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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
srpen je měsíc končících prázdnin a zralého obilí na sýpkách. Na loukách a pasekách se ozývá cvrkot sarančat a kobylek, dny se již pomalu krátí a večery i rána bývají
chladnější. Příroda tak pomalu dosahuje vrcholu sezony. V
naší obci se také událo pár novinek, místní spolky mohly
začít po dlouhé době být více aktivní a spousta z nás se konečně mohla potkávat na povolených společenských akcích.
Na začátku příštího měsíce nás čeká ještě jedna velká akce
a to dětský den za účasti všech spolků! Pozvánku objevíte už

v tomto čísle.
Léto bývá také časem nejen dovolených, ale i výstaveb a staveb všeobecně. Dětské hřiště u Vaňáku získalo další workoutové prvky, v Zámecké ulici byl dokončen chodník a další
výstavba probíhá kolem jirenské fary. Děkujeme všem občanům na shovívavost při ztížené dopravní situaci a za to,
že jste součástí naší obce.
Krásné letní dny přeje

Vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE
Autobusový spoj na vlakové nádraží do Klánovic
Po dohodě s ROPID dochází od 1. září k posílení linky 343
v ranní a odpolední špičce v úseku Nádraží Klánovice – Jirny,
Nové Jirny II a tím k dalšímu zkvalitnění dopravy.
Pro naše obyvatele to tedy znamená, že mohou využívat autobusové spojení na vlak do Klánovic. Tento autobus byl mnohými našimi obyvateli v minulosti požadován pro zrychlení
dopravy do centra Prahy a byl tématem mnoha diskusí na sociálních sítích.
Obecní úřad vyvolal několik jednání s firmou ROPID na zřízení
autobusové linky ve snaze zapojit i okolní obce a tím snížit
cenu autobusového spojení. V návrzích se jednalo i o možnosti
autobusové linky na nádraží do Zelenče, o tento spoj však
nebyl od žádné z okolních obcí zájem, proto nebyl autobus zřízen.
Po několika jednáních došlo k dohodě mezi obcemi Jirny,

Dokončení chodníku v ulici Zámecká
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Šestajovice a Praha Klánovice a ROPID rozhodl o možnosti posílení stávající linky autobusu 343 z Nových Jiren na nádraží
Klánovice. Linka (respektive její část mimo hlavní město
Praha) bude hrazena 70% z prostředků obce Jirny a 30% se
bude podílet obec Šestajovice. Vzhledem k nákladnosti spoje
je autobus zřízen jako zkušební spoj na dobu půl roku. Pokud
se ukáže, že je autobus využíván, bude hrazen dál. Pokud se
však ukáže, že je spoj nevyužívaný, je možné, že se po zkušební
době zruší. Prosíme tedy naše obyvatele, kteří v minulosti
tento spoj požadovali, aby jej využívali a nebyl zřízen nadarmo.
Jízdní řád ke dni uzávěrky nemáme, bude vyvěšen mimo jiné
na webových stránkách obce a samozřejmě na autobusových
zastávkách.
Za obec Jirny Šárka Hanušová
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V části ulic Zámecká a Brandýská došlo k dokončení chodníku.
Po této straně silnice byl v minulosti na části ulice provizorní
chodník bez zvýšených obrub a na tomto chodníku či vedle
něj stála auta obyvatelů přilehlých nemovitostí. Do nemovitostí však díky tomu nebyl řádný přístup a některé domy končily přilehlou komunikací a chodník neměly vůbec. Děti, které
chodí do školy, neměly žádnou možnost přístupu a vstupovaly
tak přímo do vozovky.
Vzhledem k zajištění bezpečnosti v této ulici byl po pravé
straně směrem dolů vybudován nový chodník se zvýšenou obrubou, který bude zakončen v dolní části u ulice Alejka přechodem pro chodce a semaforem pro bezpečný přechod na
druhou stranu.
Před samotnou stavbou byli vyzváni všichni majitelé přilelých

Kameny a zábrany na veřejném prostranství

Vážení občané,
léto je obdobím nejen krásného počasí, ale také růstu trávy
na veřejném prostranství. Ačkoliv máme pocit, že už několikrát jsme toto téma omílali v předchozím číslech, opět máme
na Vás prosbu. Neodkládejte a vůbec neumisťujte kameny či
jiné zábrany do trávníků a před ploty Vašich nemovitostí,
neboť tím ztěžujete práci obecním zaměstnancům. Údržba takových to míst je nejen problematická pro člověka, který to
musí obsekávat, ale dochází i ke zničení obecních strojů a sekaček, které nejsou zrovna levnou záležitostí.

