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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
konečně nastává období jara, rozkvetlých prvních jarních
kytiček, slunečných dnů a kratších nocí.
Máme za sebou první dvě velké společenské události a tou
byly plesy! Pokud Vám to nevyšlo nebo jste nebyli, můžete

si o tom přečíst na dalších stranách.
Přejeme Vám, aby jarní dny byly takové, jaké být mají.
Vaše redakce

PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE
Velikonoce jsou oslavou konce zimy, symbolem jara a probouzení přírody do krásných svěžích barev a plné plodnosti.
Křesťanský pohled potom přidává další
rozměr. S oběma těmito pohledy jsou

ANEB JAKÉ ZVYKY SE VÁŽOU K JEDNOTLIVÝM DNŮM
spojené mnohé zvyky, které byly pro naše předky samozřejmou a nedílnou součástí tohoto ročního období. Pokud chcete prožít skutečně tradiční Velikonoce, není
od věci se s těmito zvyky seznámit.

Velikonoce a my

Většina z nás má Velikonoce spojené především se spoustou
barevných vajec, pečením beránka s pěknou barevnou mašlí
a neodmyslitelně k nim patří i ručně pletená pomlázka, se kterou chodí koledníci po vsi. To ale není vše, v každý den Velikonoc se dodržovaly a někde stále dodržují i další zvyklosti.

Modré pondělí
Podle tradice bylo v tento den lidem zapovězeno vykonávat
jakoukoliv práci. Podobně jako v následující den se ani k Modrému pondělí nepojí žádné obřady.

Šedivé úterý
O šedivém úterý hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny.
Tento den nebyl v lidových zvycích nijak bohatý a ani z náboženského hlediska nehrál tak velkou roli jako dny nadcházející.

Škaredá středa
Den označovaný jako Škaredá středa symbolizuje čas, kdy
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každá hospodyně uklízí svou světnici a vpouští do domu
světlo a jarní svěžest. Je tedy ideální začít právě v tento den
finální přípravy na svátky, úklid apod.

Zelený čtvrtek
Na zelený čtvrtek nesmí chybět na vaší tabuli zelené pokrmy,
které jsou ideální pro posílení organismu. Pro zdraví a vitalitu
je ale vhodná i studená sprcha, nebraňte se ani jí.

Velký pátek
Jedná se o den, kdy byl podle Bible ukřižován Ježíš Kristus.
V dnešní době pro mnohé z nás svátky začínají, neboť je to
den pracovního volna. Podle tradice by se měl dodržovat půst
a podle pověsti se snadno hledají poklady. Tak vyrazte místo
oběda někam do přírody, třeba najdete poklad.

Bílá sobota
Bílá sobota byla dnem, kdy se barvila vajíčka a dům se vystrojoval velikonoční výzdobou. Tak se do toho pusťte také,
barvení vajíček si užije celá rodina.

ZPRÁVY Z OBCE
Velikonoční neděle
Velikonoční neděle je dnem hojnosti, na oslavě nesmí chybět
pečený mazanec, beránek ani barevná vajíčka.
Páteční půst je už jen vzpomínkou a v tento den se již nemusíte nijak omezovat.

Velikonoční pondělí
Se zvyky na Velikonoční pondělí nikdo asi pomáhat nepotřebuje. V tento den se ulicemi rozlétnou chlapci s pomlázkami,
kteří koledují od domu k domu.
V některých oblastech se potom koledníci polévají vodou pro

zdraví a sílu, pro omlazování se polévala se i hospodářská zvířata
Nezapomínejme ale ani na nové zvyky. Velikonoce patří k těm
svátkům, na které se vždy těší především děti. Na ně často
čeká „zajíček“ s bohatou nadílkou za okny. Jsou to většinou
drobné čokoládové pamlsky ve tvaru vejce, zajíčka nebo beránka. Tak ať se dočkají i letos.
Před několika lety se mezi nové zvyky také zařadilo pití zeleného piva.
Zdroj informací: https://www.maminka.cz/clanek/velikonoce-velikonoce-2022-tradice-zvyky-velikonocni-recepty-ajicek

Krásné velikonoční svátky přeje redakce

ZPRÁVY Z OBCE
Investiční akce

V chatové lokalitě byla dokončena pokládka kabelu pro veřejné osvětlení včetně montáže lamp veřejného osvětlení
a firma COMPAKT dokončuje pokládku elektra pro ČEZ.
Podél přístupové cesty ke hřbitovu byla provedena výsadba
stromů, které zkrášlí tento prostor.
V jarních měsících budou postupně zahajovány některé investiční akce. Jejich seznam přinášíme níže:
u
u
u
u
u

Chodník v ulici Pražská
Světelné signalizační zařízení na křižovatce ulic Zámecká,
Navrátilova a Alejka
Rekonstrukce ulic Na Jablonce a část ulice Na Polníku
Rekonstrukce části ulic V Zahradách a V Alejích
Výstavba skateparku v základní škole

u

Výsadba zeleně v areálu základní školy

Další investiční akce budou postupně připravovány a to zejména projektové dokumentace na rekonstrukce dalších ulic
a autobusových zastávek, příprava stavebního řízení a zajištění platných povolení.

Knihobudka

V odpočinkové zóně v lokalitě u Vaňáku přibyla nová knihobudka.
Knihobudka je v podstatě bezplatná veřejná knihovnička
a nabízí pro čtenáře několik možností – knihu si tu můžete
vypůjčit, vyměnit ji za jinou, kterou přinesete, ale také sem
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můžete odložit knihy, jež jste doma vyřadili. Jistě si najdou
své nové čtenáře! Veřejné knihovničky fungují na dobrovolné
bázi a posilují dobré vztahy mezi sousedy.
Provozní řád je jednoduchý a není složité ho dodržovat, aby
knihobudky mohly sloužit nám všem. Když si knihu půjčíte
a nechcete si ji odnést domů, stačí ji zase vrátit neponičenou
zpět.
A proč právě u Vaňáku? Protože toto místo navštěvuje velké
množství lidí, kteří si přišli zasportovat nebo jen tak odpočinout a třeba jim zapůjčená knížka udělá radost a navíc ji mají
zase kam vrátit.
Za obec Jirny Šárka Hanušová

