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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
nastalo nejkrásnější období roku, na které se většina z nás,
hlavně dětí, těší asi nejvíce. Dovolme si užívat teplých letních dní (potažmo nocí), odpočívat, nabírat síly a být v kontaktu se svými blízkými. Dětem přejeme nádherné počasí a
perfektně strávený čas mimo školní lavice.
Prázdninové číslo našeho zpravodaje Vám nabídne spoustu
událostí, které nás teprve čekají, tak i vzpomínky na ty, které
již v minulý měsíc proběhly.
Předem se omlouváme za zpožděné vydání prázdninových
čísel, které nemůžeme změnit z důvodu dovolených, které

čerpají zaměstnanci tiskárny. Věříme, že to pochopíte i Vy,
naši čtenáři.
O co bychom jen chtěli poprosit hned na úvod tohoto čísla,
je o respektování zákazu sekání trávy a používání hlučných
strojů o nedělích a státních svátcích. Děkujeme za respektování.
Věříme, že si jako sousedé jedné obce dokážeme zpříjemnit volný čas.
Krásné letní dny přeje
Vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE
Investiční akce
V měsíci červnu byl dokončen asfaltový povrch v ulicí Na
Jablonce a části ulice Na Polníku v Nových Jirnech. V ulici Na
Polníku se pokračuje ještě v části slepé ulice, kde doposud
nebyl povrch nijak upravován. V ulici Na Jablonce byla položena zámková dlažba a dokončují se vjezdy k nemovitostem.

sloužit pro bezpečné přecházení dětí i dospělých ze spodní
části obce, tedy z lokality Kaštanka či z ulice Zámecká.

V druhé polovině července je plánováno zahájení rekonstrukce spodní části ulice V Alejích a následně ulice V Zahradách v Nových Jirnech.

Ulice, o kterých píšeme výše, jsou rekonstruované kompletně
včetně nových povrchů, protože se jednalo doposud o prašné
ulice. V obci ještě několik takových ulic máme a jejich rekonstrukce se odvíjí od vytvoření projektových dokumentací,
vyřízení stavebních povolení a především od rozhodnutí zastupitelstva, kdy budou ulice zařazeny do plánu investic.
Vzhledem k blížícím se komunálním volbám, bude již toto
rozhodnutí na nově zvoleném zastupitelstvu.

V měsíci červnu byl také uveden do provozu semafor na křižovatce ulic Zámecká – Navrátilova – Alejka. Semafor bude

Obec však nezapomíná ani na ulice, které mají štěrkové povrchy a jejich oprava lze provést formou asfaltového pro-
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střiku, který se provádí každoročně. Jeho provedení je objednáno a bude uskutečněno v průběhu léta.
V průběhu prázdnin budou též opravovány přechody pro
chodce a dopravní značení na místních komunikacích.
Za Obec Jirny Šárka Hanušová

budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit
ani ji nemůžeme finalizovat na úředním počítači. To by mohlo být
bráno jako netransparentní a ovlivňující proces přidělování dotace. Žádost je jednoduchá a opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru řízení dotačních projektů Krajského úřadu.

Kotlíkové dotace - informace

Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci na výměnu
zastaralého kotle na tuhá paliva za
nový

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku
2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy
podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu kotle dostat výhodnou
dotaci, která představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je
možné žádat pouze elektronicky. Příjem žádostí ve středních
Čechách bude evidovat Středočeský kraj. Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v elektronické podobě bude od 6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posledním
dnem, kdy je možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.
Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském
úřadě, na adrese Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská
11, 150 21, Praha 5 najdete příslušné pracovníky v kancelářích číslo 0067 a 0066. Můžete přijít bez ohlášení, v konzultační místnosti s počítačem je možné ukázat všechny podrobnosti elektronické žádosti o kotlíkovou dotaci. „Protože však

Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví
nemovitosti ve Středočeském kraji, v které žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva
1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká).
Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten
žadatel, jehož průměrný čistý příjem na člena domácnosti
v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který je
(a také všichni další členové domácnosti) ve starobním nebo
invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační titul Nová zelená úsporám.
Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených
uznatelných výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. Kč, když
jste si pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč - kotel na biomasu, 100 tis. Kč - plynový kondenzační kotel (pokud jste si
ho aspoň závazně objednali do 30. 4. 2022)
Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky:
• Mám počítač s připojením k internetu a emailovou adresu?
Žádost se bude podávat elektronicky. Email může být i rodinného příslušníka nebo zprostředkující firmy.
• Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To
je datum uznatelnosti výdajů.
• Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci
starého kotle a revizní zprávu? Jsou to povinné přílohy
k žádosti.
Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991
nebo svůj dotaz napište na mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.
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Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Božena Černá
Antonín Kottek

Jiřina Mazelová
Božena Vomáčková

V měsíci červenci oslaví 102 narozeniny pan Josef NOVOTNÝ. Není sice trvale hlášen
v naší obci, ale do nedávných let byl chatařem v Letenské ulici a zároveň uznávaným
zahrádkářem v Nových Jirnech. Na přání našich obyvatel, pro které byl celá léta oblíbeným
sousedem, si zaslouží zmínku v našem zpravodaji.

Srdečně gratulujeme.
Navždy nás opustili:

Pavel Hrubant
Josef Truhlář

Jiřina Chromcová
Rodině a pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast.
Za OÚ Jirny Šárka Hanušová

NAPSALI JSTE NÁM

Ukliďme
Česko
Ukliďme Pošembeří 2022" v rámci akce "
Ukliďme Česko"
S úlevou bez covidových omezení letos úspěšně proběhl hlavní termín jarní akce Ukliďme Pošembeří. V regionu Pošembeří se
jej zúčastnilo na 1300 dobrovolníků, kteří sesbírali ve svém okolí bezmála 15 tun směsného odpadu a ještě vytřídili 0,8 tuny
plastů, 0,3 tuny skla a 80 pneumatik.
Naše příroda (ale i města a obce) během jarních týdnů opět
o něco prokoukla díky úklidu nepořádku po všech koutech
našeho regionu. Ve výčtu odpadu, po 11ti letech systematických úklidů, pomalu přibývá odpadu biologického a zvolna
ubývá letitých skládek a odhozených pneumatik. Doufejme,
že si toho všimnou i ti, kteří si stále naše okolí pletou se sběr-
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ným dvorem.
Děkujeme partnerům a dobrovolníkům za podporu a zapojení
do této akce!
Velký dík patří zapojeným spolkům a učitelům, aktivním občanům, pracovníkům obecních úřadů a velmi ochotným cestmistrům!

