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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
minulý měsíc byl ve znamení několika silných větrů, které v naší
obci zanechaly nepořádek, ale jako zázrakem nezpůsobily žádné
velké škody. Jakoby však zároveň odvály i poslední záchvěvy
letošní zimy a o slovo se pomalu přihlásilo jaro. Příroda se
zvolna probouzí, na stromech a keřích se objevují první pupeny
a jarní květiny se chystají k rozkvětu.

V měsíci březnu nás čekají poslední plesy letošní sezony
a kromě nich do kulturního domu zavítá Ewa Farna na svém
MÁLO SE ZNÁME TOUR 2020.
O všech kulturních akcích se dozvíte uvnitř tohoto čísla, k jehož
přečtení Vás srdečně zveme.
Příjemné předjaří Vám všem.
Vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE

Obecní ples

15. února se konal v Kulturním domě v Jirnech Obecní ples. Ples
byl tentokrát v tématu lásky, protože probíhal v období Valentýnských oslav. Výzdoba sálu i stolů byla právě v tomto stylu.
Květiny, svíčky a okvětní lístky na stolech, i kytička dámám při
vstupu, to bylo první, co uviděl návštěvník plesu po svém příchodu do kulturního domu.

Po úvodním slově už nic nebránilo zábavě. Během večera se
představila 2 taneční vystoupení, první téměř profesionální
tanec mladých slečen v doprovodu tanečního mistra Martina
Hejhala a druhé vystoupení jirenských a novojirenských žen
a dívek, které zatančily na tématickou píseň „ Láska je láska“.
Poté tanečnice začaly prodávat v sále lístky do tomboly a svoji
výhru si mohl každý vyzvednout po půlnoci v předsálí kulturního domu. Vyhrával každý druhý lístek, takže kdo koupil, neprohloupil a vyhrál třeba jeden z deseti dortů, dárkový koš plný
vybraných lahůdek, kosmetiku nebo něco pro děti. Večerem provedl Stanislav Lehký a po celou dobu plesu byl k dispozici náš
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fotokoutek, ze kterého si každý mohl rovnou odnést hotové fotograﬁe.
K tanci hrála již tradičně oblíbená kapela Bueno a taneční parket byl již od první písně večera téměř neustále plný.
Rádi bychom též poděkovali sponzorům za věcné ceny: Amirro,
ZOS Šestajovice – Jirny, Triga Color, VSHstav, kosmetické poradkyni Mary Kay Kláře Sobolové a dalším jednotlivcům, kteří do
tomboly přispěli věcnými dary.
Za výzdobu sálu a dekorace děkujeme skvělé květinářce Pavlíně
R., jejíž dekorace značnou měrou přispěly ke krásné atmosféře,
která v sále po celou dobu zábavy vládla.

ZPRÁVY Z OBCE

Děkujeme všem, kteří se dobře bavili a užili si večer.
A už teď se těšíme na další ročník.

Čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na
území České republiky mikročipem.
Vzhledem k tomu, že mnoho občanů chodí hlásit čipování na
podatelnu úřadu, sdělujeme následující:
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon)
z roku 2017 nezavedla povinný zápis do jakéhokoli registru psů.
Povinností chovatele psa v současné době je, aby v dokladu o oč-

Za obec Jirny Šárka Hanušová a Jitka Korejzová

kování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo
uvedeno číslo mikročipu, kterým je pes označen.
V ČR je provozováno také několik soukromých databází, do nichž
mohou chovatelé označeného psa registrovat dobrovolně
(zdarma či za poplatek). Podle další novely veterinárního zákona
(přijaté v závěru roku 2019) vznikne státem vedená centrální
evidence psů v Česku k 1. lednu 2022. Spravovat ji bude SVS.
O konkrétních detailech vzniku registru se v současné době
jedná. SVS bude chovatele o nové povinnosti v dostatečném
předstihu informovat.
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ZPRÁVY Z OBCE
Vybrané investiční akce na rok 2020
V roce 2020 obec mimo jiné plánuje:
 Dostavbu a kolaudaci nové základní školy
 Přestěhování obecní knihovny v Jirnech do nových prostor
 Rekonstrukci a intenziﬁkaci čistírny odpadních vod
 V průběhu letních měsíců rekonstrukci sociálního zařízení
v kulturním domě
 Rekonstrukce některých komunikací v Jirnech a Nových
Jirnech (Nerudova, Pionýrů, V Zátiší, Lovecká a část ulice
Spojovací)
 Vyznačení parkovacích ploch v okolí zdravotního střediska
a zajištění pravidelných kontrol dodržování parkování zejména v těchto místech
 Rekonstrukce části chodníku podél ulice Zámecká v závislosti na dotaci ze SFDI
 Nový přechod pro chodce v ulici Zámecká včetně semaforu
 Dokončení terénních úprav rybníku Vaňák v Nových Jirnech
včetně vybudování dětského hřiště a sportoviště v této části
Nových Jiren
 Zahájení prací na projektové dokumentaci nové hasičské
zbrojnice v Nových Jirnech včetně vydání stavebního povolení na stavbu