nemovitostí, aby odstranili z chodníku svá vozidla a byli informováni o tom, že na chodníku nebude možné parkovat.
I přesto se v průběhu dne a zejména víkendu na nově vybudovaném chodníku objevují zaparkované automobily, obec
tedy požádala dopravní inspektorát Středočeského kraje o povolení dopravního značení, které stání automobilů v této části
ulice zamezí, a to i vzhledem k její šířce.
Věříme, že majitelé přilehlých nemovitostí zajistí parkování na
vlastních pozemcích a nebude nutné tento přestupek více
řešit. Ulice Zámecká je natolik frekventovaná, že není možné,
aby na ní stála zaparkovaná vozidla.
Věříme, že se díky oboustrannému chodníku a budoucímu semaforu zvýší bezpečnost v této ulici a majitelům nemovitostí
se bude lépe chodit domů.
Za obec Jirny Šárka Hanušová
Je jasné, že pokud si někdo takto „označuje“ pozemek, je to
z důvodu toho, aby zabránil parkování aut u „jeho“ plotu. Takové řešení je však nevhodné a jistě bychom společně našli
mnohem lepší a efektivnější. Co Vy na to?
Pokud si někdo touží udělat na obecním pozemku před
domem novou výsadbu, je nutné, aby požádal obecní úřad
o povolení a aby si pozemek následně udržoval sám, na vlastní
náklady, a to včetně prostřihu keřů i péče o trávník.
V poslední době navíc dochází k takovému nešvaru a to rozšíření (někdy i záměrně pěstované) křídlatky japonské, která
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patří mezi invazivní rostliny a jejíž následné vyhubení nebo
posekání není jednoduché. Je to vytrvalá bylina s vysokými až
4 metrovými lodyhami, které vyrůstají z dlouhých silně větvených oddenků sahajících do hloubky i 2 metry. Rozmnožuje se
převážně vegetativně oddenky a ty jsou schopny velice rychle
obsadit rozlehlý prostor, navíc se množí i z velmi malých kousků.

V současné době je křídlatka považována za škodlivou invazivní rostlinu, která vytlačuje původní vegetaci a zásadně mění
podmínky pro přežití volně žijících živočichů. Zlikvidovat takové porosty je velice nákladná a zdlouhavá činnosti, protože
křídlatka má velikou schopnost regenerace. Pokud by k tomu
obec musela přistoupit, šlo by o nákladnou studii a veškerá
povolení, napříč celou obcí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Křídlatka#/media/Soubor:Riesenknoeterich.jpg

Třídíš, třídím, třídíme

Plasty do žlutého, papír do modrého a sklo do zeleného!
Kolikrát už jsme tuto větu slyšeli? Jistěže stokrát. Dnes si však
pojďme povídat o tom, proč je to tak důležité a na co si dávat
pozor. Budu se snažit Vás příliš nenudit stále omílanými fakty
.
Ze začátku pár čísel. Každý z nás ročně vytřídí ročně 65,2 kilogramu odpadu. Každý – včetně miminek, dospělých i starších lidí, takže se jedná o čistý průměr. To je dost, že? Když
vezmu v potaz, co „váží“ plast či papír.
Má dneska smysl vůbec třídit odpad? Jakým způsobem se
vlastně zpracovává a využívá? Z mnoho úst jsem již zaslechla,
že se vlastně třídit nevyplatí, protože beztak tříděný odpad
končí spolu se směsným odpadem ve spalovně. Aha, a byli jste
se tam vůbec někdy podívat, zní často moje odpověď? Já totiž
ano.
Pražská spalovna ZEVO (Zařízení pro energetické využití odpadu) totiž energeticky využívá 355 dní v roce ( 10 dní pro-
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bíhá plánovaná odstávka) odpady vznikající na území Hlavního města Prahy a přilehlých aglomerací, ale pozor, jedná se
pouze o směsný odpad. Tříděné odpady totiž ve spalovně
vůbec nekončí, protože jsou sice významnou surovinou, ale ne
z hlediska paliva, nýbrž jako druhotná surovina sloužící k recyklaci. Navíc – pálení vysoce výhřevných plastů by jim způsobovalo problémy s výrazně vyšším opotřebením termických
částí zařízení. Z tříděných odpadů u nich končí pouze ta část,
kterou méně pozorní či nezodpovědní občané špatně vhodí
do kontejneru tříděného sběru, což bývá tak 10 % z celkového
přivezeného množství za rok.
Třídění odpadu tak určitě smysl má a jako Česká republika
jsme v rámci evropského srovnání poměrně dobří. Všechny odpady jdou nejdříve na tzv. dotřídění, kde se zbavují nečistot
a třídí se dle využitelnosti. Kelímky jsou jogurtů, lahvičky od
drogerie nebo od kečupů či jiné obaly není nutné zcela vymývat, ale stačí je důkladně vypotřebovat. Problém však přináší
mastnota – ruku na srdce, kolik z nás si v době covidu objed-
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nalo jídlo s sebou nebo domů v plastovém obalu? Není třeba
si to vyčítat, samozřejmě možnosti byly omezené a pro
mnohé z nás bylo jídlo z polystyrenových boxů zcela častým
„řešením“, jak ušetřit čas a jak si alespoň částečně vynahradit
restaurace.
Box sám o sobě asi nevadí, i když jeho spotřeba mnohokrát
vzrostla. Důležité je však, aby byl vždy, než ho hodíme do žluté
popelnice, vymytý tak, aby neznečistil ostatní vyhozené plasty.