NAPSALI JSTE NÁM

Děkujeme! Bez vás to nezvládneme!
Za kancelář Region Pošembeří o.p.s.
Hana Vrbovcová

Noc kostelů 2022 v Jirnech
V pátek 10.6.2022 se i v naší farnosti konala celorepubliková
akce Noc kostelů. V rámci této akce byl otevřen nejen náš kostel sv. Petra a sv. Pavla, ale i kaplička sv. Rozálie v Nových Jirnech.
Akce začala v 17:00 velmi pěkným koncertem místní pobočky
ZUŠ pod vedením paní učitelky Marcely Babkové. Děti zahrály
díla klasické i soudobé hudby. Dětským interpretům nezbývá
než poděkovat za zdařilé vystoupení.
Následovala přednáška pana doc. PhDr. ThLic. Marka Šmída,
Ph.D. o historii kostela. Protože pan docent je profesně učitelem historie a tedy nad míru osobou povolanou, a protože
i po přednášce následovaly dotazy kolem historie naší farnosti,
rádi tak uvádíme shrnutí jeho přednášky v následujícím
článku.
Po přednášce si návštěvníci kostela mohli kostel detailněji

Kostel sv. Petra a Pavla v průběhu staletí
Během letošní Noci kostelů v pátek 10. června zavítaly do
našeho chrámu sv. Petra a Pavla desítky občanů Jiren, okolních
vesnic či vzdálenějších míst naší země. Obdivovaly nejen krásu
středověkého kostelíka umístěného na vyvýšeném místě uprostřed tehdejší osady, ale oceňovaly rovněž jedinečnost tohoto
duchovního místa, jež je vlastně staré jako obec sama. Pokud
totiž pocházejí nejstarší zmínky o Jirnech z poloviny 14. století
z doby Karla IV., dnešní kostel sv. Petra a Pavla je připomínán
z období vlády jeho syna Václava IV. Tehdy se ovšem jednalo
o gotický kostel s malým presbytářem, silnými zdmi, malými
okny a sakristií, který plně pokrýval duchovní potřeby obyvatel obce. Teprve s rostoucím počtem obyvatel byl kostel rozšířen a na počátku 18. století k původní gotické části připojena
barokní loď s plochým stropem, která dodnes dodává celému
kostelu nepřehlédnutelný barokní ráz, patrný již na první pohled na fasádě kostela při příchodu.
Dnes na původní středověký charakter kostela odkazuje gotic-

prohlédnout samostatně, a taky vystoupat staré schody ve zvonici až ke zvonům. Zde následovala další část přednášky.
Po osmé hodině večerní se začala atmosféra pomalu měnit
v klidnou noc. V kostele svítila jen světla osvětlující oltář,
a v této atmosféře ticha a přítmí si tak každý návštěvník mohl
nerušeně rozjímat.
Během celé akce se před kostelem nacházel malý koutek s několika vzorky mešního vína používaného během liturgie. Každý
dospělý návštěvník akce měl možnost ochutnat pár těchto
vzorků.
V kapli sv. Rozálie v Nových Jirnech vládla taktéž klidná a uvolněná atmosféra. Starší návštěvníci si zavzpomínali na dětství,
jak tehdy kaplička vypadala, a mladší návštěvníci si uvědomili,
že kaplička a Nové Jirny patří prostě k sobě.
Akce se celkem zúčastnilo okolo 140 návštěvníků. Další Noc
kostelů se koná 2. června 2023 a každý je tímto srdečně zván.
Za pořadatele Martin Horák

ký presbytář se žebrovou klenbou a úzkými okny, případně
okrouhlá sakristie, jakési zázemí kostela, jež z levé strany ke
zmíněnému presbytáři přiléhá. Mladšími památkami, které
poukazují na proměny kostela v době následujících staletí novověku, jsou renesanční pískovcová křtitelnice ze 16. století
v pravé přední části hlavní lodi a dřevěná kazatelna v presbytáři z doby o dvě století mladší. Nesmíme zapomínat ani na
barokní zvonici z 18. století, jež vyrostla na místě někdejší gotické stavby téhož významu. V ní se nacházejí dva renesanční
zvony Petr o váze tisíc kilogramů a Pavel sedm set kilogramů,
které v době první světové války jen těsně unikly roztavení na
děla a kanóny. Dnešní interiér kostela odkazuje především
k 20. století, byť lavicová část a obrazová výzdoba pocházejí
ještě ze století předminulého. Např. oltářní obraz sv. Petra
a Pavla pochází z poloviny 19. století a oba obrazy na bočních
oltářích v hlavní lodi ze závěru téhož věku. Obrazy jsou dodnes vnímány jako pevná součást kostela, jež ukazuje jak
k hlavním patronům chrámu, tak k významným světcům české
země, sv. Ludmile a sv. Václavovi. Provizorní duchovní správa
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z Čelákovic byla v 18.
století nahrazena zřízením samotné farnosti
v Jirnech a ustanovením
místního faráře. Ten následně spravoval duchovní potřeby věřících
z Jiren i okolních vesnic,
např. ze Šestajovic,
Horoušan, Horoušánek,
hájovny Štamberk či zaniklé vsi Žák. Od husitství v 15. století prošel
kostel rovněž proměnami duchovní správy.
Bohoslužby zde sloužili
nejen katoličtí kněží, ale
též husitští či později
protestantští duchovní, jejichž činnost tak poukazuje na náboženskou pestrost českých zemí v novověku, kdy vedle sebe
existovaly různé náboženské skupiny.
Nedávná doba se nesla nejen ve znamení krádeží, které nenávratně ochudily interiér o celou řadu kvalitních děl a cenných památek, ale rovněž ve znamení budování a oprav, jichž

se ujal jirenský farář
a kanovník staroboleslavské kapituly Karel
Kroupa již v době socialismu. Od poloviny 20.
století je kostel národní
kulturní památkou. Rekonstrukcí prošly rovněž
starobylé varhany ze 60.
let 19. století, které se
dochovaly v téměř intaktní podobě dodnes.
Nyní jsou navíc opět
funkční, takže jejich libý
podmanivý zvuk doprovází pravidelné bohoslužby v kostele.
Dnes je římskokatolická
farnost Jirny součástí III. vikariátu pražské arcidiecéze. Jejím
farářem je od roku 2018 Vojtěch Eliáš, jemuž aktivně pomáhá
jáhen Marek Šmíd i mladí ministranti. Mše svatá, na níž jste
touto cestou srdečně zváni, se v kostele sv. Petra a Pavla slaví
každou sobotu od 17.00 hod
Marek Šmíd

