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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
měsíc květen je symbolem kvetení a zrodu, pro někoho nejkrásnější měsíc v roce. Aprílové počasí sice ještě trochu
zlobí, ale zpravidla se v květnu již nesetkáváme s neočekávanými sněhovými přeháňkami.
V lesích se prohánějí pruhovaná selátka, ale pozor, jsou následována ostražitou matkou, která prý zažene na strom

i vyložené nesportovce! Také o nich naleznete článek
v našem zpravodaji.
A co květnové svátky? Všechny hlavní svátky, které jsou
v tomto měsíci velmi dobře známe, ale raději si je připomeneme v našem květnovém čísle.
Krásné jarní dny přeje
Vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE
Investiční akce
V měsíci dubnu byla dokončena stavba chodníku na ulici Pražská v Jirnech. Silnice byla současně rozšířena, aby byl zajištěn
řádný průjezd autobusu pražské integrované dopravy.

Vítání občánků

V neděli 24. 4. proběhlo Vítání občánků. Jako už po několikáté
se konalo v aule naší základní školy. Přestože byla neděle od
samého rána deštivá, atmosféra ve škole byla zalitá sluncem.

V měsíci květnu budou zahájeny práce na rekonstrukci ulice
Na Jablonce a následně ulice Na Polníku v Nových Jirnech.
O jejich průběhu budeme informovat v dalších číslech zpravodaje.
Za obec Jirny Šárka Hanušová

Děti ze základní školy pod vedením své paní učitelky Mgr. Jany
Nové předvedly krásné pásmo básniček a písniček, a protože
paní učitelka měla mezi vítanými občánky i svoji první vnučku,
přidala ještě jedno malé překvapení právě pro ni a její rodiče.

ZPRÁVY Z OBCE

Po veselém kulturním vystoupení byli přivítáni naši nejmenší,
tentokrát převažovaly samé holčičky. Jejich maminkám a tatínkům byly předány drobné dárky a kytička na památku a rodiče se podepsali do naší pamětní knihy. Po celou dobu
probíhalo fotografování od profesionální fotografky Katky,
která je nám při každém vítání velkou oporou a jejíž fotografie dostanou novopečení rodiče jako malou pozornost od
Obecního úřadu.
Dovolte mi poděkovat všem, kdo mi s Vítáním občánků po-

máhali, dětem ze základní školy Jirny a jejich paní učitelce, fotografce Katce, květinářství Viky a jejich majitelce Pavlíně za
nádherné květiny a kolegyním z obecního úřadu za jejich
pomoc.
A jak jsem řekla na samotném vítání, přeji všem rodičům ty
nejkrásnější chvíle prožité se svými dětmi a těm malým drobečkům v jejich náručí přeji, ať prožijí to nejkrásnější dětství,
jaké se prožít dá.
Za Obec Jirny Šárka Hanušová, místostarostka

Čarodějnice

Po několika letech jsme na Vyšeráku uspořádali jirenské
„Čarodějnice“. Celý prostor bývalé střelnice se vysekal a upravil včetně přístupové cesty. Na prostranství se tak vešla hranice
s čarodějnicí, občerstvení, stoly a lavice na sezení, toalety Toi
Toi včetně stojanu na mytí rukou, místa pro soutěžní disciplíny
pro děti i prostor pro hudbu a večerní tancovačku.
Atmosféra byla skvělá. Hranici postavili správní chlapi ze
dřeva, které obci vyčlenil správce lesa. Občerstvení se ujala
skvělá parta z Hostince u Antošů, kteří přesně vědí, jak se podobných akcí chopit, aby byli návštěvníci spokojeni. Nad celou

akcí drželi dozor někteří novojirenští hasiči, za což musíme poděkovat jmenovitě všem chlapům Novotným a panu Strejcovi.
Ti také zapálili vatru s čarodějnicí a hlídali oheň. O hudbu po
zapálení vatry se postaral DJ Růžička. O krásné soutěže a aktivity pro děti se postarali dámy a slečny z tenisového klubu
a zástupci skautů. A celé organizace se spolu s obcí ujali zástupci tenisového klubu i výše jmenovaných hasičů.
Nelze jmenovat všechny, takže mi dovolte poděkovat všem,
kteří se podíleli. Bylo to skvělé a věřím, že si to příští rok společně zopakujeme.
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Za Obec Jirny Šárka Hanušová, místostarostka

