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slovo n a ú vo d
Vážení čtenáři,
nastalo nám jaro. Nejen počasím, ale i astronomicky. V plné síle
nás možná zaskočila změna na letní čas, ovšem příjemně překvapilo, že je najednou vidět až do večera. Konečně období, kdy budeme venku trávit většinu volného času.
Co nám však dělá vrásky je, že s počínajícím jarem se začínají hromadit černé skládky všude možně po obci. Lidé se zbavují nepotřebných věcí a nejsou natolik ohleduplní, aby využili sběrné
dvory, které jsou v každé části obce. Naštěstí se najdou mezi námi

dobrovolníci, kteří přispějí k čistotě obce a není jim jedno, jak naše
okolí vypadá. Více o „Bordelobraní“ v následujících článcích.
A protože se blíží nejkrásnější svátky jara „Velikonoce“, připomeneme ještě jednu akci s nimi spojenou a tou je slavnostní vysvěcení
Kapličky svaté Rozálie v Nových Jirnech na Velký pátek ve 14.00
hodin. Více uprostřed čísla.
Přejeme vám nádherně strávené jarní dny!
Vaše redakce

události a novinky z naší obce
Barevné popelnice na tříděný odpad
Jak jsme vás informovali v minulém čísle našeho Zpravodaje, do
30. 3. probíhal výdej nádob na tříděný odpad. Obec současně zajistila kontejnery do obou sběrných dvorů – Jirny a Nové Jirny.
Ten, kdo si nádoby úmyslně nevyzvedl a nemá o ně zájem, má
možnost využít právě sběrné dvory v jejich otevírací době nebo
kontejnery v lokalitě Pod lesem, kde jsou kontejnerová místa na
plast, papír a sklo – nikoliv na směsný odpad.
Pro občany, kteří si nestihli vyzvednout nádoby v termínu, je
možné si je individuálně doobjednat přes podatelnu OÚ a následně v témže místě vyzvednout. Platí vždy v počtu 1 nádoba na
plast a 1 na papír na jedno číslo popisné.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zbytkové pytle na tříděný odpad,
které nebyly vydány si obyvatelé obce mohou (v období od 1. 5. do
31. 5. nebo do vyprodání zásob) zakoupit na podatelně obecního
úřadu, a to za jednorázový poplatek 10,-Kč za 1 kus. Což jsou skutečné náklady na provoz barevných pytlů.

ZŠ Jirny, okres Praha – východ přijme pro
nově otevírané třídy v budově Základní školy
Pražská od 1. 9. 2019 kvaliﬁkované pedagogy:
- Učitele/-ku 1. stupně plný úvazek
- Učitele/-ku 2. stupně M, F, Z, ČJ, AJ, Z,
D, OV v další předmětové kombinaci,
plný i zkrácený úvazek
- Asistenta pedagoga, školního asistenta, vychovatelku ŠD/ŠK - zkrácený
nebo kombinovaný úvazek
Kontakt:

kudrnova@zs-jirny.cz,
tel. 731 449 124

AVE Benátky tedy bude ještě nějaký čas svážet pytle a popelnice
souběžně.
Věříme, že třídění se stane pro všechny příjemnější!
Za obecní úřad Šárka Hanušová

Kácení topolů u Vaňáku
U rybníka Vaňáku v Nových Jirnech proběhlo pokácení 7 kusů
starých topolů. Topoly byly zcela suché, jejich větve neustále odpadávaly a hrozilo nebezpečí úrazu pro osoby pohybující se v blízkosti rybníka. Proto se obec rozhodla pro jejich odstranění. Tomu
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samému předcházela místní šetření s Povodím Labe, v jehož majetku je pozemek a životním prostředím, které muselo po řádném
řízení vydat povolení ke kácení.
Kácení provedla jednotka dobrovolných hasičů Nové Jirny, která
akci spojila se školením motorových pil. Není lepší praxe než právě
ta v terénu. A ta se skutečně vydařila. Topoly se podařilo pokácet,
rozřezat a uklidit a na jejich místo se plánuje nová výsadba.
Okolí rybníka Vaňáku bude v budoucnu zkulturněno do podoby
odpočinkové zóny pro všechny generace.

Požár v ulici Jiráskova
V lokalitě Pod lesem došlo v sobotu 23. 3. k požáru. V chatové oblasti vzplály túje u rodinného domku. Díky slunečnému počasí
a suchu se požár v mžiku rozšířil. Novojirenští hasiči přijeli téměř
obratem po prvním zavolání. Po nich na místo dorazily ještě další
dvě jednotky hasičských sborů, které byly na místo vyslány operačním střediskem a to jednotky z Jiren a z Mladé Boleslavi.
Díky rychlému zásahu se oheň nerozšířil na přilehlé chaty a nezpůsobil žádné větší škody.
Chtěli bychom tímto poděkovat sboru dobrovolných hasičů, že po
náročné sobotě, kterou trávili kácením a řezáním suchých stromů
nezaváhali a dorazili, aby pomohli a uhasili požár.
Za obec Jirny Šárka Hanušová
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zprá v y z o b c e

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum
Josef Klvaňa
Stanislav Vošahlík
Eva Robotková
Jiří Mošnička
Jiří Duchoslav

Jaroslava Hájková
Jiřina Frýdmanová
Helena Žďárská
Václav Sůra
Marie Homolová
Srdečně gratulujeme.