Výstavba dalšího tenisového kurtu na hřišti v Jirnech
Výsadba stromů v obci

Jedná se o výčet akcí, které jsou plánovány v nejbližším období
a na kterých se již začalo s přípravami. Obec se bude i nadále
snažit udržet pořádek v obci a příjemné bydlení všem našim
obyvatelům.
Chceme, aby se Vám u nás dobře žilo.
Vážení spoluobčané,
oznamujeme vám, že v roce 2020 jsou plánovány opravy následujících komunikací včetně asfaltového povrchu a vjezdů
k nemovitostem:
 Jirny – ulice Nerudova a Pionýrů, včetně opravy části ulice
Spojovací
 Nové Jirny – ulice Lovecká a V Zátiší
Pokud nemáte v těchto ulicích ke své nemovitosti vysazeny
odbočky inženýrských sítí, urychleně tak učiňte. Po dobu dalších 5 let vám nebude povolen vstup do opravené vozovky.
Po dobu výstavby, jejíž termín bude upřesněn, bude po nezbytně nutnou dobu omezen přístup k vašim nemovitostem.
Děkujeme za pochopení a za trpělivost.
Za obec Jirny Šárka Hanušová a Stanislav Skořepa

Intenziﬁkace čistírny odpadních vod (ČOV)
Obec Jirny nechala zahájit počátkem ledna 2020 na základě Rozhodnutí vydaného Odborem životního prostředí Brandýs nad
Labem již dříve avizované práce na ČOV Jirny, které vysoutěžila
ve výběrovém řízení ﬁrma Ekosystém, spol.s r.o. Praha 5.
Důvodem těchto prací je zlepšení čištění odpadních vod v souladu s novými požadavky stanovenými vodohospodářským rozhodnutím. Budou provedena technická opatření na stávajících
linkách s novou společnou regenerací kalu včetně vystrojení
novou technologií. Dále budou realizovány úpravy na provzdu-

šování aktivačních linek. Lapák písku bude doplněn o nový separátor písku. Dojde k úpravám na zakrytí dosazovacích nádrží
a budou provedeny změny a úpravy na měření a regulaci a další
potřebné úpravy.
Práce běží dle harmonogramu. V druhé polovině března 2020 je
počítáno s předáním a převzetím díla. Poté bude probíhat zkušební provoz.
Na tuto akci obec získala ﬁnanční podporu ze SFŽP ČR.
Stanislav Skořepa, starosta

Bioodpad pro rok 2020
Připomínáme, že svoz bioodpadu je zcela dobrovolný a že si občané mohou tuto službu objednat mimo obec přímo od AVE
Benátky a zajistit si tak pravidelný odvoz přímo od domu. Fakturační údaje a známky tak prosím řešte přímo s dodavatelem.
Děkujeme, přikládáme ceník pro rok 2020.
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Pro připomenutí:

JIRNY

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

Březen - listopad
Pátek 16.00 – 19.00 hodin

Prosinec - únor
Pátek 15.00 – 18.00 hodin

Březen - listopad
Středa 15.00 – 17.00 hodin
Sobota 9.00 – 12.00 hodin

Prosinec – únor
Středa - zavřeno
Sobota 9.00 – 11.00 hodin

NOVÉ JIRNY
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V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané, kteří
oslavili 80 let a více
Zdeněk Hadrava
Vladimír Klein
Ladislava Jelínková
Jiřina Kolbová
Zdeňka Boháčová

Jiřina Chromcová
Josef Novotný
Jaroslava Jelínková

Srdečně gratulujeme.