Poděkování ochotníkům
Dobrý den, milá redakce a sousedi,
chtěl bych touto cestou poděkovat
našim ochotníků za divadelní představení určené našim nejmenším (ale
nejen těm), které se odehrálo na Dni
dětí v hostinci U Antošů. Je krásné, že
se najdou lidé, kteří přinesou radost
těm nejmenším a ještě krásnější pozorovat, jakou radost tento dar dokáže
vyvolat.
Pro ty, kdo naše sousedy v rolích princezen, králů, kuchařů a dalších postav
nemohli vidět, posílám pár fotografií
a těším se na další příležitost vidět
ochotníky "v akci".
Honza
Rybář
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Absolventský koncert ZUŠ Čelákovice - pobočka Jirny
Tento koncert proběhl 7.6. v sále ZUŠ Jirny.
Vystoupili:
1. Petr Šálek absolvent 2.cyklu klavír, ze třídy Josefa Prokopa
2. Andrea Říhová absolventka 1.cyklu zpěv, ze třídy Ladislavy Bláha Šťastné
3. Filip Kočí absolvent 1.cyklu, ze třídy Natalije Grochovske
4. Martina Dlouhá absolventka 1.cyklu, ze třídy Dustina Vymera
5. Věra Navrátilová absolventka 1.cyklu, ze třídy L.B.Šťastné
6. Barbora Majerová absolventka 1.cyklu, ze třídy Marcely Babkové
Kromě toho se žáci vystoupili na Noci kostelů (10.6) a na slavnosti Petra a Pavla
(26. 6).
ZUŠ Čelákovice - pobočka Jirny také uspořádala tři výchovné koncerty pro MŠ Jirny
a pro ZŠ Jirny.
S pozdravem

Marcela Babková
vedoucí pobočky
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Rozloučení s deváťáky

V pondělí 27. června 2022 proběhlo na sále Kvapík rozloučení
s žáky 9. ročníku ZŠ Jirny. Ráda bych touto cestou poděkovala
paní ředitelce, celému učitelskému sboru a dalším zaměstnancům školy, kteří se podíleli na realizaci této povedené akce.
Celý večer se nesl v duchu agenta 007. Chlapci byli oblečeni do
stylových obleků s černými brýlemi a děvčata se honosila rozličnými róbami. Bylo úžasné sledovat, jak se z těch rozvrkočených děcek během chvíle staly krásné slečny a fešní mladí
muži. Rázem nám tak nějak dospěli. V průběhu večera jsme
měli možnost nahlédnout do žákovské barevné duše, prostřednictvím fotek a videí, promítaných na velké plátno. Žáci
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si připravili poděkování, pro své učitele, kteří je v průběhu jejich, ne vždy snadné cesty studia na ZŠ, provázeli a učitelé si
jako překvapení připravili několik vystoupení. Celý večer byl
i přes neúnosné horko, který ten den panovalo, velice příjemný
a byl opravdu důstojným rozloučením se základní školou.
Všem, kteří se na akci podíleli, patří velký obdiv a dík. A všem
deváťákům, kteří po prázdninách vyrazí z Jiren na všechny světové strany, na školy, které je mají připravit na jejich budoucí
povolání, přeji ze srdce mnoho úspěchů na jejich další životní
etapě.
Lucka Kůsová

ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
Školní rok se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Přesto se v naší
MŠ pořád něco děje. V pondělí 2. května bylo možné zaslechnout z naší školky křik papoušků, kteří nás přijeli navštívit a
představit se v celé své kráse. Děti poznaly papoušky Ara a Kakadu. Vyzkoušely si jejich váhu tím, že kdo chtěl, měl papouška na ruce. Kdo se nebál, tak se mohl s papouškem vyfotit.

se na výlet těšily. Cesta autobusem proběhla v pořádku, děti
seděly klidně a pozorovaly cestu. Po příjezdu na místo si děti
snědly svačinku, kterou jim připravily jejich maminky.
Po zdolání svačinky jsme se všichni vypravili na průzkum okolí.
Děti poznaly různá zvířátka např. pštrosa Emu, klokana Albína
a další. Po cestě jsme vyzkoušeli různé atrakce, jako trampolíny, prolézačky, houpačky, tříkolky.

V naší MŠ se také hodně vyrábělo a zpívalo. Učily se básničky
k svátku všech maminek, který byl 8. května. Děti byly moc šikovné a myslím, že udělaly všem maminkám radost.
V úterý 31. května se konal výlet na Farmu Soběhrdy. Odjezd
byl autobusem v 8 hodin. Některé děti nemohly ani dospat, jak
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ŠKOLSTVÍ
Mezi zábavou proběhl oběd, který dětem moc chutnal. Po
chvilce trávení jsme šli opět prozkoumat okolí. Na zpáteční
cestě některé děti přemohla únava, a tak si trošku pospaly.
Výlet se moc podařil a všechny děti byly spokojené a šťastné.
Teď se již všichni těší na prázdniny a na čas strávený se svými
rodiči a sourozenci. Proto za MŠ přejeme všem dětem krásné,
pohodové, slunečné prázdniny plné zážitků. V září se na děti
opět těšíme v plném nasazení.