Sběrný dvůr Nové Jirny

VOLBY do Evropského parlamentu

Podmínky k uložení odpadů ve sběrném dvoře

Starosta obce Jirny podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,

Vážení občané,
Do sběrného dvora do velkoobjemových kontejnerů je možno
ukládat pouze odpad, který Vám zůstane po svozu komunálního
odpadu (šedé popelnice).
Do sběrného dvora nelze ukládat nebezpečný odpad (televize,
lednice, mrazáky, elektrotechnika, barvy, pneumatiky atp.) – jeho
likvidace je zajištěna 2x do roka mobilním svozem, který je včas
oznámen.
Ceny za uložení odpadu do velkoobjemového kontejneru se nemění a jsou dány dle množství:
-

množství cca 1 kolečko
množství malý vozík za auto
množství větší vozík do 0,5m3

10 Kč
50 Kč
100 Kč

Maximální jednorázové množství odevzdaného odpadu je stanoveno do 0,5 m3.
Nábytek – skříně musí být rozebrané a zbavené kování!
Ve sběrném dvoře je možno odevzdat zdarma bioodpad (pro občany s trvalým pobytem), větve v maximální délce 0,5m a dále
i železo.
Se začátkem letního času je opět otevřen sběrný dvůr na bioodpad v Nových Jirnech ve středu vždy od 16-18 hodin.

Žádáme občany,
aby své popelnice dávali ven vždy
večer přede dnem svozu! V opačném případě není možné zajistit,
aby byl svoz řádně proveden, neboť
popeláři mnohdy svážejí odpad již od 4 hodin ráno!
Děkujeme za spolupráci.

oznamuje:
-

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
• v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00
• a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00.

-

Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1 a 3 je volební místnost v kulturním
domě, ul. Pražská čp. 73
pro voliče bydlící v Jirnech.
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v hasičské zbrojnici, ul. Dělnická čp. 303
pro voliče bydlící v Nových Jirnech.

Voličské průkazy je možno vydávat na OÚ Jirny od 9. 5. 2019.
Občané cizí státní příslušnosti mohou volit pouze, pokud osobně
požádali na úřadě o zapsání svých údajů do seznamu voličů, a to
nejpozději do neděle 14. dubna 2019 do 16:00 hodin. Musí být
splněna podmínka, že trvalý či přechodný pobyt mají nejméně od
10. dubna 2019.
Za OÚ Lucie Proroková

Poplatky za popelnice a psy
Žádáme občany, aby si překontrolovali, zda skutečně uhradili poplatky za svoz komunálního a tříděného odpadu a psa pro letošní
rok, splatnost byla 31. 3. 2019.
Pokladna na podatelně OÚ Jirny bude pro tyto případy otevřena
každý všední den až do 18. 4. Poté budou již neuhrazené poplatky
navýšeny o penále.
Děkujeme.
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In fo rma c e Česk é po št y
Vážení občané,
dovolte mi Vás, jménem České pošty,
seznámit se situací, která poštovní doručovatele i pracovníky přepážek přivádí do nepříjemné situace.
Jak jsme Vás již jednou informovali, nejsme v Úvalech a přilehlých obcích jediní, kdo do Vašich schránek doručuje
dopisy - měsíční vyúčtování jak od mo-

bilních operátorů, bank apod.
Prosíme Vás, pokud ve schránce objevíte dopis, který Vám nepatří nebo přišel opožděně, ujistěte se, že dopis Vám
skutečně doručil zaměstnanec České
pošty.
Zjistíte to jednoduše - na obálce (v pravém horním rohu, nad adresou doručení) uvidíte znak České pošty, neboli
trumpetu či klasické „kulaté“ poštovní
razítko.

Zásilky, které disponují označením Mediaservis neroznáší zaměstnanci České
pošty. A s těmito zásilkami také nemají
nic společného. Stížnosti a podněty
prosím směrujte přímo dané společnosti, která také disponuje internetovými stránkami či infolinkou.
Děkujeme Vám za pochopení.
Česká pošta Úvaly

Kdy jsou Velikonoce 2019?
Velikonoce jsou pohyblivé svátky, které se určují podle lunárních fází. Každý rok vychází na jiné datum, pro výpočet
Velikonoc se jaro „úředně“ stanovilo na 21. března.
Pokud první jarní úplněk vyjde na neděli, pak jsou Velikonoce až další neděli.
V křesťanských církvích se Velikonoce (Pascha) slaví první
neděli po prvním jarním úplňku.
Tradiční názvy jednotlivých dní:
Den v týdnuPojmenování
Neděle 14. 4.
Pondělí 15. 4.
Úterý 16. 4.
Středa 17. 4
Čtvrtek 18. 4.
Pátek 19. 4.
Sobota 20. 4.
Neděle 21. 4.
Pondělí 22. 4.