Obecní jirenský ples
V sobotu 12. března 2022 se v kulturním domě uskutečnil další
ročník Obecního jirenského plesu.
Letošním tématem byly muzikály. Inspirovali jsme se jimi při
výběru úvodní písně („Do gala“ z filmu Starci na chmelu), dekorací v sále (plakáty z nejznámějších muzikálů v předsálí, květinová výzdoba) i tradičního tanečního vystoupení v nastudování místních děvčat (2 energií nabité kompilace z muzikálu Pomáda).
U tématu jsme zůstali i při nákupu
cen do tomboly – např. voucherů
na muzikál do Hudebního divadla
Karlín v Praze. Z důvodu trvající
rouškové povinnosti (končila ten
večer ve 24:00 hod.) jsme měli
trochu obavy o návštěvnost. Také
jsme se obávali toho, zda lidé
vůbec budou mít chuť a náladu přijít se pobavit a na chvíli zapomenout na to, co se děje kolem nás.
Nakonec ale byla účast tak akorát.
U vchodu čekal na každého příchozího přípitek na uvítanou –
sklenka sektu. Od zahájení plesu
nebyl parket ani na chvíli prázdný.
Je vidět, že pořádání tanečních
kurzů mistrem Martinem Hejhalem v Kvapíku rok od roku zvyšuje
úroveň místních tanečníků. Na parketu je tak na co se koukat – čím
dál tím víc párů tančí na tango
skutečné tango a na waltz opravdový waltz. Naštěstí skupina
Bueno hraje i českou pop music,
takže si zatančili i „instinktivní“ tanečníci.
Po půlnoci došlo k vydávání tomboly, která letos byla opravdu bohatá (celkem v tombole bylo přes
400 cen) a 2/3 lístků bylo výherních.
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Za kulturní výbor, který jménem obce ples pořádá, bych ráda poděkovala již zmiňované kapele Bueno, tanečnímu mistru Martinu
Hejhalovi za profesionální předtančení, paní Pavlíně Roškotové za
úžasnou květinovou výzdobu sálu a předsálí, místním ženám a dívkám, které skvěle zvládly dvě nelehká taneční vystoupení, SDH Nové
Jirny za zapůjčení auta pro rozvoz novojireňáků a všem dárcům, kteří
přispěli věcnými dary do tomboly.
Největší poděkování ale patří všem, kteří se v sobotu hodili do gala
a přišli se pobavit se svými sousedy a známými.
V následujících týdnech a měsících je v obci na programu řada dalších kulturních a společenských akcí a tak snad bude příležitostí
potkávat se ještě více.
Za kulturní výbor obce Jirny
Jitka Korejzová

Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Josef Klvaňa
Stanislav Vošahlík
Eva Robotková
Jaroslav Haase
Vlasta Vančurová
Jiří Mošnička
Jaroslava Hájková

Jiřina Frýdmanová
Helena Žďárská
Václav Sůra
Jana Žeravíková

Srdečně gratulujeme.

Vzpomínka
Dne 18. dubna 2021 zemřel můj drahý manžel pan Jiří Duchoslav z Nových Jiren, už je to rok, ale stále na
něj vzpomíná jeho manželka Vlasta a ostatní - syn Jiří, dcera Vlasta, vnuci Jiří, David, vnučky Petra, Míša
a pravnuci Natálka, Anetka, pravnuk Péťa a neteř Zuzanka s rodinou
Věnujte mu tichou vzpomínku.
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NAPSALI JSTE NÁM
Ke 30. březnu 2022 je v obci Jirny hlášeno 90 uprchlíků z oblasti
postižené válkou. Pro ně a jejich rodiny jsou důležité informace
uvedené níže:

NAPSALI JSTE NÁM
Malý koncert, ale velký zážitek
Jistě jste mnozí zaznamenali, že se v sobotu 5. března 2022
v našem kostele Sv. Petra a Pavla v Jirnech konal od 18 hodin
Benefiční koncert. Dobrovolné vstupné bylo poukázáno na
konto organizace Člověk v tísni na pomoc Ukrajině, na pomoc
lidem zasaženým válkou. Válkou, která ničí jejich domovy, která
zabíjí a pustoší jejich rodnou zem. Chtěla bych poděkovat paní
Zelenkové za její nápad, Obecnímu úřadu v Jirnech, že koncert
zorganizoval a panu faráři Vojtěchu Eliášovi, že poskytl prostory našeho kostela, aby se dobrá myšlenka mohla stát skutkem.
Koncert byl sice nazván malý, ale kulturní zážitek byl velký.
Zazněly skladby ukrajinských autorů v podání Pražských pěvců
pod vedením Stanislava Mistra. Čtyřhlasé chorály smíšeného
sboru zněly bez doprovodu v ukrajinštině a staroslověnštině.
Obdivuji sbormistra i členy sboru, kteří dovedli tak pohotově
nacvičit tyto skladby a tak krásně je zazpívat. Můj dík a úcta
patří všem, kteří se na uskutečnění této akce podíleli i těm,
kteří se zúčastnili.
Valentina Seková

Stálo to za to.
Musím se přiznat, že když mi zavolala kamarádka a zeptala se,
jestli bych s ní nechtěla jít na koncert Miroslava Palečka ve