S lítostí v srdci oznamujeme, že nás v posledních měsících
roku 2019 a na počátku roku 2020 navždy opustili
Ladislav Albrecht
Jiří Karel

Vzpomínáme a rodinám vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Vítání občánků:
V měsíci březnu proběhne akce Vítání občánků pro již přihlášené děti. Pozvánky s přesným termínem přijdou
přihlášeným osobám na uvedené e-maily a adresy.
Těšíme se na Vás!
Za OÚ Šárka Hanušová

Odečet vodoměrů březen 2020
Vážení občané,
v březnu bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete nahlásit následujícími způsoby do 26. 3. 2020.

JIRNY

• SMS: 735 009 371
(či volání: pouze mezi 18.00 ̶ 20.00)
• E-MAIL: vodajirny@email.cz

NOVÉ JIRNY

• SMS: 704 471 876
(či volání: pouze mezi 19.00 ̶ 20.00)
• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz

Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.

NAPSALI JSTE NÁM

Poděkování

Chtěla bych poděkovat manželům Dufkovým za pravidelné pořádání"Tančírny"
v Kvapíku!
Martina Bilová

Tříkrálová sbírka
Děkuji za pomoc při Tříkrálové sbírce a krásný zpěv školačkám Kamilce, Barunce
a Natálce a také jejich rodičům! Těším se na příští rok.
Martina Bilová
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Děkujeme, VaK Zápy, spol. s r.o.

ZPRÁVY Z OBCE
Velikonoční svátky
Jako je ve znamení dalších svátků, které nás
čekají, a to jsou Velikonoce. Tyto svátky jara se
slaví každý rok v jiný den, protože se jedná
o jeden z mála pohyblivých svátků v roce. Pro
letošní rok připadají na 12. dubna. Školáci
mají tedy prázdniny ve čtvrtek 9.dubna,
v pátek a v pondělí je volno díky státním svátkům.
Velikonoce si málokdo umí představit bez
beránka nebo zajíce. Už menší část ale ví, co
tyto symboly doopravdy znamenají. Zajímá Vás
to? Pojďme se na to společně podívat.
V křesťanství beránek symbolizuje památku na Ježíše Krista, který by právě
jak nevinný, čistý a poslušný beránek
obětován a jeho krev zachránila pokřtěné od hříchů. Beránek jako obřadní
pokrm je znám už od středověku. Nevíme ale, jestli se jedlo přímo beránčí
maso, které si jen málokdo mohl dovolit, nebo jen pečivo v podobě beránka. Dnes velikonočního beránka
pečeme například
z tvarohového těsta a zdobíme mašlí a podle historických tradic by měl
zdobit každý velikonoční
stůl.
Zajíčka si dnes můžeme
také upéct, ale častěji ho
používáme jako dekoraci.
Zajíček pochází k Německa
a k nám se dostal počátkem 20. století a je symbolem plodnosti, života a štěstí.
Děti si velikonočního zajíčka oblíbily právě proto, že jim
přináší v některých zemích vajíčka čokoládová. A proč
právě zajíc? Tajné roznášení mu bylo přisuzováno z důvodů, že ho na jaře
lidé často vídávali
u obydlí, kde vyhledával potravu.

ilustrační obrázky
Google
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ŠKOLSTVÍ