Květná
Modré a říká se i Žluté
Šedivé
Sazometná, lidově také Smetná nebo
Škaredá
Zelený
Velký
Bílá
Boží hod Velikonoční
Velikonoční pondělí – řadí se do státních svátků, takže budou zavřeny i veškeré obchody.

Zvyklosti spojené s jednotlivými dny:

 Škaredá středa nebo také sazometná středa: jméno získala podle toho, že se tento den vymetaly komíny. Podle
lidové pověry se v tento den lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce. Škaredá středa přísluší do pašijového týdne, v tento den se Jidáš mračil na
Ježíše.

Vymetání komínů – termíny
Termíny pro soukromé vymetání
komínů
– více viz inzerce v zadní části
zpravodaje.

 Zelený čtvrtek podle pověry se v tento den jedla zelená
strava (špenát, zelí atd.), aby byl člověk celý rok zdravý.
O Zeleném čtvrtku se při liturgii naposledy rozeznívají
kostelní zvony a utichají až do velikonoční vigilie („odlétají do Říma“; viz též pověsti o zvonech), místo zvonů
a zvonků nastupují řehtačky, klapačky a hrkači.
 Velký pátek, den Kristova ukřižování, je v lidových pověrách spojován s magickými silami. V tento den se měly
otevírat hory, které vydávaly své poklady a v tento den se
nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být
očarovaná; nesmělo se hýbat se
pokračování na str. 7

str. 6
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Kdy jsou Velikonoce 2019?
pokračování se strany 5

zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo
namáčené do Kristovy krve.

 Bílá sobota, den ve znamení hudby a lidových tradic jako
symbol ukončení pátečního půstu. Znamená čas na pečení
velikonočních beránků a mazanců. K Bílé sobotě patří i obnovování křesťanských slibů a křtění dospělých.
Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků.
Zdroj:
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/velikonoce-datum-2019
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_týden

POZVÁNKA NA AKCI:
Slavnostní vysvěcení kapličky svaté Rozálie
v Nových Jirnech
Na Velký pátek dne 19. dubna 2019 ve 14.00 hodin
proběhne slavnostní vysvěcení „Kapličky svaté Rozálie“
v Nových Jirnech na návsi.
Vysvěcení provede farář Římskokatolické farnosti Jirny
Dr. Vojtěch Eliáš.

Jste srdečně zváni!

Dopravní omezení spojená s uzavírkou dálnice D11
V termínu od 1. 4. do září začíná druhá etapa rekonstrukce dálnice D11 v úseku Černý Most – Jirny
Po zimní přestávce bude pokračovat stavba opravou levého
jízdního pruhu dálnice D11, a to včetně demolice a následné
stavby nového levého dálničního mostu SO 2013 v mimoúrovňovém křížení se silnicí č.III/33310 (most na levém jízdním
pásu ve směru do Prahy).
Demolice stávajícího mostu a montáž skruže pro bednění si
vyžádá úplnou uzavírku silnice III/33310 (v obci Šestajovice)
s vedením dopravy po objízdné trase.
Stavba nového mostu bude probíhat při částečné uzavírce silnice III/33310, při které bude veřejný provoz veden v kyvadlovém režimu.
Provoz dálnice bude veden ve 2 + 2 jízdních pruzích. Dálnice
bude po celou dobu uzavírky průjezdná. Nájezdy v Jirnech směr
Praha a Hradec Králové budou funkční, ale bez připojovacího
pásu přes značku STOP.
Sledujte, prosím, dopravní značení a počítejte s omezením provozu a možnými komplikacemi na trase.

Uzavírky a omezení spojené se stavbou – uzavírky
v obci Šestajovice:
13. 4. – 14. 4. úplná uzavírka silnice III/33310 (sobota + neděle) - demolice mostu. Objízdná trasa bude
vedena přes Jirny a dále po silnici II/101 na silnici II/611
15. 4. – 21. 5. částečná uzavírka silnice III/33310 – výstavba
mostních opěr
22. 5. – 26. 5. úplná uzavírka silnice III/33310 – instalace
mostní skruže
27. 5. – 23. 7.

částečná uzavírka silnice III/33310 – výstavba
nosné konstrukce

24. 7. – 28. 7.