Za MŠ Jirny Bc. Barbora Zoubková

Základní škola
ČERVEN V JIRENSKÉ ŠKOLE

VÝZVA deváťáků - 13. 6. do školy bez baťohů
Také jste v pondělí dne 13. 6. 2022 potkávali po Jirnech žáky
základní školy s prapodivnými věcmi? Na ulici jste mohli
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potkat žáky tlačící vertikutátor nebo dětský kočárek, táhnoucí popelnici nebo dětskou tatru s učebnicemi na korbě.
Důvod byl prostý. Devátý ročník jirenské školy si přichystal
ozvláštnění pondělního dne pro celý druhý stupeň – akci

ŠKOLSTVÍ
s názvem NO BACKPACK DAY. Účelem této akce bylo přinést si
do školy školní pomůcky v čemkoliv jiném než ve školní tašce.
Pravidla byla jednoduchá a fantazii se meze nekladly, a tak se
to ve škole hemžilo předměty, které byste ve škole jen tak nečekali. Akce vyvrcholila výběrem třech nejoriginálnějších „nebatohů“ v kategorii třída a škola. Ve školní kategorii se na
třetím místě umístilo farmářské duo, na druhém místě se
umístil vertikutátor a na prvním místě basa na pivo.
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Pořadatelé: 9. ročník základní školy Jirny
František Kůs a Tereza Ševěčková ,9. třída ZŠ Jirny
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ŠKOLSTVÍ
Je konec června a všichni už touží po prázdninách, co podniknout?
My jsme vyrazili na chalupu U Myšáka.
Je to půvabná chatička v Lužických horách, která láká jak malebnou okolní krajinou, tak skvělým ubytováním.
Třešničkou na dortu byl zajímavý a velmi zábavný program, který si pro nás paní učitelky, Hanáková a Fialová, vymyslely.
Celý týden se nesl v duchu ,,SURVIVOR". Byli jsme rozděleni na dva týmy: WATABY a LUMBA.
Mezi napínavé souboje dvou týmů patřil i výstup na Luž z české, kde někteří získali imunitu, a následně i z německé strany.
Závěrem našeho krásného pobytu byl den nabitý vodními hrami a nocí strávenou ve stanech.
Určitě budu mluvit za všechny, když řeknu, že jsme si to bezvadně užili
a na chatu U Myšáka budeme vzpomínat s úsměvem na tváři a příjemnými vzpomínkami.
Za třídu 8.B - Vikynkaa Kočičáková Šebelíková

Návštěva předškoláků v ZŠ Jirny
Na pátek 24. června pozvala třída 7.A předškoláky ze zelené
třídy mateřské školy na návštěvu základní školy. Žáci sedmé
třídy připravili bohatý program a snažili se ukázat budoucím
školákům co nejvíce ze života školy.
Exkurze začala návštěvou vyučování v 1.B, kde prvňáčci předvedli ranní rituál vítání a zarecitovali básničku.
Sedmáci vzali děti do odborných učeben přírodopisu, výtvarné
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výchovy a učebny pracovních činností. Procházka školou skončila v tělocvičně. Zde byla pro předškoláky připravena opičí
dráha, kterou děti měly zaběhnout v nejrychlejším možném
čase. Tři nejrychlejší děti byly oceněny. Všechny děti ze školky
dostaly na památku ručně malované diplomy.
Návštěva se velice podařila, děti i učitelé byli nadšení. Určitě
nezůstane jen u této jednorázové akce a již teď se těšíme, že
se naši žáci postarají o pokračování, ze kterého se stane milá
tradice.

ŠKOLSTVÍ
Projektový den HOLKY HOLKÁM, KLUCI KLUKŮM
V červnu proběhl v pátém, šestém a sedmém ročníku projekt
HOLKY HOLKÁM, KLUCI KLUKŮM, který si vytvořili z vlastní
iniciativy někteří žáci devátého ročníku.
Děti byly rozděleny zvlášť dívky a zvlášť chlapci a měly možnost diskutovat se staršími spolužáky o záludnostech puberty,
tělesných i psychických změn, intimní hygieny, vztahů a zamilovanosti.
Dotazy mohly klást přímo, nebo anonymně na lístečky.
Moc děkuji za skvěle odvedenou práci teoretickou, při tvoření

prezentací, i skvěle odvedenou práci s dětmi a pohotovou občasnou improvizaci při dotazech.
Mé díky a obdiv patří Emě Kadlečkové, Terce Ševěčkové, Fandovi Kůsovi a Davidovi Roškotovi. A ještě chci poděkovat Maxovi Benáčanovi, jak pohotově a kvalitně zaskočil na poslední
chvíli při poslední klučičí přednášce. Byl plnohodnotným členem týmu, i když jen jednou.
Monika Podlahová

Bezva třídní pobyty v Čechách

15

ŠKOLSTVÍ

Nezapomenutelný pobyt v zahraničí - ANGLIE 2022
Na konec školního roku v deváté třídě si pro nás paní učitelky
připravily společný zájezd do Anglie. Mohli se ho zúčastnit žáci
5. ročníků a celého 2. stupně. Do Anglie jsme jeli podruhé
s touto školou. Na výlet jsme se rozhodně těšili. Program byl
velice zajímavý – ubytování v rezidenci, přeprava euro tunelem, interaktivní hodiny angličtiny v anglické škole a samo-
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zřejmě výlety po městech za památkami a zajímavými místy.
Výlet do zahraničí, a ještě s tolika dětmi, nebyl rozhodně jednoduchý. A proto pro nás škola objednala v cestovní kanceláři
speciální zájezd určený pro školy. Ale nebyl taky nejlevnější,
na jednoho žáka byla celková cena asi 14 000 korun. Nejen
cena odradila od výletu skoro všechny mé spolužáky. Z 9. třídy

ŠKOLSTVÍ
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jelo do Anglie jen 5 chlapců.
Z minulého zájezdu z roku 2019 s CK Barbora Dokoupilová
měly paní učitelky dobré zkušenosti, takže si tuto cestovní
kancelář zvolily i podruhé. Ubytovali jsme se v rezidenci
v Eastbournu, kde rovnou byla i škola, a ne v rodinách ve Worthingu, jako minule. Rovněž jsme dali přednost Eurotunelu
před trajektem, protože je levnější a rychlejší.
Cestu po dobu celého zájezdu nám opět zajistila firma Lechner se svým prvotřídním dvoupatrákem. Během cesty byly zastávky na benzínkách, kde jsme si došli na záchod a nakoupili
něco k pití a k jídlu. V Německu byly dokonce chytré záchody,
které po použití automaticky vydesinfikovaly prkýnka. Ráno
druhý den jsme přijeli do francouzského přístavu Calais. Zkontrolovali nám pasy a zanedlouho jsme vjížděli do vlaku směr
Folkestone do Británie. Řidiči od nás sklidili potlesk za to, že
neodřeli autobus; s dvoupatrákem to byly centimetry. Pod průlivem La Manche jsme jeli zhruba 35 minut. Z Folkestonu pak
cesta pokračovala do Londýna.
První zastávka byla observatoř Greenwich, kterou prochází
hlavní poledník. Prošli jsme parkem a pak kolem muzea obchodní lodi Cutty Shark. Cesta pokračovala podchodem pod
řekou Temží. Poté jsme se přesunuli vlakem a metrem do centra Londýna až na stanici Green Park. Na celodenním výletě
nechyběl Buckinghamský palác, Waterloo, Trafalgar Square
nebo London Eye, ze kterého byl úchvatný výhled na britský
parlament a centrum města. K autobusu jsme se vrátili lodí
po řece. V podvečer nás přivítali v Eastbournu v rezidenci, kde
jsme se ubytovali. Tady jsme měli také hodiny angličtiny.