A co se z plastu dále vyrábí?
Nejlépe jsou recyklovatelné PET láhve nebo obaly od drogerie. Z těch se vyrábí třeba textilní vlákna, fleesové teploučké
mikiny nebo určité části do automobilů. Míra recyklace plastů
se pochopitelně postupně zvyšuje. Mnoho výrobců kosmetických značek, ale už i obchodní řetězce přichází čím dál více
s osvětou a nabízí výrobky šetrné k životnímu prostředí.
Hitem současnosti jsou bezobalové produkty, kterým se také
někdy říká „nahé“. Dokonce si můžete některé tekuté
prostředky natočit do svých přinesených obalů.
A pokud tomuto trendu neholdujete a chcete-li alespoň snížit množství obalů, naučte se kupovat tzv. refilly, tedy náhradní náplně.
A nezapomeňte: tříděním odpadů vracíme surovinám
nový život a nemusejí tak končit na skládce či ve spalovně (ony tam stejně nekončí!) 
Lucie Proroková

Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Karel Hanauer
Jiří Prosický
Anna Rytířová
Drahomíra Kaplánková

Jiří Pavlík
Dagmar Winterová
Vilém Mareš
Miloslava Hýčová
Srdečně gratulujeme.
Za OÚ Jirny Šárka Hanušová
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NAPSALI JSTE NÁM

NAPSALI JSTE NÁM
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Základní škola
Ukončení školního roku patří k tradicím jirenské školy. Pokud si přečtete následující článek Ze staré
školy, dozvíte se, jak vypadala stará jirenská škola a jak končil školní rok. Vrátíte se o 160 let zpět, do
roku 1861. Byl to rok, kdy začala stavba nové školy (1861-1863), tak ji známe po přestavbě v roce 1911
dodnes. Čtení je připomínka s poděkováním staré škole, která po mnoho generací pod vedením učitelů sloužila dětem nejen z Jiren, ale i z okolních obcí.
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Absolvent 2021 - Rozloučení deváťáků s jirenskou školou

Vážení rodiče, učitelé,
srdečně vás zveme na

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ
ŽÁKŮ 9. TŘÍDY
S JIRENSKOU ŠKOLOU

Kdy? pondělí 28. 6. 2021 v 18:00
Kde? v sále Kvapík v hostinci U Antošů
Těšíme se na Vás
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Podívejte se, jak slavnostní večer probíhal.

Malé vystoupení druháčků pro radost všem.

V sále Kvapík byla slavnostní, příjemná a veselá atmosféra.
12

ŠKOLSTVÍ

Paní učitelky z prvního stupně vzpomínají, jak učily hodné děti. Díky videozáznamům
jsme se vrátili zpět do 1.třídy.

2.stupeň ve znamení cestování připomněla třídní učitelka.
13
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Jana a David - Slavnostní proslov žáků 9.ročníku. Děkujeme.