čtvrtek 17. března 2022 do Kvapíku, nebyla jsem právě nadšená a chvíli jsem váhala. Ale co byste nakonec neudělali pro
svou dobrou kamarádku. Koupily jsme si přes internet vstupenky, přesvědčily jsme ještě jednu naší přítelkyni a šly.
A věřte, nelitovaly jsme. Byl to velmi vydařený večer.
Znala jsem dvojici písničkářů Paleček a Janík z dob svého
mládí. Dokonce jsem kdysi dávno, snad v 60. letech, byla na
jejich koncertě v Městské knihovně v Praze. Zažila jsem jejich
začátky i vzestup popularity. Potom se nějak ztratili z kulturní
scény a moc o nich slyšet nebylo. Teď už nevystupují jako dvojice. Každý šel svou cestou.
Pan Miroslav Paleček byl tentokrát na jevišti sám, jen se svou
kytarou a mikrofonem. Posluchačů sice nepřišlo mnoho, ale
o to intimnější a přátelštější bylo prostředí. Svůj repertoár rozdělil do čtyř částí. První nazval Písně domova, kterými vyjádřil
lásku a úctu k rodné zemi a zároveň poctu básníku Jaroslavu
Seifertovi. V druhé části zazněly známé skladby Jaroslava Ježka
v upravené modernější podobě. Pan Paleček zpíval písně pánů
Voskovce a Wericha z Osvobozeného divadla. Některé už
možná trochu zapomenuté, ale přesto nesmrtelné. Zpívali
jsme si je, někdo možná jen v duchu, s ním. Následovaly písně
na verše Jaroslava Seiferta, které zhudebnil a také vydal na
CD. O jejich lyrice a kráse se ani zmiňovat nemusím. Kdo zná
básně Jaroslava Seiferta, jistě souhlasí.
Poslední, závěrečná část vystoupení byla věnovaná jeho sou-
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časné tvorbě. I zde zazněly skladby lyrické, ale také veselé
a vtipné. Všechny písně propojil velmi decentním, chytrým komentářem. Nepodbízel se, ani nedával k dobru nejapné vtipy
či historky, jak to někteří umělci dělají, aby se publiku zalíbili.
Zpěvná a čistá čeština zaznívala z jeho mluveného projevu
i písní. Nejsem odborník, ani hudební kritik, je to jen můj
dojem, který ve mně zůstal z příjemně stráveného večera
v hezkém prostředí, hudbou a milými lidmi. Ráda jsem se
s vámi o něj podělila.
Valentina Seková

Milí spoluobčané,

vím, že medaile pana Nohavici byla a je probírána v médiích
a asi vše bylo řečeno. Přesto bych chtěl k tomuto tématu přidat několik svých pocitů. Nechci znovu rozebírat jeho trapné
prohlášení, že se narodil v komunismu a zemře v komunismu
(asi chce emigrovat do KLDR ).

Chtěl bych jen poznamenat, že i medaile „ za umění “ od zločince a vraha je a stále bude medaile od zločince a vraha. Na
tom nic nezmění ani pan Nohavica sebelepším songem.
Co mi však nejde na rozum, je fakt, že umělce pozval spolek,
kterého cílem je propagace lidství, společenských ideálů
a podpora mezilidské sounáležitosti (citace z internetového
profilu spolku). Jsou to bohulibé zásady, můžeme se o nich
přesvědčit při každodenním bombardování ukrajinských měst.
Kolik dětí musí být ještě zabito, kolik nemocnic a škol zničeno
Putinovými raketami, aby tento lidumilný spolek řekl dost, že
pozvat si ruského medailistu je už trochu mimo?
Doufám, že si při nerušeném poslechu songů vyznamenaného
vzpomenete na hromadné hroby a zničená města od Putinových okupantů, kteří kradou a rabují v troskách.
Přeji všem příjemnou zábavu.
Josef Hausdorf
Ještě jedna otázka. Kdy přijedou Alexandrovci?

V záplavě FAKE NEWS aneb jak se bránit?
Vážení sousedé, nedá mi to a podělím se s vámi o článek, který si myslím v dnešní době je dobré si minimálně
přečíst. Žijeme ve světě, který neustále zrychluje, vyvíjí
tlak na jednotlivce, a dovoluje všem sdílet to, co sdílet
chtějí. Jedno staré přísloví říká: „Co je psáno, to je dáno.“
Jak se ale vyzvat v tom, kde je skutečně pravda? Brány
dokořán všem hoaxům a fake news otevřel až rozvoj internetu a sociálních sítí.
Co je hoax? – Pravděpodobně pochází ze staršího slova
„hocus“, což znamená trik. Je to anglické slovo a znamená
mystifikaci, falešnou zprávu, poplašnou zprávu, podvod,
výmysl nebo i žert.
Co jsou fake news? – Nejrůznější druhy nepravdivých,
zkreslených nebo úplně lživých zpráv, které jsou šířeny
úmyslně tak, aby ovlivnily a zmátly své příjemce. Chtějí
vás dostat na emoce. Často používají staré fotografie, aby
podpořili svou zprávu.
Falešné informace sázejí na to, že se šíří rychleji než ty
pravdivé a na to, že když jsme v určité skupině (třeba na
facebooku), zprávy si moc neověřujeme.
Rozeznat fake news (falešné zprávy) od pravdivých informací je čím dál obtížnější. Stejně tak jako hledat
pravdu ve světě, kde kdokoliv může do online prostoru
nahrát cokoliv a šíření už nikdo neovlivní.
Důvod, proč jsem se rozhodla toto téma a tento článek
napsat je ten, že tou zrychlenou dobou chceme i my po
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starší generaci, aby se přizpůsobila, aby byla „in“. Založit
si facebook, Instagram, tik tok, posílat fotky přes whatsapp, mít „vytuněné“ mobilní telefony a být stále online.
A právě tady vnímám kámen úrazu v tom, že tito lidé jsou
nejzranitelnější. Mohou uvěřit tomu, co čtou, protože je to
přeci na internetu, nebo proto, že to sdílí kamarádka,
která určitě ví, že je to pravda. Bohužel dobře nám to ukázala doba covidu, kdy dodneška kolují hoaxy o práškování omikronu z letadel nebo že při testování nám zavádí
do nosu nanočip. Usmíváte se? Pro lidi, kteří v tom neumí
chodit nebo se snaží být s mladší generací v souladu, to
taková sranda být nemusí. A jak se v tom vlastně vyznat?
Pravda nebo lež?
Pokud máte pocit, že vám přišla zpráva (a ruku na srdce,
také jste někdy vyhráli sto milionů eur od nigerského
prince nebo nesměli porušit řetězový dopis štěstí, jinak
se do 24 hodin stane něco šíleného?), že vám přišla
zpráva, u které si nejste jisti, zda to není lež či podvod,
navštivte weby, kde jsou nejčastější hoaxy vypsané:
- www.manipulatori.cz
- www.hoax.cz
- www.stopfake.org
A možná je právě čas, kdy nebýt součástí záplavy informací z masmédií a internetu a hledat to skutečné štěstí
a klid každý sám v sobě .
Zpracovala: Lucie Proroková
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ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
Březen v MŠ
Jak už to tak bývá, ne vždy se vše daří tak, jak si
naplánujeme, a tak tomu bylo v první polovině
března i v naší MŠ. Kvůli vysoké nemocnosti
jsme museli zrušit plánované břichomluvecké
představení s Matýskem.
Bohužel se onemocnění Covid-19 nevyhýbá ani
pedagogickému sboru a nezbylo nic jiného,než
vyhlásit mimořádné ředitelské volno. Nicméně
díky velké ochotě rodičů se jednalo pouze o dva
dny. Tímto bych chtěla za celou MŠ ještě jednou
všem rodičům poděkovat - DĚKUJEME!
V pondělí 21. března bylo možné z naší školky
zaslechnout zvuky bubnů. Přijel k nám pan učitel Jaroslav Suchánek ze ZUŠ Kolín, aby dětem
odtajnil kouzlo afrických bubnů Djembe.
Děti si vyzkoušely základy techniky hry na
Djembe, naučily se jednoduchý rytmus a především si vyzkoušely sjednotit rytmus se skupinou. Dokonce si zahrály i hru „Přihořívá, hoří!“,
kdy za pomoci hlasitosti bubnování dovedly hledajícího k ukrytému vajíčku pod bubínkem. Děti
mohly hrát hned bez přípravy a bez znalosti not.
Bubnování v dětech vyvolalo velké nadšení.
Naší mateřské školy se též dotkla situace na
Ukrajině. K předškolnímu vzdělávání byly přijaty
3 děti ukrajinské národnosti a v brzké době by
mělo být přijato ještě jedno dítko. Ze všech sil