Třetí den byl výlet na křídové útesy Seven Sisters a odpoledne
prohlídka města Brighton. Nejlepší byla pohyblivá rozhledna
British Airways i360, ze které je nádherný výhled do širokého
okolí. V Brightonu nemohly chybět ani nákupy. Večer jsme zakončili diskotékou.
Další den, další město, tentokrát Hastings, který je proslavený
zříceninou hradu na kopci a pašeráckými jeskyněmi, kde měli
bohužel zavřeno. Na kopec nás vyvezla historická lanovka.
V Hastings jsme se také prošli po pláži.
Pátý den byl snad ze všech nejlepší, protože nás čekala obří výstava studia Warner Bros na okraji Londýna, kde se natáčel
Harry Potter. Bylo to krásně propracované do detailu a úžasně
interaktivní. Do centra Londýna jsme se ještě vrátili metrem,
abychom si prohlédli Tower Bridge a udělali si ještě jednu vyhlídku. Nechybělo ani muzeum, kde nám ukázali starý parní
pohon zvedacího mostu. Pro návrat k autobusu jsme využili
lanovku přes Temži.
Poslední dopoledne byla krátká procházka po Eastbourne
a malé nákupy. Jenže už byl čas se vrátit zpátky do Česka.
Návrat byl skoro stejný, jako příjezd. Autobus najel do Eurotunelu, podjeli jsme pod Lamanšským průlivem a v noci pokračovali přes Francii a Benelux. Ráno a dopoledne další den
následoval přejezd přes Německo a hranice České republiky.
Většina se domů těšila a vezla si s sebou spoustu krásných zážitků.
Filip Kočí, IX. ročník

Loučení s jirenskou školou (slohová práce)
I když v jirenské škole nejsem od první třídy, tak je mému
srdci blízká.
Prožil jsem tu mnoho dobrého i zlého, ale vždy jsem se
mohl spolehnout na to, že mě tu čeká někdo, kdo mi rozumí, poradí, postaví se za mě.
Do staré školy jsem nastoupil v roce 2016, do čtvrté třídy.
Bylo to úplně jiné než ve škole, kde jsem byl předtím.
Škola byla maličká, útulná, příjemná. Cítil jsem se zde
jako doma. Kouzlo let předešlých, vůně desetiletí, moudra
našich babiček mě provázely celé dva roky. Pak jsem s
nadšením a překvapením v dětských očích přešel do naší
zcela nové školy. A opět to bylo úplně jiné. Voňavé, barevné, nové. Nové paní učitelky, učitelé, nové třídy, lavice,
interaktivní tabule a mnoho dalších. Jediné, co nám
opravdu zůstalo jako maják na rozbouřeném moři, byla

naše paní ředitelka. Pomohla, poradila, nasměrovala. Předala vědomosti i vlastní zkušenosti. Za to jsem Vám, paní
ředitelko, moc vděčný. I díky Vám jsem se dostal na svou
vysněnou střední školu.
Kdybych to měl shrnout, tak bych řekl, že v těchto letech
jsem byl opravdu šťastný. Přátelé a kamarádi, spolužáci
mi zůstanou na celý život. Vědomosti mi nikdo nevezme.
Rady a zkušenosti, které jste mi předali, se budu snažit
co nejlépe zúročit, abych po zbytek svého života dělal
dobré jméno svým rodičům a jirenské škole.
Tímto bych chtěl poděkovat celému učitelskému sboru,
naší paní učitelce třídní Mgr. Květoslavě Kočalkové, paní
ředitelce Mgr. Haně Kudrnové a hlavně mým rodičům.
Děkuji!

Matúš Škulavík, IX. ročník

Vážení a milí přátelé školy,
připravujeme pro vás článek o slavnostním ukončení školní docházky 9. ročníku
a slavnostním ukončení školního roku 2021/2022.
Zatím všem přejeme krásné a pohodové léto.
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za ZŠ Jirny Hana Kudrnová

KULTURA

KULTURA

ŽIVOT JIREN
17:00

ČERVENEC / SRPEN

Právní poradna

20:30

Kvapík u Antošů
úterý

Bezplatná rada a právní pomoc
občanům Jiren, Nových Jiren a
sousedních obcí. Lze přijít i bez
objednání, ale ideální je se objednat
předem na korejzova@email.cz.

19:00
pátek

Kvapík u Antošů
úterý

První muzikál v Jirnech! Speciální
přímý přenos muzikálu Jana Svěráka
a Tomáše Kluse na Kvapíku. V
hlavních rolích Martin Dejdar,
Tomáš Klus a Veronika Khek
Kubařová.
Vstupenky a více informací na
www.ziji.cz

Biograf Kvapík

Prezidentka

Kvapík u Antošů
Kateřina Čechová (Anna Geislerová),
historicky první česká prezidentka,
má za sebou rok v úřadu. Je zahlcená
prací: její program je každý den
nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla
v klidu odpočinout bez pozornosti
celé republiky. Jednoho dne se
odhodlá k riskantnímu kousku.
Vstupné 120 Kč, více na www.ziji.cz

Branický zázrak

17:00

Právní poradna
Kvapík u Antošů

úterý

Bezplatná rada a právní pomoc
občanům Jiren, Nových Jiren a
sousedních obcí. Lze přijít i bez
objednání, ale ideální je se objednat
předem na korejzova@email.cz.

Pro děti:

Rok na vsi
Příměstský tábor

Nezapomeňte!
Jóga na Kvapíku s Evou Šimánkovou
Pravidelné úterní lekce jógy budou
probíhat také celý červenec (vyjma 5.7).

pro táborníky ve věku od 7 do 12 let

15.-19.8.2022
Jirny, Kvapík u Antošů

PŘIPRAVUJEME
3. září 2022 se uskuteční již tradiční
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE JIRENSKÝCH SPOLKŮ

v Nových Jirnech v louce

Zábavně naučnou formou poznáme a
zažijeme život na vesnici, od
každodenních činností po významné
mezníky roku.