Šárka Hanušová, místostarostka, žáky vítala
jako první šesťáky 2. stupně jirenské školy.
Teď se s nimi loučí a přeje hodně úspěchů na
nové životní cestě.
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Stužkování absolventů 2021 a slavnostní přípitek.
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Děkujeme paní ředitelce, která v nás věřila od úplného začátku až do konce.
Děkujeme našim učitelům.

Milí deváťáci, přejeme vám do života to nejlepší.
Jděte svému štěstí i svým úspěchům naproti.
Hana Kudrnová
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Junák Jirny
Swap

O víkendu 25. – 27. 6. jsme pořádali swap aneb druhou šanci
pro nepoužívané věci. Bohužel jsme loňský ročník nezvládli
vzhledem ke covidovým opatřením uspořádat. O to byla pravděpodobně účast na letošním ročníku vyšší. Přinesených věcí
byl plný kulturní dům, ze kterého střídavě věci mizely a zase
se obměňovaly věcmi novými. Největší úspěch měly hračky,
oblečení, domácí potřeby a knihy.
Rádi bychom touto cestou dovysvětlili, že na akci je možné
věci přinášet celý víkend, ale preferujeme pátek, aby bylo
možné sál důstojně připravit. Zároveň je možné si odnášet věci
i v pátek, ale sál se teprve připravuje, takže je to trochu hektické a bývá zvykem, že v pátek tam jsou hlavně dobrovolníci
z řad skautů i veřejnosti, kteří pomáhají věci rozmístit, za což
jim mockrát děkujeme!
Shodou okolností ve stejném termínu pořádalo i SDH Nové

Ukončení skautského roku

Ve středu 30. 6. jsme završili další rok pravidelných schůzek
ukončením skautského roku na zahradě bývalé hájovny v Nových Jirnech, po kterém nás čekají prázdniny s táborem a schá-

Jirny materiálovou sbírku do postižených vesnic tornády na
jižní Moravě, kam jsme ze swapu několika pytli oblečení také
přispěli. Zároveň za dobrovolné vstupné, které se na akci vybralo (2727,- Kč) jsme nakoupili hřebíky, plachty a pytle, které
jsme hasičům také odevzdali.
Věci, které po akci zbyly jsme vezli do charitativního obchodu
Moment https://moment-ops.cz/. Snažíme se hledat charitativní organizace v okolí, kam bychom mohli v budoucnu přispívat, ale zatím jsme narazili na nezájem, většinou z důvodu
zajištění dostatku oblečení apod. anebo plných skladů. Pokud
znáte v okolí organizaci, která by věci z příštích ročníků ráda
přijala, tak budeme rádi za předání kontaktu. Samozřejmě bychom rádi věci darovali spíše bližším organizacím a pomohli
tak našemu regionu.
Jaroslava Pivoňková a Skauti Jirny

zet se začínáme vždy až od září. Krásné prostředí u lesa
s ochotnými majiteli, kterým znovu i touto cestou moc děkujeme, že jsme akci u nich mohli uskutečnit! Mívali jsme ve
zvyku ukončení pořádat jen pro členy střediska na zahradě
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u skautské klubovny, ale pro letošní rok jsme se rozhodli pozvat i rodiče, což byla skvělá volba a určitě se budeme snažit
tento nápad opakovat i při dalších zahájeních a ukončeních
skautského roku.
Akci jsme zahájili střediskovým pokřikem, po kterém děti musely vytvořit z přírodnin skautské znaky ve znamení vrácení
činnosti do běžných prezenčních kolejí. Po vytvoření znaků
jsme děti nechali schovat se v lese a po chvilce jsme je šli
společně s rodiči hledat. Úspěšně jsme našli všechny malé
skauty a tak jsme se mohli zase vrátit na zahradu, kde na děti
čekalo několik stanovišť, jako střelba z airsoftek, vyrábění zví-
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řátek z toaletních ruliček, dráha mezi lany po slepu, vytváření
sošek ze samotvrdnoucí hlíny, vázání turbánku, petang, kriket,
trampolína apod. Po celou dobu akce měly děti k dispozici točenou limonádu. Volně jsme posléze přešli k ohništi, kde jsme
za zpěvu písně Červená se line záře zapálili oheň, opékali
buřty a zpívali.
Doufáme, že účastníci akce jsou z ní stejně nadšení jako my,
protože nám se akce se všemi dětmi i rodiči moc líbila!
Skauti Jirny
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Svaz postižených civilizačními chorobami
Svaz postižených civilizačními chorobami Jirny, Šestajovice, Zeleneč
zve své členy na členskou schůzi, která se bude konat dne 3. 9. 2021
v Kulturním domě Jirny od 15,00 hod.
Předseda Csik a jednatelka Pilátová