se snažíme o jejich začlenění - u nás v zelené
třídě nám s tím bravurně pomáhají i děti. 🙂
Celý měsíc březen provází téma „Jaro“. S dětmi
jsme si povídali o znacích jara a co se děje na
začátku jara, o prvních jarních květinách, o zvířátkách a jejich mláďatech. Naučili jsme se, jak
se stane, že květina vyroste. Při pobytu venku
jsme se snažili poznávat první jarní rostliny.
A stejně jako každý jiný měsíc jsme vyráběli,
cvičili, zpívali písničky a učili se básničky.
Za MŠ Jirny Petra Kovačková
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JIRNY
PRO ROK 2022/2023
Termín zápisu do MŠ: 10. 5. 2022 od 8.00 - 16.00 hod.
Místo zápisu:
Ředitelna mateřské školy
více informací na www.msjirny.cz

ŠKOLSTVÍ
Základní škola

Nejdříve zábava…
ŠKOLNÍ
ŠK
NÍ SPORTO
SP
TOVNÍ
NÍ

TURN
TU
RNAJ
Třetí
březnový
týden
byljirenskou
pro jirenskou
ve školního
znamenísporškolního
Třetí
březnový
týden
byl pro
školu veškolu
znamení
tovního turnaje, do kterého se v jednotlivých sportech zapojila celá
škola.
Turnaj nám v pondělí odstartovala nejstarší děvčata, která změřila síly ve hře
RINGO. Tato hra má u dívek velkou oblibu, proto každý zápas byl velice emotivní a vyrovnaný. Dívky se rozdělily do
družstev dle ročníků. Vítězem turnaje
v Ringu se stal tým z 8. třídy „ŠTIKY“,
který ve vyhroceném finále těsně porazil
dívky z 9. třídy. Velkou pochvalu zaslouží
týmy z 6. a 7. ročníků, protože se starších
dívek nezalekly a byly vyrovnaným soupeřem pro každé družstvo.
Nejstarší chlapci změřili síly ve florbale.
Týmy v tomto turnaji byly namíchané ze
6.–9. ročníků. Vítězem se nakonec stal
tým č. 2, kterému konkuroval tým č. 4.
Pro tento turnaj jsme využili nové florbalové mantinely, díky kterým každý
zápas získal nádech opravdovosti.
V turnaji ve vybíjené se utkaly třídy ze
4.–5. ročníku. V tomto turnaji jsme si trošku upravili pravidla a zmenšili hřiště. Po
rozpačitém rozjezdu se nakonec každý
tým dočkal vítězství. Nejvíce se dařilo
týmu „LÍDL shop“. Tuhý boj se vedl
o další místa na stupních vítězů. To cennější, tedy druhé místo, nakonec získal
tým „4x4“ před týmem „Kokosáků“.
Naši nejmladší absolvovali turnaj v míčovém víceboji. Jednotlivá družstva se
postupně utkala v sestřelování kuželů,
hodu na cíl (do obruče), kopu na branku
a hodu na basketbalový koš. Turnaj jsme
zakončili štafetami, kde jsme si mimo
jiné zasoutěžili i v driblinku. Vítězem se
nakonec stal tým „Šípy“, před týmem
„ESA“ a „Rychlonožky“.
Oči dětí se nejvíce rozsvítily při vyhlašování vítězů. Každý medailista obdržel
kromě diplomu také věcnou cenu. Díky
paní ředitelce jsme mohli obdarovat
medailisty létajícími talíři, švihadly, mini

basketbalovými a fotbalovými míči a nejstarší děti dále třeba rugby míčem nebo
overballem. Děkujeme!!

žákům. Věřím, že jsme položili základy ke
každoročnímu sportovnímu turnaji, na
který se mohou těšit děti každého věku.