Péče o zeleň a údržba veřejného pro- Výzva pro majitele psů
Právě v těchto měsících se volně žijící zvěř připravuje na to, že
stranství
Péči o zeleň a údržbu své nemovitosti zajišťuje vždy její majitel. V případě veřejného prostranství musí údržbu zajistit obec.
Údržba je sekání travních ploch, čištění chodníků a ulic technikou k tomu dostupnou, péči o zeleň a obecní prostory a budovy, tedy kulturní dům, hřbitov, sběrný dvůr, budovu obecního
úřadu a další. Některé budovy mají své správce, tedy např. hasičská zbrojnice, škola či mateřská školka. Údržbu těchto zařízení tedy zajišťují oni s finanční pomocí obce.
Když procházím obcí, vidím udržované plochy před domy, kdy
majitelé přilehlých nemovitostí posekali trávník nebo na něj
vysázeli rostliny, o které se vzorně starají, přestože je tento
prostor obecní. Naproti tomu vidíte plochy, které čekají, až je
poseká obec a pokud to obecní zaměstnanci nestíhají, zůstávají zarostlé a neudržované.
Víme, že nahodilá výsadba nemusí být ideální a vše, co zasadíte na veřejný prostor je potřeba udržovat a nelze nechat růst
jen tak ladem. Přesto je možné zelené pásy před domy osázet,
pokud si tuto výsadbu budete sami udržovat a uděláte si místo
před domem hezké. Pokud se pro tuto možnost rozhodnete,
prosíme, abyste obec informovali a volili takové stromy či keře,
které neporostou nahodile, ale půjdou udržovat.
Nicméně i obec chce, aby bylo prostranství před rodinnými
domy příjemné, čisté a udržované. A k tomu můžete obci pomoci i vy, naši obyvatelé, právě tím, že se o prostor před vašimi
domy budete starat a pomůžete tím obci a vlastně i sobě. Protože příjemný pohled začíná již před domem.
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vyvede svá mláďata. Aby tomu tak mohlo být, je potřeba dodržet základní podmínku pohybu ve volné přírodě.
Stává se pravidlem, že své pejsky vodíme všude na procházky,
ale zapomínáme na to, že právě v této době jsou pro volně žijící zvířata velkým nebezpečím. Pes sice nemusí zajíce zabít,
ale i to, že ho uhoní, je pro něj smrtelné. Navíc taková zaječice
právě v této době očekává svá mláďata. Stejným nebezpečím
je volně běžící pes pro srny, bažanty, ale i kachny na rybníce.
Prosíme, myslete na to, když půjdete svého psa venčit.
Podle obecní vyhlášky je zákaz volného pohybu psů v zastavěné oblasti. Pes má být na vodítku, aby nikoho neohrozil.
Pokud jdete mimo zastavěnou oblast, jedná se o honitbu a pes
musí být pod vlivem svého pána. To tedy znamená, že reaguje
na zavolání a zdržuje se v jeho blízkosti.
Zákaz volného pobíhání psů se podle § 10 odst. 1 zákona
o myslivosti (č. 449/2001 Sb.) vztahuje na celou honitbu. Nelze
tedy se psy volně pobíhajícími chodit ani po veřejných cestách v honitbě, které jsou účelovými komunikacemi a honebními pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na silnicích
procházejících honitbou (které nejsou honebními pozemky) je
uveden v předpisech o silničním provozu.
Myslete na to tedy při svých procházkách přírodou a neměňte
přirozený koloběh přírody. Protože jinak může dojít k tomu, že
naše děti budou znát slovo srna, zajíc či bažant jen z vyprávění
a knih. A to určitě nechceme.