Výlet do Sedlce a Kutné Hory

Tak jsme se konečně dočkali, po všech zákazech jsme se
v červnu vypravili do Sedlce a Kutné Hory.
V Sedlci jsme navštívili Kostnici a katedrálu Nanebevzetí
Panny Marie. V infocentru jsme dostali malé reproduktory za
ucho a tak byl mimořádný výklad průvodkyně Dagmar Holé
slyšet i ve větší vzdálenosti, tím jsme si mohli vše prohlédnout bez většího mačkání s ostatními lidmi. Možná řeknete
brr – lidské kosti, ale je to důstojná vzpomínka na naše předky
a jenom v kostnici je uloženo 60 000 pozůstatků lidských těl
z dob 13. až 15. století, kdy byl hladomor či morové epidemie.
Kostel s kostnicí přestavěl význačný barokní stavitel J. B. Santini.
Přesunuli jsme se do katedrály založené roku 1142, v té době
jedné z největších ve střední Evropě. I katedrála prodělala několik pádů, jak od šlechty tak od husitského vojska, kdy byla
vypleněna a vypálena. Znovu ji barokně přestavěl geniální stavitel Jan Blažej Santini. Je zde unikátní samonosná klenba
a samonosné schodiště, kterým se dostanete do podkroví

a můžete vystoupit na západní průčelí, kdy se Vám otevře katedrála z ptačí perspektivy. Toto dílo je na seznamu UNESCO
od roku 1995.
Po občerstvení v Kutné Hoře jsme doputovali k chrámu sv. Barbory. Rozkvět Kutné Hory začal až těžbou stříbrné rudy v 14.
století. Město se rozrostlo a vznikla potřeba postavit i odpovídající katedrálu na počest měšťanů, ale hlavně zasvěcenou
ochránkyni horníků sv. Barboře. I zde jsme měli možnost vystoupat do horního patra a obdivovat varhany, klenutí střech
a stropů, vyšli jsme i na balkon nad průčelím chrámu, kde naše
pouť skončila. Bylo co obdivovat, ale se i zamyslet nad tím, co
naše generace nabídne těm dalším ……….
Poděkování starostovi Jiren a zastupitelstvu za finanční přispění, ze kterého můžeme dofinancovat náš zájezd.
Zapsala Eva Pilátová –
SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč
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SDH Nové Jirny
Na začátku mého příspěvku bych jménem výboru našeho
sboru chtěla moc poděkovat těm, kteří velmi rychle zareagovali na námi uspořádanou sbírku na pomoc jižní Moravě po
ničivém tornádu a ve dnech 25. – 27. 6. 2021 dovezli potřebný
materiál do hasičárny.
První část materiální sbírky byla v následujícím týdnu dopravena do postižených oblastí. Využili jsme možnost dopravy od
SDH Koloděje, jejichž členové materiál do postižených oblastí
odvezli. Další část převážně oblečení, zatím do obcí na jižní
Moravě nepotřebovali, a tak po komunikaci s různými organizacemi bude materiál odvezen na charitu.

Za uplynulý měsíc vyjela výjezdová jednotka k několika nahlášeným událostem a to hlavně kvůli silným bouřkám a přívalovým dešťům. Jednalo se o čerpání vody a odstranění
spadlých stromů, které ohrožovaly rodinný dům.
V sobotu 17. 7. 2021 jsme se zúčastnili krásné svatby našich
členů Ley a Jana Siekelových. Mezi pozvanými hosty bylo
i družstvo novojirenského dorostu, kteří si tenhle nádherný
den přišli se svým vedoucím také užít. Na společné cestě životem jim ještě jednou přejeme všechno nejlepší.
Těšíme se setkání s vámi v sobotu 4. 9. 2021 od 13 hod na
louce v Nových Jirnech při 2.ročníku Setkání jirenských spolků.
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Krásný zbytek letních prázdninových dní

Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Divadelní ochotnický spolek
Jak jsme točili