Velká pochvala patří všem zúčastněným

Mgr. Markéta Červenková
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ŠKOLSTVÍ

… pak práce

Chválíme všechny děti za jarní úklid v našich obcích.
Při vašich procházkách a sportování byste mohli
zaznamenat, že je uklizeno. Tedy do té doby, než
se najdou nepořádní lidé. Určitě jsme nezvládli
všechna místa, a tak předáváme štafetu dál. Akce
Ukliďme Pošembeří ještě nekončí.
Možná se pobavíte jako děti, nacházely opravdové
unikáty. Ovšem největší úlovky byly jak jinak než
u jirenského rybníka!
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ŠKOLSTVÍ

… a nakonec pomoc.
Velká srdce našich dětí
Válka na Ukrajině stále pokračuje, tisíce lidí, převážně
maminek s dětmi, prchají z vlastní země, a tak ani nás
tato situace nemůže nechat chladnými. Škola se zapojuje do nejrůznějších sbírek. Všichni se snažíme pomáhat, kde můžeme. Děti ze 6.A se ale samy zapojily
navíc ještě do jedné sbírky. Krabice od srdce! Stačilo
se jen zmínit a už nosily krabice plné hraček pro ukra-

jinské děti prchající před válkou. Chtěla bych jim
všem tímto poděkovat za to, že se dokážou podělit
s potřebnými. Jsem na ně hrdá a jsem ráda, že jsou
takové, jaké jsou. Děti s velkým srdcem ochotné pomoci!
Jana Čepeláková, třídní učitelka 6.A

Učitelské postřehy….
Velké poděkování
Před několika dny jsem se poprvé osobně setkala
s dozvuky války. Naproti našemu domu bezradně postávala skupina lidí s dětmi. Po chvíli se jeden z nich
přišel zeptat, zda nevím, kde by mohlo jednu noc
přespat šest lidí. Byly to dvě ženy a čtyři děti, babička a maminka se svými dvěma dětmi a dvěma
dětmi svého bratra. Nejmladšímu dítěti byly dva
roky a nejstaršímu třináct. Jeli sem pět dní z Oděsy.
Hledala jsem pro ně ubytování a nakonec ho i našla. V penzionu Na Americe v Nových Jirnech. Díky panu Kadlečkovi, který jim přenechal jeden
apartmán za symbolickou cenu, si mohli všichni odpočinout a pořádně se
vyspat na další cestu. Měli totiž namířeno až do Dánska k přítelkyni, která
je u sebe nechá bydlet, dokud válka na Ukrajině neskončí. Válečné zpravodajství působí na každého, ale teprve, když mluvíte s někým osobně,
kdo to vše zažil, uvědomíte si, jak je ta situace tragická.
Chtěla bych panu Kadlečkovi poděkovat za jeho ochotu, vstřícnost a lidskost! Ne vždy je to samozřejmost.

Takže, pane Kadlečku, děkuji!
Jana Čepeláková
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ŠKOLSTVÍ

O roušce a respirátoru a milém
setkání…
Nošení prostředků ochrany dýchacích cest z epidemických
důvodů - roušek a respirátorů nás ve škole provázelo po
celou dobu covidové pandemie. Děti i učitelé si je určitě nezamilovali. Od poloviny března je jejich nošení snad minulostí. Užíváme si radosti ze svobodného nadechnutí doprovázeného neskrývaným úsměvem.
A přesto zůstala pro mě z nošení tohoto nechtěného doplňku
jedna milá vzpomínka. Nedávno jsem potkala po velmi
dlouhé době možná jednu z nejstarších obyvatelek naší obce
paní Boženu Vomáčkovou. S nasazeným respirátorem jsem si
nebyla jistá, že mě pozná, ale její paměť a bystrost nezklamala. „Dobrý den, Haničko“, mne předstihla pozdravem. „Ráda
vás vidím paní Vomáčková, jak se daří….?“

Zápis s dítětem dle zvoleného
času.

Těšíme se na vás.

Později jsem se zamyslela nad moudrostí
stáří, jak se místní znali, sebe vážili bez
ohledu na věk, nedělali mezi sebou rozdíly,
jak bylo samozřejmostí se pozdravit, zastavit
se spolu a popovídat si, nezištně si pomáhat,
respektovat se navzájem, nečinit nikomu
naschvály, nepomlouvat ani neurážet. A jak
by bylo dobře, kdyby to samé převládalo
mezi námi neustále.
Pěkné jaro čtenářům přeje Hana Kudrnová.
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ŠKOLSTVÍ
Základní umělecká škola Jana Zacha

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice
další místo poskytovaného vzdělávání Jirny
Přijímání uchazečů o vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém
vzdělávání.
Přehled nástrojů, které se vyučují v Jirnech:
Hra na klavír
Hra na zobcovou flétnu
Hra na trubku
Hra na lesní roh
Hra na tenor
Sólový zpěv
Hra na kytaru
Hra na elektrickou kytaru
Hra na bicí nástroje
Přijímací talentové zkoušky se v Jirnech budou konat v úterý 17. 5. a 24. 5. 2022 vždy od
17,00 do 19,00 hodin v budově bývalé ZŠ Jirny, Brandýská 45.
K účasti na přijímacích talentových zkouškách je potřeba vyplnit (ve všech položkách) a
odeslat elektronickou přihlášku ke studiu na našich webových stránkách
www.zus.celakovice.cz
Ke studiu přijímáme přednostně žáky, kteří k 1. 9. 2022 splňují podmínku věku pro
zahájení studia na ZUŠ (6 – 7 let).
Výjimečně je možné přijmout i žáky mladší. V případě volné kapacity školy přijímáme i žáky
od 8 let.
Po vyhodnocení přijímacích talentových zkoušek budou jejich výsledky zveřejněny na
našich webových stránkách.

Obsah přijímacích talentových zkoušek pro hudební obor:
•
•
•
•

zpěv libovolně zvolené písně samostatně
zpěv lidové písně s doprovodem klavíru
určení rozdílu výšky dvou tónů (vyšší – nižší)
vytleskání předvedeného rytmu (ozvěna)

Podrobnější informace o škole najdete na našich webových stránkách www.zus.celakovice.cz
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel. čísle 326 991 260, 602 827 926
nebo na e-mailu info@zuscelakovice.cz
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KULTURA

KULTURA

ŽIVOT JIREN
19:00
středa

Poetický večer

Právní poradna
na Kvapíku

park u potravin v Jirnech
Sledujte www.ziji.cz

neděle

Doteky radosti

15:00
čtvrtek

Kvapík U Antošů
2. ročník benefiční soutěže, více info na
www.ziji.cz. Pořádá DOS Jirny.