Přihlášky a více informací

Podzimní koncerty
Připravujeme pro vás celou řadu
zajímavých interpretů napříč žánry a to
jak na Kvapíku, tak i překvapení do
kulturního domu.
Pro více informací sledujte www.ziji.cz a

Tel.: 606 748 262
www.ziji.cz
Pořádá SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ, z.s.

19:00

Biograf Kvapík
připravujeme...

pátek

Kvapík u Antošů
Sledujte www.ziji.cz

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

Obec Jirny
vás zve na 3. ročník

Jirenského aa Novo
Novojirenského
Jirenského
Jirenského
2022

SPOLKOBRANÍ

3. září 2022 od 13 00 Nové Jirny v LOUCE
ukázku ze své činnosti představí:
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JIRNY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÉ JIRNY
FK JIRNY
TJ SOKOL JIRNY
VETERAN CAR CLUB NOVÉ JIRNY
DIVADELNÍ OCHOTNICKÝ SPOLEK JIRNY
JUNÁK-SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, STŘEDISKO "BR. FANDY ANTOŠE" JIRNY
SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ, o.s.
SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR
- ZO Jirny, Šestajovice, Zeleneč
VLASTENECKO-DOBROČINNÁ SAMOSTATNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ
„ PODLESÍ JIRNY“
CELÉ ODPOLEDNE JSOU PŘIPRAVENY SOUTĚŽE PRO DĚTI, SKÁKACÍ HRAD,
OBČERSTVENÍ Z HOSTINCE U ANTOŠŮ, D.J. a mnoho dalšího

Ukázku činnosti policie České republiky představí
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL. M. PRAHY
Oddělení služební hipologie, Oddělení služební kynologie, Pohotovostní motorizovaná jednotka a
celý tým Oddělení prevence.
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Veteran Car Club Nové Jirny
Uctění památky letců

Víkend 20. - 22. května opět patřil naší klubové akci. Pro členy
a spřátelené kluby jsme připravili již tradiční setkání na Slapské přehradě. Tentokrát jsme vybrali ubytování v kempu Maják
Slapy v rekreační oblasti Sejce, kde se o nás majitelé skvěle
postarali. Po výborné večeři nám páteční večer zpříjemnila
country & bluegrass kapela Šolc boys.

V sobotu jsme se vydali na jízdu po Sedlčansku, spojenou s
uctěním památky desíti příslušníků 490. skupiny bombardérů
8. letecké armády USAAF a uctění památky letce generála
Karla Mareše - Tomana.
První zastavení bylo v Hradišťku u pomníku posádce amerického bombardéru B -17, kde jsme položili kytici a za zvuků
české a americké hymny uctili památku deseti letců, kteří zde
byli sestřeleni. Sedm z nich zemřelo při dopadu letounu na
místě a tři, kteří se zachránili skokem s padákem, byli zajati a
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ještě téhož večera tajně popraveni na velitelství SS na Konopišti. Cestou k dalšímu pomníku jsme se zastavili na oběd v restauraci U Jiráčků ve Štětkovicích.
Poté se konvoj přesunul do nedaleké Kosovy Hory k pomníku
generála Karla Mareše. U pomníku jsme položili kytici a uctili
památku tohoto válečného hrdiny, 1. velitele slavné 311. čs.
bombardovací peruti RAF ve Velké Británii v době 2. světové
války. V souvislosti s vykonstruovaným procesem s generálem
H. Píkou byl generál Mareš v roce 1948 zatčen, degradován na

vojína a nuceně vystěhován právě do Kosovy Hory, kde pracoval jako zemědělský dělník.
Sobotní večer příjemně uplynul opět za doprovodu kapely
Šolc boys a nás čekal návrat domů.
Je důležité nezapomínat na oběti jakékoliv diktatury, na generace bojovníků za svobodu, ať už bojovali v minulosti nebo
bojují v současnosti.
Děkujeme všem, kteří se vzpomínkové akce účastnili.
Za VCC Jiřina Vlastníková

Sokol Jirny
Ve středu 22. 6. 2022 proběhlo, v letošním školním roce, poslední cvičení pro radost. Rádi bychom
vám touto cestou popřáli krásné a pohodové léto a na vaše děti se budeme těšit zase v září.
Lucka a Fanda Kůsovi
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Hasiči Nové Jirny
V sobotu 11. června jsme uspořádali tradiční dětský den v Nových Jirnech na louce. Krásné slunečné odpoledne jsme si
všichni moc užili a i přes malé zádrhely, které jsme operativně
vyřešily, to dopadlo skvěle.
Počet vydaných startovních lístků byl letos rekordní, celkem
254 dětí . Pro děti byly připravené soutěžní disciplíny a za splnění dostaly na stanovišti sladkou odměnu. Některé nebyly
tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo, a proto se zapojili i rodiče. Děkujeme teamu Marcel Nesper Nespercorps
za paintballové střílení, které se dětem moc líbilo. Skákací
hrad byl neustále plně obsazen a úsměvy na tvářích dětí vy-
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povídaly vše. Prohlídku hasičských vozů dětem i dospělým
umožnili hasiči z SDH Čelákovice a SDH Vyšehořovice a pozvání přijala i PČR z Úval, která měla připravenou ukázku vybavení policejních vozů. Požární útok předvedli návštěvníkům
nejen mladší a starší žáci, ale také družstvo přípravky. Ti si vyzkoušeli místo terčů stříkání na doutnající domeček. Na závěr
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odpoledne byla oblíbená pěna. Pak už jen odměna soutěžícím
a hurá domů.
Děkujeme sponzorům, kteří nám pomohli připravit pro děti
super odpoledne. Poděkování patří také členům sboru, kteří
se aktivně do této akce zapojili.
Na poslední soutěž před prázdninami jsme vyrazili do Třebovle. I přes deštivé počasí si družstvo starších žáků B vybojovalo pohárové 2. místo, družstvo starších žáků A a přípravka
skončily na 5. místě. Tentokrát to bylo bez medailí a byly i první
slzičky ……. Velká gratulace všem.
Krásné prázdniny

Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Divadelní ochotnický spolek
Opona