Nebylo to tentokrát točení zlatavého moku ani sladké malinovky,
ale měli jsme to štěstí, že si nás vybral štáb České televize pro
připravovaný dokument o ochotnickém divadle a regionální
spolkové činnosti. Oba páni režisérové, jak ten náš, tak pan Lazarov z ČT, spolu občas točí pro televizi a tentokrát se společně sešli před kamerou na půdě jirenského Kvapíku.
Nedělní prázdninový termín natáčení nás ochotníky trochu zaskočil, ale o to více vše působilo věrohodněji a nestrojeně. Pro
nás v podstatě zkouška jako každá jiná jen s lehkou změnou,
když se mezi námi proplétal kameraman z ČT. Poté, co jsme
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pro televizní diváky poodhalili něco ze své nové, díky covid-19
již dva roky připravované a snad již na podzim v premiéře odehrané pohádky, sesedli jsme si na pódium sálu Kvapík a odpovídali na otázky pokládané režisérem dokumentu p. Alanem
Lazarovem. Díky pohodové atmosféře na nikom z nás ani nebyla vidět nervozita z televizní kamery. Dvě hodinky utekly
jako voda a teď už je vše v rukou mistra střihu, aby se pokusil
vměstnat „naše moudra“ do určené minutáže.
Snad již brzy na viděnou nejen na prknech, co znamenají svět,
ale i na obrazovce České televize.
Za jirenské ochotníky Jan Konrád

SPOLKY A ORAGANIZACE

Spolek Baráčníků Jirny
Zdravíme všechny občany a přejeme krásné letní dny plné sluníčka a pohody.
3. července jsme se sešli v našem oblíbeném „Občerstvení
sport“ na jirenském hřišti, abychom se pietně rozloučili
s naším milým rychtářem Mirkem - Bohoušem Hollerem. Přidalo se k nám i SOS.
Při svíčkách a jeho fotografii se za Baráčníky rozloučila tetička
Vostálová a pantatínek Kvasnička, kteří promluvili o jeho

snaze a dobročinnosti v „jeho“ baráčnickém spolku. Krásně hovořila též paní Zelenková ze SOS o jeho laskavosti k svému
okolí a rodině. Nakonec jsme mu nechali zahrát pár jeho oblíbených písniček na rozloučenou.
Příště se sejdeme v září a zvolíme nového rychtáře.
Za Baráčníky

Irena Vilímková
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Sdružení Otevřených Srdcí

Tenis Jirny
Jirenské tenisové turnaje

Dne 26. června 2021 se pod záštitou Tenisového klubu Jirny
uskutečnil již tradiční turnaj Družstva Mix. Tento velmi náročný
turnaj, kterého se mohou zúčastnit pouze čtyři čtyřčlenná
družstva (dvě ženy a dva muži) je takovým malým Wimbledonem Jirenského tenisu. O drahocenné body se zde bojuje v singlech mužů i žen, čtyřhrách mužů i žen a všemi oblíbeném
mixu čtyřher.
Počasí se vydařilo, a i když chvilkami zapršelo, brali to sportovci jako příjemné osvěžení. Na kurtech se sice bojovalo
o každičký míček, hráči se hecovali a výkony všech hráčů byly
vskutku dechberoucí, mimo kurt však vládla příjemná a přátelská atmosféra a bujarý smích se rozléhal do širokého okolí.
Zkušenosti z turnajů se zde ukázaly jako klíčové a tak nádherný putovní pohár letos vyhráli obhájci titulu ve složení
Laža, Lažová, Bednařík, Bednaříková. Všichni ještě jednou gratulujeme a prezidentovi turnaje K. Lažovi děkujeme za skvělou organizaci.
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Dalším velmi významným turnajem byl dne 17. července 2021
turnaj ženských čtyřher. Opět se bylo na co koukat a podívaná
to byla vskutku velkolepá.
Deset žen se utkalo v nevídaném souboji na dva sety, což bylo
fyzicky velmi náročné. Některé ženy se přetahovaly doslova
o každičký míček a tak nikoho nepřekvapí, že se hrálo skoro
celý den. Klobouk dolů před všemi ženami a jejich výkony. Nejlépe si tentokrát vedla dvojice žen Z. Šolcová a V. Šedivcová.
Toto duo nejen že suverénně prošlo turnajem bez jediné porážky, ale dokonce Zuzu a Veru obdarovaly některé své soupeřky oním neoblíbeným „kanárem“. Dvojici ještě jednou
gratulujeme k výhře a prezidentovi tohoto turnaje J. Bednaříkovi děkujeme za skvělou organizaci.
A co Vy? Neláká Vás tenis? Přijďte si zahrát jen tak pro radost
nebo se zúčastněte jednoho z našich turnajů. Stačí si zarezervovat kurt na našich stránkách www.tenisjirny.cz nebo volejte
602 802 870. Budeme se na Vás těšit!
Za tenisové nadšence Lada Šnejdrlová