úplná uzavírka silnice III/33310 - demontáž
mostní skruže

29. 7. – 18. 8. částečná uzavírka silnice III/33310 – vybavení
mostu a celkové dokončení stavby
V době úplné uzavírky silnice bude objízdná trasa vedena
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obousměrně po silnici Komenského v Šestajovicích, Zámecká
v Jirnech a dále po II/1001 na silnici II/611. Po dobu úplné
uzavírky bude vyznačen zákaz zastavení v ul. Komenského (Šestajovice) a ul. Zámecká (Jirny).
Z ulice Zámecká do ulice Navrátilova (Jirny) bude zakázán
vjezd vozidel (mimo dopravní obsluhy).
V době částečné uzavírky bude kyvadlový provoz řízený SSZ
s preferencí směru do Šestajovic.

Autobusové spojení v době úplné uzavírky:
Linka 303 – bude vedena po objízdné trase přes Jirny.
Linka 344 – bude vedena ve dvou variantách - z Prahy do Jiren
(bez zajíždění do Šestajovic) a z Prahy přes Jirny do Šestajovic
a dále směr Jirny (směr zajišťující obsluhu Šestajovic s otočením v Šestajovicích na kruhovém objezdu). Linky budou upřesněny na jízdních řádech ﬁrmou ROPID.

napsali jste nám
Poděkování
Dovolte mi poděkovat organizátorům ze Sdružení
Otevřených srdcí, za úžasný koncert české zpěvačky
a držitelky devíti zlatých Slavíků Hany Zagorové
a zpěváka Petra Rezka v doprovodu hudební skupiny Boom Band Jiřího Dvořáka, kteří nám zpříjemnili poslední březnovou neděli. Kulturní dům
byl zaplněn do posledního místečka a hned od samého začátku koncertu si většina lidí zpívala písničky s nimi. Bylo to opravdu skvělé.
Díky za super večer a už teď se těšíme na další akci,

V sobotu 16. 3. 2019 nás Hasiči Nové Jirny pozvali na společnou plavbu
lodí. Kulturní dům se proměnil v kocábku plnou nejrůznějších námořníků, pirátů, ale i mořské bouře či vodní panny. Všichni se skvěle bavili
a tančili za doprovodu skupiny Bueno. Ani letos nechybělo skvělé vystoupení v podání hasiček a hasičů z Nových Jiren. Jejich námořnické rejdění
bylo opravdu mimořádné. No a nechyběl ani tradiční kankán, ke kterému
nás hasiči přizvali a všichni si tak mohli vyzkoušet jejich vražedné, kankánové tempo. Celý večer vyvrcholil bohatou tombolou. Kulturní dům
jako každý rok praskal ve švech a všichni se skvěle bavili. Děkujeme Hasičům Nové Jirny za opětovně nezapomenutelný zážitek.
Na zváženou dávám konání příštího plesu pod širým nebem, kde nebudete muset řešit kapacitu kulturního domu:-)

M. Kopasová, H. Průžková a M. Hrubantová

mat e ř sk á ško l a
Zprávičky z MŠ
Březen se v naší školce nesl v duchu blížícího se jara. Třídy i šatny
zdobily obrázky jarních květin a zvířátek. Slunečné dny lákaly
k hrám na zahradě a k delším výpravám za sněženkami, petrklíči
i krokusy.
K příležitosti měsíce knihy jsme navštívili místní knihovnu, kde se
děti seznámily s tím, jak to v knihovně funguje a co je možné si
půjčit. Paní knihovnice nám přečetla pohádku a na závěr si děti

Lucka Kůsová
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mohly knihy prohlédnout. Při odchodu jsme obdrželi přihlášky
do knihovny, které si mohou rodiče, v případě zájmu, ve školce
vyzvednout.

děti bylo hlazení jehňátek.
Všem se exkurze moc líbila. Děti druhý den vyprávěly o svém největším zážitku, který poté namalovaly.

Jaro je typické vznikem nového života. Proto jsme se vypravili, po
domluvě s paní Gažíkovou, do Zemědělské obchodní společnosti
Šestajovice – Jirny a.s. Tam jsme s úžasem pozorovali čerstvě narozená selátka a jednodenní telátka. Největším zážitkem ale pro

Nyní již klepou na dveře Velikonoce a celá školka žije přípravami
na tyto svátky.

základní škola

Krásné jarní dny za MŠ Jirny přeje Lucie Kolocová
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kalendář kulturních akcí
Akce v Kulturním domě Jirny
13. 4.
17. - 18. 4.
26. - 28. 4.
4. 5.
21. 5.
7. 6.
17. - 18. 6.
2. 11.
16. 11.
23. 11.
29. 11.

9-13 hodin Předvelikonoční bazar
Prodejní trhy p. Hasík
Skauti – SWAP
Soukromá akce
vystoupení pro děti
Loučení předškoláků MŠ
Prodejní trhy p. Hasík
Halloweenská celodenní party – Sokol
Svatomartinský beneﬁční ples
Mikulášská zábava – Veteran Car + Hasiči NJ
Soukromá akce

Sál „Kvapík U Antošů“ Jirny
Pravidelné akce
Úterý, 19:00, Hathajóga. Od 5. 2. 2019 nový kurz lekcí, které 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

Duben
12. 4. 2019 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Zrodila se hvězda.

