doprovázela hudba v podání elektrických varhan, akustické a basové kytary a vícehlasného zpěvu.
Děkujeme všem zúčastněným za přízeň, za návštěvu oslav sv. Petra a Pavla, účinkujícím a dobrovolníkům za vynikající atmosféru, všem v článku jmenovaným školám za
pomoc, sponzorům za podporu. Těšíme se na oslavy sv. Petra a Pavla v příštím roce.
Ing. Martin Horák,
člen spolku Občané obci Jirny a Nové Jirny.

sport
TENISOVÝ KLUB JIRNY

pitný režim.
Zároveň apeluji na další tenistky a tenisty,
Dne 28. 5. 2016 pořádal Tenisový klub Jirny na krásných
NEBOJTE SE, PŘIJĎTE MEZI NÁS!
jirenských kurtech tenisový turnaj ve čtyřhře žen. I přes
Za tenisový klub Jaromír Bednařík
snahu zapojit další ženy, se turnaje zúčastnilo 6 párů našich tradičních tenistek.
V turnaji po výborných výkonech zvítězil pár Jiřinka Medřická a Pavlínka Hrdlicová. Gratulujeme!
Naše JIRENSKÉ HVĚZDIČKY obsadily 4 resp. 5 místo.
Turnaj se opravdu povedl a všechny ženy, co se nezúčastnily, mohou pouze litovat.
Po úspěchu turnaje žen se dne 11. června 2016 konal turnaj ve smíšené čtyřhře, abychom také využili kvalitu našich mužů.
Počasí se nám vydařilo a při vyhlašování výsledků, dokonce svítilo sluníčko. Snad to bylo i tím, že se dařilo převážně tenistům z Jiren.
Na 1. místě se umístili Irenka a Jarda Bednaříkovi a aby to
nebylo málo, tak na 3. místě se umístil pár Pavlínka Hrdlicová a Milan Vilímek.
Myslím, že pro tenisový klub je to dobrá úroda.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným sportovcům,
firmě HERMES TECHNOLOGIE, samozřejmě bezvadným divákům a paní Franclové, která pečlivě dbala na náš
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Miloslav Hrůza

JIRNY

AUTODOPRAVA

KONTEJNEROVÝ ODVOZ SUTI A ZEMINY,
DOVOZ PÍSKU, ŠTĚRKU, BETONU ...
ZEMNÍ PRÁCE S UNC

Mob.: 777 242 722
777 242 755

tel.: 281 962 423
E-mail: mildah@cbox.cz
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