Mateřská škola
Zprávičky z MŠ

Měsíc únor byl krátký a plný výkyvů počasí, kdy jsme jeden týden
potřebovali rukavice a teplé kalhoty, další týden nám chodily
děti s kšiltovkami na hlavě. Možná i proto jsme se nemohli vymotat z nemocí, které po celé školce kolovaly. Chřipky a jiné virózy, horečky, k tomu ještě neštovice. Stav dětí ve školce se tak
snížil, že jsme se tu až báli. Děti se ale postupně začaly uzdravovat a už se nám třídy opět naplnily. Tímto moc děkujeme ohleduplným rodičům, které si své ratolesti nechali doma pořádně
vyležet.
Ve školce jsme měli během tohoto měsíce hezké akce, jako je tak
dlouho očekávané mobilní Planetárium. Čekali jsme, jak nám
nad hlavami budou promítat planety a vše o vesmíru, ale byli
jsme mile překvapeni, pro každou třídu byl vybrán jiný příběh,
někdo měl třeba zvířata, my ze Žluté třídy příběh o Bacilu. Jak
nám v těle škodí, jak se ho zbavíme, jak se mu vyhneme...,
zkrátka jak je důležitá hygiena, což jsme moc ocenili. Pak tu byl
Klaun Edie, děti žasly nad číslem s talíři, které si také mohli vyzkoušet, nebo například žonglování. Dalším úžasným dopolednem pro děti bylo vystoupení se zvířaty, kde nás navštívilo Duo
Eden s opičkou a vycvičenými pejsky, ale největší ohlas měl obrovský dlouhý bílý had.
Děti si pod dohledem mohly na hada sáhnout, pohladit si jeho
kůži a něco se o něm dozvědět. Posledním vystoupením v měsíci únoru byl Cirkus Cecilka, opět skvělá akce plná nadšených
dětí, zvířátek, kdy vycvičené kočičky dělaly věci nad naše
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chápání. Člověk je rád, když si doma jeho kočky dojdou na
Kočkolit, a tady lezly po žebříku a přeskakovaly obruče. Stejně
tak nás nadchlo i vystoupení pejsků, kteří například jezdili na
koloběžce po třídě, zmizení králíka a jiných kouzel. Za to vše pak
zvířátka dostala odměnu formou pamlsků a kouzelníci sklidili
ohromný potlesk od nás všech. Jsme rádi, že veškeré akce se konají ve školce, už jen kvůli bezpečnosti dětí.
Měsíc únor jsme společně uzavřeli čtvrtečním karnevalem, který
navázal na nedělní Masopust. Toto téma bylo pro děti velmi příjemné. Vytvářeli jsme klauny a celou školku rozjasnily hezké
dětské práce na toto téma. Nesmíme opomenout také přípravu
našich předškoláků. Tady je pár informací k základní škole Jirny:
Na základní škole bude dne 10.3. informativní schůzka rodičů

budoucích předškoláků a zájemců o přípravnou třídu od 17:00
hodin.
7. 4. 2020 přijímání tiskopisů a ověřování dokladů 1. ročníku, přípravná třída.
15. 4. 2010 zápis do 1. ročníku, přípravné třídy v čase 13–18 hod.
S dětmi stále dokola opakujeme spousty důležitých věcí, které
budou potřebovat u zápisu, ale vše půjde dětem lépe, když budete doma procvičovat i Vy.
Držíme všem palečky a pojďme se společně naladit na přicházející jaro.
Za žlutou třídu
Eva Hýblová

Základní škola

Jirenské „hvězdy“ v Nehvizdech
V úterý 21. ledna se v Nehvizdech konaly atletické závody základních škol z širokého okolí.
Závodníci se utkali ve 3 disciplínách. První stupeň absolvoval sprint na 60 m, skok z místa
a hod raketkou. Druhý stupeň poté bojoval ve
vrhu koulí, skoku dalekém a sprintu na 60 m.
Závodníci byli rozděleni do 4 kategorií (2. a 3.
třída, 4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída). Každá
disciplína byla dle umístění obodována a následně bylo provedeno ﬁnální umístění ze
všech disciplín. Naši školu reprezentovalo 16
atletů.
Pojďme se podívat na výsledky chlapců a dívek
z II. stupně. Bramborovou medaili v celkovém
bodování vybojovala Alžběta Karkušová (8.
třída), která se blýskla 2. místem na 60 m (9,20
s) a 4. místem ve skoku dalekém (4,01m). Třetí
místo v běhu na 60m brala za krásný výkon
9,22s Karolína Součková z 8. třídy. Kája obsadila 5. místo v celkovém bodování. V chlapecké
kategorii naši školu reprezentovali Martin Hnízdil a Adam Rat
(8. třída). Kluci se mezi sebou „rvali“ o každý bod a střídali
se v jednotlivých umístěních na 6. a 7. místech. Z druhého stupně
nás reprezentovali ještě Anna Durčanová, Lukáš Kopřiva a Daniel Rat (6. třída) a Nikola Štiková (7. třída).
Závodu se zúčastnili také naši nejmladší. Nejlépe se vedlo
Adamu Červenkovi (3. třída), který získal
3. místo ve skoku z místa (177 cm) a celkově se umístil na
5. místě. Adama doplnili další atleti, kteří spolu s ním navštěvují
atletický kroužek. David Šebelík, Viktorie Kejhová a Tereza
Dokoupilová (3.třída) statečně bojovali i s hodem raketkou, která
často měla svou vlastní hlavu a létala si po svém. Největší
množství soupeřů měli žáci a žákyně ze 4. tříd. Filip Rybář statečně urval krásné 7. místo. Eliška Bartošová, Jan Junger a Lucie
Pospíšilová se náramně porvali se startovními bloky a v běhu