Obnovený Biograf - kino Kvapík v Jirnech. Je to už více než 40 let,
co bylo v hospodě U Masáků naposledy v Jirnech promítáno kino.
Ale nic není ztraceno! Pravidelné měsíční ﬁlmové premiéry v Jirnech jsou tu! Přidáte se? Druhý v pořadí je opět oscarový snímek
- Zrodila se hvězda! Přijďte na Kvapík do vaší nové kino-kavárny...
13. 4. 2019 sobota, 10:00, Vaříme pro děti (1 - 3 roky). Nevíte si
rady s jídelníčkem svého dítěte? Právě vám je určen tento seminář Bc. Barbory Charvátové o stravování malých dětí. Dozvíte se
základní informace o tom, jaké by mělo být složení jídelníčku a
skladba potravin u dítěte ve věku 1 - 3 roky. Uvedeme si konkrétní
tipy na snídaně, hlavní jídla i svačiny vhodné pro děti. Cena
250 Kč. Přihlášení a více informací na www.mamavkuchyni.cz
nebo přes e-mail: mamavkuchyni@seznam.cz.
14. 4. 2019 neděle, 10:00, Den otevřených dveří s ermomixem. Velikonoční vaření s ermomixem, Ukázková prezentace
a současně škola vaření pro majitele ermomixu - soutěž o nejchutnější menu /italské, mexické, velikonoční a české/, Přijďte
ochutnat a načerpat nové inspirace do Vaší tradiční kuchyně. Nezapomeneme ani na bezlepkové, vegetariánské ani RAW strávníky.
Více info: P. Duová 725 112 752.
16. 4. 2019 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 ře-
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šením 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.
25. 4. 2019 čtvrtek, 19:00, Miroslav Hrabica - Co vám tělo říká
aneb co vám lékař nepoví. Přednáška známého českého léčitele
a autora knih o zdraví, o podstatě nemoci, a o vztazích a o možnostech uzdravení. Vstupné 90 Kč.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz

Květen
10. 5. 2019 pátek, 19:00, Přednáška – Jakub Vágner na cestách…
Více informací na www.otevrenasrdce.cz

12. 5. 2019 neděle,18:00, Vítání jara – Velký koncert Středočeského pěveckého sboru. B. Martinů – Otvírání studánek, Zd. Lukáš
– Jaro se otvírá a jarní písně a spirituály. Dále účinkují Pražští
pěvci, sbor GGG, Černošická komorní ﬁlharmonie, dirigent Stanislav Mistr. Více info na facebooku – Středočeský pěvecký sbor.

Májové slavnosti v Jirnech 2019
28. 4. 2019 neděle, Stavění máje, začátek v 10 hodin v parku u
potravin v Jirnech
18. 5. 2019 sobota, Májové slavnosti, ve 14 hodin Májový průvod s hudbou a tanci od kapličky Panny Marie v lese, následně
Májová veselice U Antošů.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz

spolky a organizace
SDH NOVé JIRNY
V sobotu 16. března náš sbor uspořádal již dvanáctý hasičský ples,
který v posledních letech u místních, ale i přespolních občanů
nemá konkurenci. Kapacita kulturního domu je velice omezená
a tak i volného místa ke stání moc nezůstalo.
Tentokrát jsme propluli celým večerem jako námořníci. Díky vám
všem byla atmosféra naprosto úžasná, více než polovina návštěvníků přišla ve slušivých námořnických oblečcích a čepicích. Ples
byl zahájen úvodním slovem našeho starosty sboru panem Milanem Novotným. Na podiu pak předali spolu s velitelem sboru p.
Petrem Hrubantem dárkový poukaz na tandemový seskok našemu
zasloužilému hasiči p. Jiřímu Sadílkovi ke krásným 75. narozeninám.
Parket se následně zaplnil hasičskými tanečními páry, které jako
každý rok mají malé předtančení. Během celého večera většina
zúčastněných využila fotokoutek a jejich fotograﬁe zaplnili stránky
sociálních sítí.
Před desátou hodinou ovládli taneční parket naše členky a členové
sboru, kteří si každoročně sami připravují taneční vystoupení. Ani
letos tomu nebylo jinak. V námořnickém stylu roztleskali celý sál