17:00
úterý

Jirenský beránek

Stavění májky

10:00

Miloň Čepelka

Kvapík U Antošů
Beseda s autorským čtením, vstupné
120 Kč, více na www.ziji.cz

18:00
čtvrtek

DUBEN / KVĚTEN

Kvapík U Antošů
Trocha inspirace při hudbě a povídání
pro seniory. Více na www.ziji.cz

19:00 Tančírna na Kvapíku
pátek

Kvapík U Antošů
Kontakt: Miloš Dufek 725112752

19:00

Bezplatná rada a právní pomoc
občanům.
Více na korejzova@email.cz.

Biograf Kvapík
připravujeme...

pátek

19:00
středa

Na kus řeči
s Alešem Hámou

Kvapík U Antošů
Více na www.ziji.cz

Májové slavnosti v Jirnech

Kvapík U Antošů

připravujeme...

Vstupné 270 Kč, sledujte www.ziji.cz
sobota

19:00
pátek

Biograf Kvapík
Betlémské světlo

Přípravy letošních májových slavností
jsou v plném proudu.
Sledujte www.ziji.cz

Kvapík U Antošů

15:00

Vstupné 120 Kč, sledujte www.ziji.cz

19:00
sobota

Jarek Nohavica
Kulturní dům Jirny
Více na www.ziji.cz

19:00 Sousedské besedování
Mgr. Karel Satoria
čtvrtek

neděle

Kvapík U Antošů
Divadelní partnerská komedie. Vstupné
250 Kč, pořádá DOS Jirny. Vstupenky a
více info na www.ziji.cz

19:00
pondělí

Zázračné cvičení

Kvapík U Antošů
"Nežádej od života méně, než dává"
Sledujte www.ziji.cz

Kvapík U Antošů
Divadelní představení pro děti.
Pořádá DOS Jirny.
Více info na www.ziji.cz

10:00
neděle

O žábě, která
falešně zpívala

Transformační

Breathwork meditace
Kvapík U Antošů
Pořádá Ester Kozlovská
více info na www.ziji.cz

Připravujeme na červen:
9.6 Přednáška s besedou s
egyptologem Miroslavem Bártou
(Kvapík)

Tento přehled vydává redakce portálu www.ziji.cz nejen pro Jirenský zpravodaj. Chcete přidat svoji akci?
Navštivte www.ziji.cz a akci jednoduše přidejte. Uzávěrka 24. dne předchozího měsíce.
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KULTURA
Akce v kulturním domě Jirny
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SPOLKY A ORGANIZACE

SPOLKY A ORGANIZACE
Hasiči Nové Jirny

Ve dnech 6. a 7. března jsme v hasičárně uspořádali materiální
sbírku na pomoc ukrajinským uprchlíkům, především matkám
s dětmi. Ve spolupráci s Azylovým domem Sv. Terezie v Praze 8
jsme se zaměřili na potřebné věci, hlavně deky, karimatky, spacáky, drogerii, balené vody, sušenky pro děti aj. Všem, kteří jste
přispěli, moc děkujeme.
V sobotu 19. března 2022 se nám po dvou letech podařilo
uskutečnit hasičský ples, tentokrát ve stylu westernu. Návštěvnost byla jako vždy ohromná a tancovalo se až do ranních
hodin. Taneční vystoupení našich členek a členů se za velkého
potlesku opakovala a každý tanec si na parketu spolu s tanečníky vyzkoušeli i hosté . Po desáté hodině se začala prodávat tombola, která byla během několika málo minut prodaná. Tímto bych jménem sboru, chtěla moc poděkovat našim
sponzorům za krásné ceny. Vám ostatním děkujeme, že jste si

báječný večer po dlouhé době přišli užít a alespoň na chvilku odsunuli do pozadí každodenní
starosti. Těšíme se opět na ten další, v pořadí už
14tý hasičský ples a v jakém stylu bude? To se
včas dozvíte , abyste se také mohli připravit.
Snad se nám letos ještě povede uspořádat
i tradiční dětský den v Nových Jirnech v louce,
tak si prosím, se svými dětmi zarezervujte sobotu 11. června 2022 odpoledne. Pro děti
budou připravené soutěže, skákací hrad, sladké
odměny, občerstvení a nebude chybět ani oblíbená pěna.
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Divadelní ochotnický spolek
V měsíci dubnu pro vás máme
hned několik zpráv, a i když
jsme „lišky podšité“, nejedná
se o apríl.
K 30. dubnu ukončujeme činnost Senior linky. Na Zelený čtvrtek 14. dubna vás srdečně zveme k účasti na benefiční soutěži
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o nejlepšího velikonočního beránka. Ať už přinesete svůj gastronomický výrobek či nikoliv, jste srdečně zváni na společný
happening, při kterém uvidíte, jak porota podrobí soutěžní
kousky nejen svému bystrému zraku, ale tentokrát i smyslům
chuťovým. Součástí bude i divácká cena, proto neváhejte a přijďte podpořit svého favorita mezi pečenými krasavci. Podrobnosti k soutěži najdete na přiloženém plakátku a podrobná

SPOLKY A ORGANIZACE
pravidla budou včas zveřejněna na http://ochotnicijirny.cz/
a https://www.ziji.cz/.
V měsíci dubnu vás též srdečně zveme na ironickou komedii
rakouského novináře a spisovatele Daniela Glattauera v novém nastudování herců z Městských divadel pražských. A na
květen chystáme pohádku Divadelního spolku Gaudium

O Žábě, která falešně zpívala. Pokud by vám však chyběla pohádka i v měsíci dubnu, můžete nám přijet fandit na oblastní
přehlídku amatérských souborů a to 10. dubna v 10:00 do kina
v Sadské, kde pohádkou Sůl nad zlato uzavíráme Klicperovy
divadelní dny 2022.
jirenští ochotníci
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SPOLKY A ORGANIZACE
Divadelní ochot
nický
spolek Jirny
uvádí

Zázračné cviče
ní
23. 4.
2022 | 19:00

Kvapík u Anto
šů

www.ziji.cz
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SPOLKY A ORGANIZACE

Organizuje
Divadelní ochotnický spolek Jirny

Sdružení Otevřených Srdcí
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2022
středa 13. dubna
od 19 hodin
tošů
sál Kvapík U An
vstupné 120 Kč
více informací na
www.ziji.cz
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Malý koncert pro velkou věc...