Se školním rokem skončila
pomyslně i naše divadelní sezóna, ve které bylo naštěstí
více živých představení než online zkoušek. Jsme na prahu letních prázdnin, tedy okurkové sezóny, což je označení, kterému
rozumí hlavně ti, kteří teď masivně zavařují úrodu ze svých zahrádek. A protože přes léto nevyvíjíme tolik činnosti divadelní,
hodláme přinést opět něco málo ze vzpomínek starousedlíků,
které se týkají kulturní a ochotnické činnosti v Jirnech.
Na konci školního roku jsme se sešli s panem Václavem Jelínkem a povídali tak, že by článek vydal nejméně na dvě strany
Jirenského zpravodaje. Proto v tomto čísle přinášíme jen jednu
z kapitol, kterou jsme s panem Jelínkem otevřeli, a tou je jirenská opona. V této souvislosti bychom rádi uvedli na pravou míru některé nejasnosti ohledně dat a jmen a budeme
rádi, pokud se s námi podělíte o další podrobnosti či upřesnění.
V sále Kvapík nad hostincem U Antošů se nachází na hlavním
jevišti opona, namalovaná speciálně pro divadlo jirenského
Sokola pravděpodobně v roce 1921. Tvůrcem opony byl akademický malíř Josef Tesař, narozen 1898 v Praze, (datum
a místo jeho úmrtí není známo). Josef Tesař byla akademický
malíř a grafik. Studoval pražskou UMPRUM a v letech 19201924 také AVU u prof. Vratislava Nechleby a Maxe Švabin-

ského. Maloval zejména portréty, krajiny, divadelní výpravy, zabýval se také užitkovou grafikou.
Opona, kterou J. Tesař maloval pravděpodobně v sále místní
Sokolovny, má rozměry 580 x 285 cm a zobrazuje přírodní scenérii, ve které se věnují své zábavě a odpočinku děti, mladí
i manželský pár. Zajímavostí opony je, že je zde vyobrazen nejméně jeden pár lidí, kteří skutečně v té době v Jirnech žili
a byli zde velmi aktivní. Podle slov pana Jelínka i pamětnice
paní Boženy Vomáčkové, roz. Štibingrové, se jedná o dvě postavy stojící na levé straně obrazu. Jsou to sourozenci Jiřina
a Jan Čížkovi, děti MUDr. Antonína Čížka z čp. 9. A paní Vomáčková dodává, že i to místo mohlo být reálné, neboť podobný palouk se nacházel na konci Jiren za posledním
domem.
Nápis, který můžeme vidět už jen na historické fotografii:
„Vlastní silou“ je pravdivý, neboť, jak říká pan Jelínek:
„Lidi do toho byli zapálení, pomáhali, i když třeba nehráli nějakou roli, ale pomáhali se stavbou kulis, se šitím kostýmů i na
kulturní dům přispělo spoustu obyčejných místních lidí nějakou tou korunou, aby mělo místní divadlo důstojné místo.“
Zajímalo nás, jaké byly další osudy místní opony. K tomu pan
Jelínek říká:
„Když s koncem 50. let divadlo v Jirnech skončilo, hlavně díky
tehdejší komunistické cenzuře, opona zůstala v Sokolovně, kde
jsme ji s panem Antošem po létech našli zcela zdevastovanou.
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Opona před
rekonstrukcí

Opona po rekonstrukci
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Byla na půdě Sokolovny, provlhlá a úplně zkroucená.“
Boční části a horní část s nápisem“ Vlastní silou“ se již zachovat zřejmě nepodařilo.
„Tak jsme oponu přenesli do sálu U Antošů, rozložili a postupně z ní stírali navlhčenou houbičkou špínu. Následně jsme
ji podstavili a vypli do roviny, aby dobře vyschla a kupodivu se
ty původní barvy opony po vyčištění krásně rozsvítily. I když je
to při bližším zkoumání znát, že není nová, tak jsem rád, že se
podařilo aspoň toto zachránit. Protože nic z původních kulis
a vybavení jirenského divadla se už nezachránilo.“
„Pak mě oslovil pan Jiří Valenta se svým týmem, který připravoval knížku o oponách malovaných pro různá městská i venkovská divadla napříč ČR. A tak jsou i Jirny zastoupeny v krásné
publikaci: Malované opony divadel českých zemí (Praha:

NIPOS, 2010).
Knížku jsem dostal darem, protože jsme s panem Antošem
umožnili nafocení a zdokumentování.
Oni jezdili po Čechách a kde se opony zachránily, tak to zdokumentovali. Někde třeba jen skica nebo textový popis, jak
původní opona vypadala. Některé kousky jsou opravdu krásné,
úplná výtvarná díla! Musela to být fuška sehnat všechny dokumenty k tomu. Tak to obdivuji a jsem potěšen, že mi knihu
darovali na památku za to, že jsme tam za Jirny s panem Antošem přispěli informací o jirenské oponě.“
Další ze vzpomínek nejen pana Jelínka a paní Vomáčkové, ale
třeba i Vašich, budeme rádi publikovat v dalších číslech zpravodaje. Krásné léto.
jirenští ochotníci

Občané obci Jirny a Nové Jirny
Proběhlá noc kostelů 10.6.2022
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Spolek Baráčníků Jirny
Zdravím všechny občany Jiren a okolí.
Spolek Baráčníků založili už naši dědové a otcové na pomoc
chudým a nemocným lidem. My se snažíme udržovat tradice
tohoto spolku. 11. 6. 2022 uplynulo 85 let od jeho založení.
Tuto slavnost jsme uspořádali v kulturním domě za přítomnosti členů dalších baráčnických obcí, zástupců místních organizací, kteří pronesli zdravice. Velmi děkujeme panu starostovi Stanislavu Skořepovi a místostarostce Šárce Hanušové
za vřelá slova a příspěvek na pohoštění. Celá oslava byla senzační, např. vystoupení žákyň se švihadly ze ZŠ Klánovice bylo

velkým zpestřením. Nechyběla ani tradiční staročeská beseda
v podání SOS, krásně doplnila naši slavnost. Tradiční tombola
se tentokrát nesla v praktickém duchu. Pojedli jsme, popili, zatančili, zasmáli se a k tomu nám hrála oblíbená kapela „A je to“
doplňovaná našimi členy, harmonikáři Fišerovými. Vše se povedlo a organizátorům patří vřelý dík.
Další sedění bude až v září. Všem Jireňákům přejeme pěkné
prázdniny a hodně zdraví.
Za Baráčníky
Irena Vilímková