a vystoupení se opakovalo. O půlnoci nechyběl již tradiční kankán, tentokrát na jinou skladbu a s větším počtem tanečníků. Po
druhém opakování už parket zaplnili i další námořníci, kteří si
kankán také s našimi členy zatancovali. Váš potlesk a úsměvy na
tvářích jsou tou největší odměnou za naše vystoupení.
Nechyběla bohatá tombola a lístky byly během několika málo
minut všechny prodané. I po půlnoci se stále tančilo a hudební
skupina BUENO hrála až do ranních hodin.
Děkujeme tímto všem sponzorům za krásné ceny do tomboly,
Obecnímu úřadu Jirny za možnost využití kulturního domu při
nácviku vystoupení. Děkuji všem těm, kteří se podíleli na přípravách a zajištění celého plesu. Jménem svým bych chtěla moc poděkovat celému našemu tanečnímu týmu za dlouholetou odvahu
a super atmosféru při zkouškách – jmenovitě Martině Kopasové,
Mirce Strejcové, Helče Novotné, Martině Kurkové, Verče Slabé,
Báře Kopasové, Aničce Kopasové, Petrovi Hrubantovi ml., Janovi
Siekelovi a Šimonovi Novotnému. Už nyní se těšíme na příští rok
a vaše případné nápady na téma hasičského plesu nám můžete posílat na e-mailovou adresu: sdhnovejirny@seznam.cz.
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O týden později, v sobotu 23. března měla výjezdová jednotka brigádu na údržbě techniky a následně školení na motorové pily.
V rámci tohoto školení byly z důvodu nebezpečí pádu pokáceny
staré suché topoly u Vaňáku. Po návratu na základnu v odpoledních hodinách, byl jednotce nahlášen požár živého plotu v oblasti
Pod lesem v Nových Jirnech. Po jeho uhašení se jednotka vrátila

zpět na základnu.
Fotograﬁe z činnosti sboru a zásahů výjezdové jednotky najdete
nově na internetových stránkách na adrese: www.sdhnovejirny.cz,
fotograﬁe na www.rajce.idnes.cz.
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Sbor dobrovolných hasičů

Nové Jirny
Vás zve na

Tra d i č n í d ě t s k ý d e n
v sobotu 8. června 2019 od 13,30 hod.
v Nových Jirnech „v louce“

(od kapličky ulicí V Dubinách až nakonec)

Občerstvení pro děti zdarma,
soutěže pro děti, ukázky hasičské techniky a práce mladých hasičů

VETERAN CAR CLUB NOVé JIRNY
Veteran car club Nové Jirny děkuje všem, kteří se zúčastnili akce –
„Sbírka oblečení pro lidi bez domova“.
Akce byla ukončena 28. února. Na centrálu armády spásy na Praze 7 jsme
předali 7 pytlů ošacení. Kromě poděkování nás všechny může hřát pocit, že
jsme pomohli jiným, třeba těm, co nemají takové štěstí jako my a nemohou si koupit nové oblečení, kdykoliv by chtěli.
Svatoslav Páv,
předseda spolku
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SDH JIRNY
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SDRUžENí OTEVřENýCH SRDCí
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DIVADELNí SPOLEK
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JUNÁK JIRNY
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Dne 10. března 2019 se konal Zálesácký závod
zdatnosti pořádaný T.J. Sokol Šestajovice. Tato
soutěž se odehrávala celá v Klánovickém lese.
A naše skautská družina Žabek se zúčastnila
také. Byly jsme přiděleny do skupiny dorost,
kde jsme závodily celkem tři týmy. Celý závod
spočíval v plnění různých úkolů, například poznávání přírody, historie či zručnosti, ale hlavně
v běhání mezi stanovišti, protože celkový čas byl jedním z hlavních kritérií k úspěchu a celkovému vítězství. Musely jsme proto
být co nejrychlejší! Počasí se moc nevyvedlo, protože celý den
pršelo a bylo chladno. Náladu nám to však nezkazilo. Nakonec
jsme sice skončily třetí, nicméně pro nás hlavní výhrou bylo teplé
občerstvení a horký čaj.
(Kristýnka Škorpíková)

V tomto měsíci si pro vás připravujeme akci jménem SWAP. Ta se
koná poslední víkend v dubnu, tj. 26. - 28. 4. 2019. Motem SWAPu
jsou pouze tři slova PŘINES - VYMĚŇ - ODNES. Možná najdete
doma pár nepotřebných věcí, které by mohl využít někdo jiný, protože někdo jiný může mít doma něco, co by se mohlo hodit právě
vám. Vše bude volně přístupné v Kulturním domě v Jirnech od
pátečního večera, kdy můžete věci přinášet, nikoli ještě odnášet!
Samotné prohrabování, prozkoumávání a hledání toho pravého
ořechového pak proběhne v sobotu přes celý den a v neděli do poledne. Zbylé věci pak zabalíme a předáme na charitativní účely.
Těšíme se na vás a budeme rádi, když najdete něco malého, co by mohlo udělat někomu jinému radost!
PS: Nezoufejte. Pokud nic nenajdete, my budeme připraveni!
(Tomáš aToM Černoch)