Děkujeme, že jste přišli...
Symbolické, ale o to důležitější gesto, totiž uspořádání koncertu a sbírky ve prospěch Ukrajiny,
se podařilo v sobotu 5.3.2022 v jirenském kostele sv. Petra a Pavla. Záštitu nad akcí převzala
obec Jirny. Na koncertu vystoupili Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistra a zazněly
pravoslavné duchovní písně převážně ukrajinských autorů. O úvodní slovo se postarali páter
Dr. Vojtěch Eliáš, místostarostka obce Šárka Hanušová a Martin Zuran za Sdružení otevřených
srdcí. Benefice pak ještě pokračovala na Kvapíku v odlehčeném tónu v rámci večerního
divadelního představení a sbírka celkem vynesla částku 16382 Kč, která byla posléze věnována
na účet organizace Člověk v tísni.
Kromě fotografií, které Vám mohou přiblížit krásnou atmosféru, se s Vámi dělíme o pár vřelých
slov z proslovu, který v úvodu akce zazněl. Následovala pak minuta ticha za oběti konfliktu,
kterou v úctě a v přirozenosti posléze prolomil zpěv duchovních pravoslavných písní...

Vážení přátelé,
Původní nápad zorganizovat Mši za mír na Ukrajině, a to s pravoslavnými
prvky, získal nakonec tuto formu a já Vás zde ještě jednou vítám. Jsem rád, že
jste přišli. Já nejsem kněz a vy jste přišli na koncert. Přesto mi dovolte k
dnešnímu setkání takové krátké zamyšlení. Trochu nepolitické, ale o to více
lidské.
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Generace za generací, celá historie lidstva čekají na změnu světa, která
nepřichází. Jsme svědky válek, utrpení, revolucí, převratů. Vzepětí a jednotu lidí
střídá sobectví, kupčení, nezájem a zklamání. Pauzám mezi tím vším jsme se
naučili říkat mír a ekonomická prosperita. V celkovém součtu si však jako lidstvo
nevedeme dobře. Chceme lepší svět, chceme, aby se lidé změnili. Ale kdo je to,
ten tzv. svět? Kdo jsou ti lidé, kteří se mají změnit?
Nejsme to náhodou i my sami?
A tak v podobném duchu, když se díváme na mocné diktátory, kteří si přivlastnili
tento svět... vidíme vlastnosti jako zatvrzelost, pomstychtivost a touhu po
odplatě, ukřivděnost, nedostatek zdravého sebevědomí a především nepokoru.
Místo toho, aby tito mocní lidé tvořili, vedli národ i celé lidstvo k hodnotám,
inspirovali jej, zneužívají své moci a ničí nejenom celá města, ale především
důvěru a ideály.

A jak jsme na tom my? Můžeme opravdu říci, že se nás to netýká? Nemá každý
z nás občas takového diktátora uvnitř sebe?
Jak jsme my sami dokázali opanovat své ego, svoji moc? Jak pracujeme se svými
emocemi? Jaké viníky za svůj život ve svém okolí hledáme? Z jakých křivd
žijeme? Vždyť zranění a prvky konfliktu vidíme v minulosti i v přítomnosti, každý
den v našich vlastních vztazích, mezi sousedy, mezi lidmi na vesnici, mezi
národy, státy i mezi rasami.

Tak jakou budoucnost tedy chceme?
Nyní se spojujeme proti tyranovi a za správnou věc. Dokážeme se však spojit
jako lidé ve své různorodosti i v dobách míru? Dokážeme přijímat názor
druhého člověka a nebrat to jako osobní útok?
Malíř a spisovatel Josef Čapek k tomu říká: "Mír mezi národy je závislý na
míru v lidech samých."
Souhlasím. A přeji nám všem, abychom i my obstáli. Aby v tomto boji bylo jen
vítězů a vítězství nás samých nad sebou. Zkrátka, abychom využili i my tuto šanci
a z dané situace vyšli jako lepší lidé.
Sláva Ukrajině, pravdě, lásce, porozumění a míru nejenom mezi národy.
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.
sdruzeni@otevrenasrdce.cz
23

SPOLKY A ORGANIZACE

..
NA KUS ŘEČI S.

0
20.4.2022 | 19.0
ŠŮ, JIRNY
KVAPÍK U ANTO
.CZ
Í NA WWW.ZIJI
VÍCE INFORMAC

24

SPOLKY A ORGANIZACE

Jak sobě a hlavně druhým dělat radost

Trocha inspirace při muzice a povídání na téma:

Aby nás léta nedoběhla

Jirny, sál Kvapík u Antošů
5. 5. 2022 od 15.00
Vstupné dobrovolné
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Junák Jirny
DRUHÁ ŠANCE PRO NEVYUŽITÉ VĚCI
ANEB

PŘINES - VYMĚŇ - ODNES

POŘÁDÁ SKAUTSKÉ STŘEDISKO BRATRA FANDY ANTOŠE
JIRNY

KULTURNÍ DŮM JIRNY

13.5. 17 - 18
JEN PŘÍJÍMÁNÍ VĚCÍ V KD

14.5. 9 - 17
15.5. 9 - 14
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ OBLEČENÍ, KOSMETIKA, DOPLŇKY,
KNIHY, ČASOPISY, KUCHYŇSKÉ POTŘEBY, VÝTVARNÉ
POTŘEBY, HRAČKY ATD...
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Na konci února se několik vedoucích
vypravilo na táborovou louku, aby pokračovali v kácení stromů, které napadl
kůrovec a ohrožovaly naši bezpečnost.
Během soboty a neděle jsme pokáceli,
rozřezali, rozštípali a uklidili 4 stromy.
Hned následující víkend se na louku na
prodloužený víkend vydali i mladší členové střediska. Sraz měli v pátek odpoledne na louce. Po přespání ve srubu se v sobotu ráno vypravili na výlet do okolí.
Podle potoka dorazili do Poříčka, odtud proti proudu Sázavy
do Českého Šternberka a z něj se vrátili zpět na louku. Během
dne urazili asi 15 km. Večer ve srubu byl plný písniček a povídání a v neděli se všichni vrátili zpět domů.