na 60m bodovali z předních míst.
Snaha, zájem i nasazení našich mladých sportovců ukazuje, že se
těchto klání chtějí pravidelně účastnit a bojovat o co nejlepší
umístění. Atleti nebojovali jen se soupeři, ale také sami se sebou,
neboť pro některé z nich to byla premiéra. Materiální podmínky,
které máme k dispozici od letošního roku nám umožňují vyzkoušet si a naučit se mnoho pohybových dovedností od gymnastiky až po sportovní hry nebo atletiku a rozvíjet své
schopnosti s pomocí využití různých pomůcek.
Věřím, že v následujících letech se naše škola bude aktivně účastnit mnoha sportovních soutěží i závodů, neboť zájem o sport
u dětí neopadá. Naopak. Přes 70 přihlášených dětí na atletický
kroužek a kroužek sportovních her v letošním roce je toho důkazem.
Bc. Markéta Červenková, učitelka TV
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ŠKOLSTVÍ
Masopust - fotoreportáž

22. 2. 2020 jsme se sešli k masopustnímu veselí na školním dvoře.

Průvod vyšel naposledy od staré školy…

… a procházel obcí za doprovodu kapely.

Bezpečnou cestu nám zajistil SDH Jirny.

A za to jsme jirenským
hasičům zatancovali.
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Po průvodu děti očekávaly vyhodnocení
masopustních masek.

Ofélie potěšila všechny masopustní návštěvníky.
Byla vzorná a úžasně fotogenická.

KULTURA

A ještě více netrpělivé byly rodinné týmy.

Radost z vydařeného odpoledne.

Mgr. Hana Kudrnová

KULTURA
AKCE V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY
Rok 2020
14. 3.
21. 3.
27. 3.
29. 3.
11. 4.
29. 11.
5. 12.

SDH Šestajovice – ples
SDH Nové Jirny – ples
Výroční schůze SPCCH, 15-17 hod.
Koncert Ewa Farna - Málo se známe
Výroční schůze Baráčníci
Koncert SOS
Mikulášská taneční zábava

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Pravidelné akce
Neděle a pondělí – Taneční pro dospělé, taneční kurzy pro mírně
pokročilé i pokročilé. Už od 2. 2. 2020 pokračujeme oblíbeným
cyklem tanečních pro dospělé, na které se můžete hlásit na
www.artimo.cz
Pondělí, 18:00, Latina pro ženy, od 3. 2. 2020 začínáme oblíbeným kurzem vhodným pro všechny tanečnice, které mají chuť si
příjemně zatančit sólo a poznat krásu latinských rytmů a pohybů. Na své si přijdou jak začátečnice, tak pokročilé. Možnost
přihlásit se a více informací na www.artimo.cz
Úterý, 19:00, Hathajóga, lekce probíhají každé úterý, jsou kombinací hathajógy, jógové terapie, muzikoterapie a aromaterapie.
Více informací a rezervace: Eva Šimánková,
e-mail: E.Simankova@seznam.cz, mob.: 608 109 743, FB Sakurajóga
Středa a čtvrtek – Taneční přípravka, od února TJ Sokol Jirny opět
otevírá kurzy tanečně-pohybové průpravy pro děti od 8 do 14
let! Vhodné jak pro první taneční krůčky, tak pro již mírně zkušené tanečníky. Více informací a přihlášení na e-mailu: sokoljirny@gmail.com

Neděle, 14:00-15:00, Česká Beseda, od 26. 1. 2020 jednou za
čtrnáct dní pravidelné kurzy výuky tradičního českého salonního
tance Česká Beseda, který je součástí a ozdobou nejen Májových
slavností. Všichni zájemci jsou vítání. Více informací: Zuzana Nováková, mob.: 606 748 262,
e-mail: zuzana.novakova.cz@sez-nam.cz