BARÁčNíCI JIRNY
Zdravíme všechny občany Jiren a Nových Jiren.
23. února 2019 jsme uspořádali Staročeský bál, který byl obohacen předtančením besedy od místního spolku. Byla chválena tombola
i kapela Hitos. Někteří z nás se zúčastnili i plesů dalších jirenských spolků (myslivci, hasiči, OÚ, sportovci) a všechny byly velice
povedené a krásné. Hlavně zábavné programy jsou vždy úchvatné.
23. března 2019 jsme měli výroční sedění s občerstvením a tombolou. Přijeli i Baráčníci z ostatních baráčnických obcí a Kročehlav.
Zhodnotili jsme hospodaření a činnost našeho spolku, hosté pronesli zdravice. K tomu nám zahráli na harmoniky dva naši noví skvělí
členové manželé Fišerovi a naše tradiční duo „A je to“.
Nyní se chystáme na úklid hřbitova před Velikonocemi.

sport
TENIS JIRNY

Za baráčníky Irena Vilímková
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SK VIKTORIA JIRNY
Máme to za sebou.
Né tak, jak by to mohlo v souvislosti s A týmem vyznít. Nám skončila zimní příprava.
Jako již dva předešlé roky i letos jsem přihlásil
ml. žáky do halové zimní ligy, kde po boku
týmů z Šestajovic, Báště, Liblic, Klíčan a pořádajících AFK Nehvizdy byla zaručena vysoká
úroveň. Hrálo se šest turnajů 30 zápasů od
ledna do března a i když byla hranice věku nastavena na rok 2006, některé týmy z důvodu
nedostatku dětí nasazovaly i ročníky 2005, 04.
Chvílemi to vypadalo, že nastoupí snad i trenéři. Rozdíl mezi našimi hráči a soupeřem
býval i 4 roky, což u dětí tohoto věku je znát jak
u myšlení, tak v pohybové zralosti, síle, vytrvalosti, nemluvě o výškové převaze. Náš tým
složený převážně z hráčů ročníku 2007 - 09 statečně bojoval a dotáhl to na celkové 3. místo.
Bronzové medaile na krku a další pohár do
sbírky. Někdy slzy, ale nakonec úsměv. Celá
parta, která i když se občas klopýtlo, držela při
sobě a zaslouží pochvalu. Někdy bychom si
z našich dětí měli vzít příklad i my " dospělí ".
Klobouček dolů, blahopřeji a DĚKUJI, máme
za sebou další zážitky, na které si snad jednou
vzpomeme a o tom to je.
J. Konrád
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kd y a ka m
Klánovickým lesem na kole i po svých

Pro účastníky je připraveno profesionální zázemí v podobě šaten,
sprch, úschovny zavazadel i kol. Nabízí se i takový servis jako je
možnost umytí kola či masáží. Navíc děti se mohou těšit na zábavný program pro celý den.
Přihlaste se i Vy na www.triprozdraví.cz nebo na místě v den akce.
Újezdský duatlon je součástí 11.ročníku Újezd.net “Seriálu Tří závodů pro zdraví”.
Další dva závody, které doplňují tuto trojici je zážitkový závod dvojic - Klánovický Mini Adventure konaný 12. května v Praze Klánovicích a MTB + Trail Run Úvaly (závod na horských kolech
a terénní běh) pořádaný v sobotu 16. června 2019 v Úvalech. Sportovní sezóna vyvrcholí 20. října Klánovickým 1/2 Maratonem.

V pražském Újezdu nad Lesy se v neděli 14. dubna
otevře sportovní sezóna.

Svým charakterem jsou tyto závody spíše komorní, ale o to větší je
na nich jde o pohodová atmosféra. Ještě jste nebyli? Tak doražte
letos a udělejte něco pro své zdraví. Naše motto je: Když zážitek je
víc než výkon.

Koná se zde totiž závod kombinující jízdu na kole a běh. Závodit mohou všechny věkové kategorie i handicapovaní sportovci.
Akce, kde hlavní roli hraje kolo a běh, se pořádá letos již po jedenácté.
Závodníci odstartují během, poté přesedlají na kolo a cílovou rovinku opět poběží. Délka trasy závodu se liší dle kategorie: hlavní
závod pro muže je na 3 km běh – 25 km kolo - 2 km opět běh, pro
ženy pak na 3 - 12 – 1 km.
Soutěží se v také v dětských kategoriích holky/ kluci a samozřejmě
kategorie ženy a muži. Ani na nejmenší organizátoři nezapomněli,
pro ty je připraven speciální závod zvaný Mikroduatlon a je určen
sportovcům do šesti let.
Závod je také možný absolvovat v kategorii dvoučlenných štafet.
Jeden z dvojice měří své síly v běžecké části a druhý v cyklistické.
Tradičně se akce účastní také handbikeři (speciální kolo na ruční
pohon pro handicapované - například vozíčkáře). Ti závodí v rámci poháru Handicup.
Újezdský duatlon je známý svou pohodovou atmosférou, ale i vysokou úrovní a krásným prostředím. Trasa závodu vede Klánovickým lesem po zpevněných cestách s minimálním převýšením,
k účasti stačí tedy jen běžecké boty a kolo.