Junák Jirny
V květnu se konala již tradiční dobročinná akce SWAP – druhá
šance pro nevyužité věci aneb přines – vyměň – odnes jako
obvykle v Kulturním domě v Jirnech. Každý mohl přinést něco,
co se mu doma nehodí, a na oplátku si odnést něco, co využije.
Výběr byl opravdu rozmanitý. Mohli jste zde najít oblečení pro
každou příležitost (ať už jste chtěli jenom obyčejné oblečení
na doma nebo společenské oblečení, jako šaty nebo oblek),
šperky, pásky, boty, hračky, plyšáky, knihy a mnoho dalšího.
Tento rok se navíc skauti rozhodli pro inovaci a pořídili na tuto
akci pořádné bytelné stojany na oblečení. Ty nahradily původní
dřevěnou konstrukci z minulých let a účastníci se tak aspoň
nemuseli obávat, že na ně spadne. Návštěvníci se také mohli
občerstvit v provizorní kavárně, kde si mohli dát kávu, čaj nebo
něco sladkého na zub. Po skončení akce byly všechny zbylé
věci pečlivě zabaleny a odvezeny do Šatníku v Holešovické
tržnici na další využití potřebným.
10.-12.6 se uskutečnila výprava družiny Želviček do Jičína.
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V pátek odpoledne vyjely z Jiren a navečer dorazily do krásné
skautské klubovny v Jičíně. V sobotu brzy ráno pokračovaly
autobusem do Prachovských skal, kde ušly pár kilometrů a děti
si vyzkoušely vést skupinu podle mapy. Odpoledne strávily na
hřišti a hrály hry. K večeru si děti samy rozdělaly oheň za pomoci křesadla. Následovalo zpívání u ohně a brzká večerka.
O půlnoci byly děti probuzeny, že už je ráno a čas na snídani.
Co netušily bylo, že jdeme ven na noční hru, která spočívala
v následování lighsticků a najití schovaného člena týmu. Z výpravy se všichni vrátili unavení, ale s pěknými zážitky.
V sobotu 18.6. proběhla na naší táborové louce první brigáda
před táborem. Dorazili jsme na posekanou louku, abychom dosekali její okraje, posekanou trávu shrabali a odvezli do rokle.
Nakonec jsme ještě pořezali dřevo za kuchyní a zbytek z jarní
brigády a srovnali ho do kójí za kuchyní.
Ukončení našeho skautského roku proběhlo v rámci oddílových schůzek 24. 6. pro dívčí oddíl a 29. 6. pro chlapecký oddíl.
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V průběhu celého roku si
členové oddílů prohlubovali
vědomosti nejen o skautingu, ale i v oblastech jako je
ekologie, první pomoc či
práce s mapou a pohyb v přírodě v rámci topografie.
Přitom si zahráli spoustu her
a naučili se mnoha novým
dovednostem, které pro ně
rádkyně a rádci v průběhu
roku do jednotlivých programů na schůzky zařazovali.
Veškeré tyto aktivity mají za
cíl mnohé, ale nejdůležitějším pro děti je, aby byly kvalitně připraveny na tábor,
který je pro ně vytouženou
odměnou po celoročním
úsilí na schůzkách a výpravách. V průběhu této poslední akce před samotným

skautským táborem jsme si zahráli spoustu her zaměřených
na pohyb, spolupráci v týmu či paměť. Závěrem bychom chtěli
poděkovat všem vedoucím, kteří s dětmi pracují v našem středisku a velice si vážíme vaší práce. Odměnou pro vás, za tuto
skvěle odvedenou práci, tak bývají nejen veliké úsměvy na tvářích dětí, ale i nezapomenutelné zážitky v jejich myslích.

A co připravujeme do budoucna? Již tradiční tábor v na louce
v Zapomenutém údolí v termínu 24.7. - 6.8. Svojí pravidelnou
družinovou činnost obnovíme opět na začátku září, až se sejdema na tradičním zahájení skautského roku.
Za středisko Bratra Fandy Antoše Jirny
Martin Bláha – Pabouk
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Sdružení Otevřených Srdcí

Rok na vsi
Příměstský tábor
15.-19.8.2022
Rok na vsi zahájíme Velikonocemi,
projdeme májemi, připomeneme si poutě,
oslavíme dožínky a nezapomeneme na
masopust.
Celý
náš
rok
budeme
zahradničit, hrát hry, kreativně tvořit,
vnímat přírodu, sportovat, vařit a chodit
na výlety. Na závěr pozveme přátele a
rodiče na naše společné vystoupení. Čeká
nás hodně legrace, poučení a nevšedních
zážitků.
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Jirny, Kvapík u Antošů
PŘIHLÁŠKY NA WWW.ZIJI.CZ
TEL: 606 748 262

INZERCE
První muzikál v Jirnech
Martin Dejdar, Tomáš Klus, Veronika Khek Kubařová

pořádá WWW.OTEVRENASRDCE.CZ

vstupné 120 Kč

PÁTEK 22. ČERVENCE 2022
OD 19.00 HOD.

2. srpna 2022 od 20.30 hod.
speciální přímý přenos na

Kvapíku u Antošů
Brandýská 98, Jirny

vstupenky v předprodeji na www.ziji.cz

INZERCE

A co Vaše
podnikání

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

cena 28.900.000,-Kč

Rodinné
bydlení
U trativodu

Ceny od
19.990.000,-Kč

www.utrativodu-klanovice.cz

PRODEJ – luxusní RD 5+kk s garáží a krytým
bazénem, nádherná zahrada,
podlahová plocha 254 m2,
pozemek celkem 647 m2,
Kojická ul. P9 – Újezd nad Lesy

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

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

R

O VÁ N
EZERV

O

nových bytů
v Klánovicích
www.byty-klanovice.cz
PRODEJ – třípodlažní ŘRD 6+kk s garáží
a bazénem, podlahová plocha 220 m2, pozemek 362 m2, ul. Pod valem, P10-Štěrboholy

PRODEJ – ŘRD s dispozicí 5+kk/G, podlahová plocha 120 m2, pozemek celkem
166 m2, ul. Na Nové silnici, P 9-H. Počernice
PRONÁJEM – zcela
nový modulární dům
3+kk, podlahová plocha
63 m2, terasa 19 m2,
udržovaná zahrada,
pozemek 680 m2,
ul. Martinů, Šestajovice.

PRONAJATO
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cena 19.490.000,-Kč

DOPRODEJ

PRODEJ RD, kolaudujeme !
poslední 2 domy 6+kk typu F
s pozemky 475 a 494m2

k nastěhování 10/2022
ul. U pole, Šestajovice
Ceny
od 15.990.000,-Kč