Březen
11. 3. 2020 středa, 20:00, Hard to Frame – Live / Electronic /
Jazz. Koncert hudební skupiny z Lysé nad Labem. Více informací
na www.otevrenasrdce.cz
13. 3. 2020 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Ad Astra. 22. století Umělá inteligence je integrována do všech průmyslových odvětví, Měsíc a Mars jsou kolonizovány, lidmi osídlené satelity obíhají kolem Neptunu, nejvzdálenější planety sluneční soustavy.
Na Zemi se staví nová babylónská věž. Je to anténa, jejíž konec
dosahuje až do vesmírného prostoru a která má sloužit k vyhledávání inteligentního mimozemského života. Tým budující tuto
obří stavbu vede Roy McBride (Brad Pitt). Astronautem se stal

11

KULTURA
díky svému otci (Tommy Lee Jones),
jenž byl velitelem výzkumné expedice projektu Lima. I jejím úkolem
bylo pátrat po vyspělém mimozemském životě a před dvaceti
lety zmizela kdesi v hloubi vesmíru. Nyní je Země postižena řadou
nečekaných katastrof, které zasáhnou i stavbu obří antény. Americké
zpravodajské služby se domnívají,
že Royův otec stále žije a ohrožení
Země má původ v explozích, ke
kterým dochází u planety Neptun
a souvisí s projektem Lima. Roy je
vyslán na vesmírnou misi vedoucí přes Měsíc a Mars až k vnějšímu okraji sluneční soustavy, aby zde otce našel. Jeho cesta však
odhalí tajemství zpochybňující samou podstatu lidské existence
a jejího místa ve vesmíru. Vstupné dobrovolné.

na mys Finisterre. Během několika měsíců prošel trasu přes
3300 kilometrů. Poznal řadu krásných míst, potkal se a hovořil
s místními obyvateli i s poutníky. Prožil neuvěřitelné příběhy,
náhody a nezapomenutelné okamžiky. I když většina byla příjemná, přesto se dostal do situací, kdy mu šlo téměř o život.
O svých zážitcích vám přijde vyprávět. Ukáže vám mnoho krásných fotograﬁí i krátkých videosekvencí. Prožijete společně
i svoji virtuální pouť do Santiaga de Compostela.

15. 3. 2020 neděle, 15:00, Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce
- Pohádka o veselé a „drobátko“ popletené ježibabě, která si chce
užít velikonoční zvyky, ale vůbec neví, jak na to. Naštěstí má
kolem sebe spoustu dětí, a navíc dva kamarády havrany – a ti Zcela jistě vás přednáška bude inspirovat a mnozí se rozhodnou
všichni jí jistě poradí. Hraje Divadélko Koloběžka. Vstupné 80 jíti také. Věřte, stojí to za to, cesta do Santiaga je zážitek na celý
Kč. Organizuje Divadelní ochotnický spolek Jirny.
život! Více informací na www.otevrenasrdce.cz
17. 3. 2020 úterý, 17:00-18:00, Bezplatná právní poradna. Cílem
právní poradny je podat bezplatnou radu a pomoc těm občanům Jiren, Nových Jiren a sousedních obcí, kteří potřebují pomoci s řešením různých problémových situací, a kteří by
zejména z ﬁnančních důvodů nebyli jinak schopni svůj právní
problém konzultovat s advokátem. Lze přijít i bez objednání, ale
ideální je předem se objednat na adrese korejzova@email.cz.
Těší se na Vás, JUDr. Jitka Korejzová, advokátka.

23. 4. 2020 čtvrtek, 19:00, Jak se žije v dětském domově… beseda o dětech, rodičích a domově mimo domov. Hosté: Mgr. Dana
Kuchtová, ředitelka Dětského domova Klánovice a býv. ministryně
školství, Petr Matyáš, spolek Opři se, z.s., Mgr. et Mgr. Alexandr
Krško, ředitel Dětského domova Nové Strašecí a Tadeáš Žak, bývalý
klient
strašeckého
domova.
V
besedě
se
dotkneme těchto témat: Proč se děti dostávají do dětských domovů? Kde selhává naše společnost? Proč je pocit domova tak důležitý a co to vlastně je? Jak se žije v dětském domově? Jak
efektivně pomoci dětem v domovech i poté, co jej opustí? Co je to
hostitelská péče? A možná zjistíte, že být dobrými rodiči či dokonce
pomáhat dětem z domovů může být snadnější, než byste čekali.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz,
www.oprise.cz.