Více informací o duatlonu či celém seriálu závodů naleznete na
www.triprozdravi.cz.
Kontakt pro média: Barbora Kalvach
Tři pro zdraví, z.s.
Email: barbora.kalvach@gmail.com
tel: 731 585975

POZOR! Změna otevírací doby pošty JIRNY v průběhu měsíce května
Dostupnost provozovny bude omezená na nezbytně nutnou dobu
od 1.5. – 31.5. z provozních důvodů.
Dny v týdnu
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

Dočasná otevírací doba
X
8:00 – 13:00
X
8:00 – 13:00
8:00 – 13:00
X
X

15:00 – 16:00 a 16:30 – 18:00
X
15:00 – 16:00 a 16:30 – 18:00
X
X
X
X

INTERIÉRY VOHÁNKA
kompletní vybavení interiérů

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
interiérové dveře, stoly, plovoucí a vinylové
podlahy, ložnice, dětské pokoje, schodiště

PREDVELIKONOCNI
BAZAR
Prodáváme dětské, dámské i pánské oblečení!
Potřebujete doplnit šatník nebo vás už některé kousky ve vaší skříni omrzely?
Pokud rádi levně nakupujete, zapište si naši akci do diáře!
Těšit se můžete na značkové i neznačkové věci za nízké ceny.

Tel.: 604 355 701, 736 254 311, 603 560 535
Webová adresa: interiery-vohanka.cz
Adresa: Rostoklaty 173, 281 71 Rostoklaty

Studio na
ploše 400m2
NOVĚ OTEVŘENO
PO-PÁ 9-17h.
SO
9-12h.

Sobota 13. dubna od 9:00 do 13:00
Kulturní dům Jirny
Děti vítány! Třeba si vyberou i nějakou hračku Pro dospělé máme kávu a prvotřídní koláčky Prosíme zájemce o prodej, aby si předem zarezervovali místo
na tel. 720 761 819 (Klára Konečná) nebo na email: klarakonecna@email.cz
Cena 100 Kč/ stůl pro prodávající, každý si prodává své věci

Hledám práci :

hlídání dětí, úklid, manuální práce.
604 845 630

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy
a Green Shell - typu Araukana 14 - 19 týdnů / 159 -209,- Kč / ks.
Prodej: 27.4. a 25.5. 2019 - Jirny - potraviny
u parku - 14.15 hod.
Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840

Vymetání komínů

proběhne v následujících termínech:
JIRNY

26. - 28. duben

NOVÉ JIRNY

3. - 5. květen
Volejte na telefonní číslo

721 897 297
a to v pracovní dny 8 - 15 hod.
Na sms zprávy nemohu reagovat.

Pro dubnové termíny se nahlaste do 24. 4
a pro květnové termíny nejpozději do 1. 5.
Děkuji za pochopení
Váš kominík Javůrek z Třebohostic.

www.viladomydoubravcice.cz

ceny od 4.700.000 Kč

VILADOMY DOUBRAVČICE – BYDLENÍ V ZAHRADÁCH
Developerský projekt pěti dvojdomků s vlastními pozemky
(334 – 613 m2),
Doubravčice, ul. Na Močidlech, okr. Kolín).
K nastěhování v průběhu roku 2019.

Horizont
Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek
Makléř roku 2014 a 2015 REMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
Makléř roku 2015 REMAX ČR

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 29.900 Kč měsíčně + poplatky

PRONÁJEM – ŘRD 5+kk/G, podlahová plocha 220 m2, zahrada 189 m2,
Poříčská ul., Praha 9 -Újezd n. L.

AJA
PRON

TO

PRONÁJEM – 4 poloviny dvojdomků
(novostavby) s vlastním pozemkem,
podlahová plocha RD 80 m2, Habrová
a Jabloňová ul., Nehvizdy

zdirad.pekarek@re-max.cz

Aktuálně pro naši
klientku sháníme ke
koupi byt 1+kk až 2+1
v Újezdě nad Lesy,
výhodou rychlá platba
bez úvěru.

www.zdiradpekarek.cz
10.000 Kč/měsíc + energie + odstupné

PRONÁJEM – přenechání pronájmu
zavedeného fitness studia, 136 m2,
Bobkova ul., Praha 9 – Černý Most

cena 2.850 Kč/m2
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PRODEJ – stavební pozemek pro
komerční účely, 5.000 m2, Poděbradská ul.
u kruhového objezdu, Šestajovice
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PRONÁJEM – ŘRD 4+kk/parkovací stání,
podlahová plocha 101 m2, zahrada 312 m2,
Podlužanská ul., Praha 9-Újezd n.L.