SPOLKY A ORGANIZACE
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Křížovka pro radost

INZERCE

INZERCE
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Nová mobilní pedikúra, profesionální péče
u Vás doma, pedi mokrá / suchá (skalpel, bruska).
www.pedikurakosmetika.cz
722 968 811

GEODETICKÁ FIRMA
tel. 603 256 175

Nabízíme Vám:
 odstranění nesouladů v katastru nemovitostí
 vyhotovení geometrických plánů
 zaměření staveb a vypracovaní jejich pasportu
 vytyčení vlastnických hranic
 právní poradenství v katastru nemovitostí
area@area.cz

www.area.cz

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny bar
Green Shell- 16- 20 týdnů,185-229,- Kč/ ks.
Prodej :11.9., 23.10. a 13.11. 2021
Jirny- potraviny u parku - 14.15 hod.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Podlahy Benda

mobil: +420 737 039 464

Na Ladech 69/20
250 92 Šestajovice

tel.: 606 520 177

Martin Benda
Nikola Bendová

Instagram: podlahybenda

e-mail: podlahy-benda@seznam.cz
Facebook: podlahy Benda
www.podlahy-benda

Koberce, Vinyl, PVC, Nivelační stěrky, Marmoleum, Plovoucí
podlahy, Tepování koberců, čalounění a sedacích souprav
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Školní rok 2021/22

JIRNY
Navrátilova 69

www.sofiaschool.cz
ČESKO-ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

ČESKO-ANGLICKÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vzdělávací bilingvní MŠ již 9 let • kvalitní
každodenní příprava na ZŠ • logopedie • český
i anglický učitel v jedné třídě • odpolední
kroužky v ceně školného • nadstandardní
kroužky: keramika, IQ kroužek, sportovky,
věda, logopedická prevence • laskavý a
individuální přístup k dětem • příjemné
moderní prostředí • zahrada • tělocvična •
hřiště • akreditace MŠMT • otevřeno 7 – 18
hod.

Už od 1. třídy 8 hodin angličtiny týdně • od 3. třídy
další cizí jazyk • rodilí mluvčí • vzdělávací program
s přípravou na gymnázia • rozvoj logického myšlení
a samostatnosti v řešení úloh • skupinové práce •
školní notebook k dispozici pro žáky už od 1. třídy •
klidné moderní prostředí vybavené nejmodernější
technikou • všechny učebnice ve vašem počítači
doma • zahrada • tělocvična • hřiště • začátek
výuky 8:30 • odpolední družina do 17:30.

Přijímáme žáky do 1. a 2. třídy!

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
termíny, popisy a ceny kroužků na stránkách
aktivity.sofiaschool.cz

pro děti 3-6 let
Fotbal
Tanečky s prvky baletu
Angličtina
Flétna
MTV styl pro nejmenší

pro děti 6-12 let pro děti i dospělé
Contemporary dance
Parkour
MTV styl
Judo
Fotbal
Malý astronom
Keramika
Šperky
Kresba a malba
Angličtina

info@sofiaschool.cz
30

Klavír
Zpěv
Bodyforming

tel. 775 031 603

PRODEJ – stavební pozemky na dostavbu
OC Šestajovice a výstavbu rodinných
domů o celkové výměře 61.579 m2,
Šestajovice

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz

PRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
ZAHÁJEN

cena 49.000.000,-Kč

PRON

A J AT

O

PRONÁJEM – samostatný byt 2+1 v rodinném
domě, podlahová plocha 90m2 + dvougaráž
+ zahrada, Borovská ul. Újezd nad Lesy

Doporučitelská
provize

Pro naše VIP klienty
hledáme nemovitosti
k prodeji i pronájmu
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích, Šestajovicích
a okolí.

REZE

RVAC

E

až 1%

z prodejní ceny
PRODEJ – luxusní vila 12+1/2G, výtah,
podlahová plocha 578 m2, pozemek
1109 m2, Obědovická ul., P9 - Klánovice

PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul.,
Květnice, okr. Praha-východ
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