27. 3. 2020 pátek, 18:30, Jirenské Gala aneb Když hvězdy tančí
v Jirnech Zveme Vás na druhý ročník této úspěšné taneční akce.
Čtyři taneční páry budou pro Vás tančit standardní i latinskoamerické tance a pozvou vás na parket. Součástí večera bude
také taneční soutěž dětí. Pořádá Spolek přátel tance a hudby, TŠ
Artimo a Sdružení Otevřených Srdcí. Vstupné 190 Kč. Vstupenky
v prodeji na Kvapíku a na www.artimo.cz
26. 4. 2020 neděle, 15:00, Plavba na ostrov pokladů. Hraje
Divadlo Inkognito. Zasloužilý pirát John a pirátská dcerka Anne
Duben
chtějí najít poklad. Děti jim pomohou postavit loď, vyplout na moře,
objevit ostrov i pátrat po pokladu kapitána Flinta. Přitom zápolí,
3. 4. 2020 pátek, 19:00, Tančírna Kvapík.
kdo z koho, jak už to piráti dělají. Vstupné 80 Kč. Organizuje Divadelní ochotnický spolek Jirny.
15. 4. 2020 středa, 20:00, SORRY HOLKA – Live / Indie rock
z Teplic. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
16. 4. 2020 čtvrtek, 19:00, Svatojakubská cesta z Plzně do Santiaga de Compostela. Camino de Santiago (Svatojakubská cesta)
vede ke hrobu svatého Jakuba do města Santiago de Compostela v severozápadním Španělsku. Jde o nejstarší a nejdelší
poutní cestu v Evropě s více než tisíciletou historií. Po celá staletí po ní putovali tisíce poutníků až do 17. století, kdy zájem
o tuto pouť polevil a napoleonské války zavinily konec poutních
cest. Některé zdroje uvádí, že v době svého rozkvětu šlo Caminem až půl miliónu poutníků ročně. Koncem 19. století se na
pouti objevili opět poutníci a velkého oživení doznává poutní
cesta v těchto letech. Poutník Miloslav Šašek prošel poutní cestu
z Ledec u Plzně až do Santiaga de Compostela a na konec světa
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29. 3. 2020 neděle, 19:00, Ewa Farna – Málo se známe tour 2020.
Polsko-českou zpěvačku není třeba dlouze představovat. S radostí
vám můžeme oznámit, že v rámci své tour na konci března zavítá i
k nám do Jiren. Více informací na
www.otevrenasrdce.cz

MÁJOVÉ SLAVNOSTI V JIRNECH 2020
22. 5. 2020 pátek, Stavění máje.
23. 5. 2020 sobota, Májové slavnosti.

SPOLKY A ORGANIZACE

SPOLKY A ORGANIZACE

Tenisový klub

Karneval sportovců

Letošní plesová sezóna v prostorách Kulturního domu Jirny zažila koncem února již
druhý ročník Karnevalu sportovců, pořádaného Tenisovým klubem Jirny. Akce to byla
opět velice rozmanitá, neboť se konala tak
trochu v retro stylu let sedmdesátých a osmdesátých. Dorazil i daleko větší počet karnevalových masek než v loňském roce. Konečně
tak snad účastníci karnevalu pochopili, že na
karneval sportovců není podmínkou přijít
v „dresscodu“ pouze sportovním. A tak zde
byli k vidění, kromě již tradičních sportovních převleků, dámy a pánové ustrojeni v „rebelském stylu“, piráti, upíři, smrtky, postavy
z pohádek, zdravotní sestřičky, lékaři a celá
řada dalších krásných masek.
Skvělou náladu všech přítomných umocnilo
z kraje večera i předtančení skvělé a již sehrané party členů a příznivců Tenisového
klubu Jirny, a následně jejich dá se říct „tradiční“ půlnoční vystoupení v rytmu písně Jiřího Schelingera, kterého se v hojném počtu
zúčastnili i přítomní diváci. A tak si bezpochyby všichni užili spoustu legrace na tanečním parketu, kde jim hrál ty nejlepší„super
pecky“ DJ Aleš Růžička z rádia Impuls.
Vrcholem tohoto skvělého večera byl pro
mnohé i nespočet hodnotných cen z bohaté

tomboly, které si tak se spoustou zážitků odnesli domů. Zvláštní poděkování patří ZOS Šestajovice – Jirny za hlavní cenu do tomboly.
Karneval se prostě opět vydařil a to nejen zásluhou členů Tenisového
klubu Jirny a jejich příznivců, ale i díky všem sponzorům a Obecnímu
úřadu Jirny.