V sobotu 19. března se vedoucí sešli opět na louce, aby pokračovali v kácení uschlých stromů. Ty se nacházely nebezpečně blízko kuchyně a jídelny. Dopoledne bylo v režii
především pana Polesného, který nám ukázal spoustu kouzel,
jakým způsobem a kam umí „položit“ konkrétní stromy a nám
nezbylo, než uznat, že je opravdový profík ve svém oboru. Odpoledne již bylo plně v naší režii. Opět jsme nejprve ořezali
větve, slabší konce spálili na ohništi a silnější nechali stranou
jako palivo do táborových kamen. Kmeny jsme opět řezali na
špalky, štípali a ukládali do dřevníku pro topení v kamnech
v táborové kuchyni. A protože to byly opravdu pořádné stromy,
pokračovali jsme v práci i v neděli dopoledne.
A že je potřeba na tábor trénovat, to nám předvedla dívčí družina Želviček. Rádkyně pro své členky připravily přespání v klu-

27

SPOLKY A ORGANIZACE

bovně z pátku 25. března na sobotu 26. března s večerním programem.
Samozřejmostí v naší činnosti jsou pravidelné schůzky jednotlivých družin ve středu navečer (chlapecký oddíl) a pátek
odpoledne (dívčí oddíl).
A co připravujeme do budoucna? Družiny vlčat a světlušek
pilně trénují na Závod vlčat a světlušek, který se letos pořádá
skautské středisko v Klecanech na konci dubna. Na sobotu
7. května plánujeme průvod obcí s položením kytic k pomníkům. A na 13. - 15. května plánujeme oblíbenou akci v KD –
SWAP. Více info k akci je na samostatném plakátu.
Za středisko Bratra Fandy Antoše Jirny
Martin Bláha - Pabouk

Sport
V tomto příspěvku bychom vám rádi představili jeden sportovní talent, který již ve svých 13 letech získává medailové pozice na velkých světových soutěžích ve své kategorii

Mladý talentovaný závodník Martin Červenka
V každé obci se někdy narodí nějaký talent. Zda pak zůstane
i do dospělosti je obvykle na rodičích, kteří zálibu podporují,
finančních možnostech a dalších okolnostech, které dítě provází v průběhu života.
Jeden takový talent je i 13 letý Martin Červenka, který se již od
útlého dětství věnuje motokrosu. Určitě proto, že má podporu
ve své rodině, kde se tomuto sportu věnuje i jeho starší bratr,
ale především proto, že má talent, píli a odvahu.
Dosavadní úspěchy na soutěžích :

Plán pro nadcházející sezonu :

- rok 2016 - 3. místo 50 ccm MMČR

- v roce 2022 kompletní seriál MMČR, ME, případná účast MS

- rok 2018 - vícemistr 65 ccm MMČR

V naší obci Martin nebude jediným talentovaným dítětem a
budeme rádi, pokud o nějakém podobném talentu víte nebo
ho máte doma, když i vy napíšete pár řádků a seznámíte s tím
naše čtenáře.
Protože jednou, až tyto děti vyrostou a třeba se stanou slavnými, můžeme být právem hrdi, že jsme je poznali právě v naší
obci.

- rok 2019 - vícemistr 65 ccm MMČR
- rok 2019 - průběžné 13. místo Mistrovství Evropy
- rok 2019 - 24. místo na Mistrovství světa
- rok 2021 - 3. místo 85 ccm MMČR
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Za redakci Šárka Hanušová
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy
Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16- 20 týdnů, cena 199-245,- Kč/ks.
Prodej :23.4., 29,5. a 26.6. 2022
Jirny – potraviny / u parku / - 14.15 hod.
Výkup králičích kožek –cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.

pořádá tenisové

NÁBOROVÝ DEN
PRO DĚTI OD 3 LET
Kdy: 13. dubna 2022
Čas: 16 - 18 hodin
Místo: Tenis Klánovice

RAKETA ZDARMA
PRO KAŽDÉHO

kempy v Klánovicích
TERMÍNY 18.-22.7. 1.-5.8. 15.-19.8. 22.-26.8
V CENĚ vypůjčení rakety, svačiny, oběd, pitný režim
po celý den, cukrárna, dárky pro všechny děti.
PROGRAM 8-17 hod.
výuka tenisu s trenérem, sparing, kondiční příprava,
doplňkové sporty, sportovní hry, relaxační cvičení

cena: 4400,-

(můžete platit i jednotlivé dny - cena za den 1000,-)

WWW.TKTOLA.CZ

tel.:720 380 800

Záloha 1000,-. Více informací na tel. čísle 720 380 800 nebo info@tktola.cz

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

A co Vaše
podnikání
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Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice

Ceny od
19.990.000,-Kč

PRODE J ZAHÁ JEN
ovice.cz
www.utrativodu-klan

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
cena 7.800.000,-Kč

nových bytů
v Klánovicích
www.byty-klanovice.cz
PRODEJ – rekonstruovaný byt
3+kk/L/sklep, podlahová plocha 93 m2,
Žíšovská ul., P9 – Újezd nad Lesy

cena 19.990,-Kč

DOPRODEJ

PRODEJ – rohový třípodlažní řadový dům
s garáží a bazénem, dispozice 6+kk, podlahová plocha 250 m2, pozemek 290 m2,
ul. Pod valem, Praha 10-Štěrboholy

PRODEJ –
6 bytů ve třech dvojdomech,
podlah. plocha 156 m2,
pozemky 422-541 m2,
ul. U pole, Šestajovice

K nastěhování v 09/2022
Ceny
od 15.990.000,-Kč
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