SDH Nové Jirny
V sobotu 15. února jsme se s dětmi vydali po zimní soutěžní přestávce na 4. ročník Sportovního dne pořádaného Okrskem č. 6 v
hale Bedřicha Mouchy v Nehvizdech. Po promíchání dětí z důvodů velké nemocnosti jsme postavili 3 družstva, a to mladší,
starší a dorost. Každý zúčastněný sbor se měl zapojit a připravit

jednu soutěžní disciplínu. My jsme si nachystali pro děti disciplínu zaměřenou na rychlý a koordinovaný pohyb vždy dvou
soutěžících. Je pravdou, že pro některé soutěžící byl oříšek zkoordinovat rychlý a přesný pohyb a domluvu s kolegou. Naši svěřenci nakonec v celkové výsledkové listině obsadili krásná
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umístění. Mladší družstvo skončilo na 3. místě, starší žáci na
5. místě a dorost také na 3. místě. Dvě „bednová“ umístění
byla krásným začátkem sezóny. Družstva, která nás porazila,
jsou družstva z měst, jejichž dětská členská základna je mnohem větší a podmínky k přípravě nesrovnatelné, proto jsme
na naše děti velmi pyšní. Vypadá to, že zimní příprava v tělocvičně ponese kýžené ovoce.
V letošním roce bychom chtěli začít pracovat i s těmi nejmenšími dětmi. Přípravka je pro mladé hasiče ve věku od 3
do 6 let. Případní zájemci volejte prosím na telefonní čísla
734 225 764 paní Míša Císařová nebo 777 610 633 paní
Bára Zoubková. Na přihlášené děti se moc těšíme.
Za SDH Nové Jirny V. Rytířová a M. Hrubantová
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Sdružení Otevřených Srdcí
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Divadelní spolek
Medailonek ochotníka
Krátce se nám představ, věk, zaměstnání, zájmy apod.
Jsem Matyáš Martinovský a chodím v Jirnech do osmičky. V Nových Jirnech jsem
mezi dobrovolnými hasiči.
Proč se věnuješ divadlu? Co Tě k němu přivedlo? Tvoje motivace?
O divadle mi řekla babička. Šel jsem se s ní párkrát podívat na zkoušku a začalo
mě to bavit. Pomáhal jsem malovat kulisy a pak se stal kulisákem v první pohádce O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém.
Co bys vzkázal čtenářům?
Dělejte to, co vás baví.
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Svaz postižených civilizačními chorobami
Svaz postižených civilizačními chorobami
Jirny, Šestajovice, Zeleneč
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Zve své členy na Výroční členskou schůzi, která se koná
Dne 27.3.2020 v Kulturním domě Jirny ve 14,00 hod.

SPOLKY A ORGANIZACE
Junák Jirny

INZERCE

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
Dominant všechny barvy,
Green Shell - typu Araukana
15 - 19 týdnů
169 -219,- Kč/ ks.
Prodej 21. 3. a 25. 4. 2020
Jirny - potraviny u parku - 14.15 hod.
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Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
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Nově
PRODEJ - luxusní byt 3+kk, 114 m2
+ zahrada 273 m2 + garážové stání,
ulice Marvanova, Praha 9 – Satalice
Cena 11.400.000,-Kč

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz
cena 40.000,-Kč/měsíc + energie

cena 35.000,-Kč/měsíc + energie

PRONÁJEM – Kompletně zařízený RD 5+kk
s terasou a garáží, zahrada 297 m2,
Štefánikova ul., Zeleneč
cena 32.000,-Kč/měsíc + energie

PRONÁJEM –ŘRD 5+kk/G, podlahová plocha 220 m2, pozemek 306 m2, Poříčská ul.,
Praha 9 – Újezd n.L.
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www.zdiradpekarek.cz

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

cena 13.900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

PRONÁJEM – tenisový areál 4 kurty
+ klubovna, pozemek 5.122 m2,
ul. K Radhošti, P10 – Nedvězí u Říčan

+ odstupné

PRONÁJEM – zavedené taneční studio,
podlahová plocha 140 m2, OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd n.L.
cena 12.000,-Kč/měsíc + energie

PRONÁJEM – plechový sklad 170 m2
v uzavřeném areálu, Školská ul.,
Šestajovice