ZPRÁVY Z OBCE
Poplatky TKO a psi
Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali úhradu poplatků uvedených výše.
Neuhrazené poplatky budou navýšeny o penále.
Obecní úřad Jirny

Umístění uličních tabulí a označení budov
Vážení sousedé,
rozmohl se nám v obci takový nešvar. S touhou po dokonalosti našich obydlí se bohužel stává, že obyvatelé sundávají ze svých
plotů tabulky s označením názvů ulic. Dovolujeme si Vás upozornit, že se tímto dopouští porušení zákona o obcích, kde se výslovně uvádí:
§ 30
Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti
je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky
s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky
nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.

čísly jsou béžové s bílými číslicemi, orientační čísla nemáme. Červené smaltované tabulky jsou pro naše katastrální území nepřípustné! Veškeré budovy musí být označeny smaltovanou
tabulkou. Pokud není budova, tak musí být alespoň smaltovaná
tabulka na vstupních dvířkách do nemovitosti.
Děkujeme za respektování pravidel, kterými se snažíme snad
všichni řídit.
Obec Jirny

Označení ulice musí být vždy po pravé straně při
vjezdu do ulice.
Prosíme proto, aby obyvatelé, kterých se to týká, neprodleně napravili toto porušení zákona, které jinak bude nahlášeno na příslušné orgány. Z lidského hlediska věříme,
že všichni dokážeme pochopit situace, kdy cizí lidé něco
(někoho) hledají a my jim tímto záměrně znemožňujeme
jejich orientaci. Berme prosím v potaz i naše děti.
Dále zákon uvádí, že obec určuje barvu, tvar a velikost pro
označení budov (pro Jirny a Nové Jirny jsou to popisná čísla
modrou barvou s bílými číslicemi, tabulky s evidenčními

Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Jaroslava Pešoutová
Stanislav Alexander
Jarmila Novotná
Jana Valachová

Vlasta Duchoslavová
Marie Bocková
Srdečně gratulujeme.

Navždy nás opustil:

Jiří Brettschneider

Rodině a pozůstalým vyjadřujeme
hlubokou soustrast.

Za OÚ Jirny Šárka Hanušová
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NAPSALI JSTE NÁM
Dobrý den,
rád bych poděkoval členům Sdružení otevřených srdcí za zprostředkování koncertu pana Jaromíra Nohavici. Byl to skvělý zážitek, který nám přítomným nikdo nikdy nevezme. Poprvé jsem

vrchností nechtěného pana Nohavicu viděl naživo v roce 1986
ve Svojšicích a podruhé bohužel opět vrchností nechtěného
po 36 letech v Jirnech. Déjà vu? Ještě jednou vřelé díky všem
lidem s otevřeným srdcem a především s otevřenou myslí.

NAPSALI JSTE NÁM
Loučím se s vámi citátem Bulata Okudžavy:

Nevím jak bylo dřív ale dnes je to tak
že na každý verš je jedna fráze
a na každého moudrého jeden hlupák
a tak žije svět v rovnováze…

S pozdravem
František Doležal
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WHSORWDYQRFLDNUiQXVHGRVWiYiSRGERGPUD]XDREMHYXMtVHGHãĢRYpVUiåN\7HQWRPČVtFEXGRXPtW
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Mateřská škola
Duben v mateřské škole

Velkou radost nám udělala možnost navštívit jirenskou knihovnu, která sídlí v základní škole. Pro děti to tak byla hned
dvojitá událost. Mnoho z nich pokukovalo, zda neuvidí souro-

zence nebo kamaráda „školáka“. V knihovně pak na nás čekalo
velké množství knih s poutavým výkladem. Děti se tak dozvěděly, kde se knihy prodávají, kde půjčují, jaké druhy knih
máme, co vše se z nich můžeme dozvědět a také, jak o ně pečovat. Podle ilustrací knih pak hádaly, jakou daná kniha vypráví pohádku. Některé pohádky poznaly všechny děti hned,
některé ale poznalo jen pár dětiček. Závěrem si s velkou radostí mohly knihy půjčit a prohlédnout. Moc bychom chtěli
poděkovat paní Martině Chlebkové za pozvání a připravený
program. Na cestu jsme ještě dostali přihlášky do knihovny
a ujištění paní knihovnice, že nás všechny bude ráda vídat
u sebe v knihovně. Téměř všechny děti byly odhodlány nechat
si udělat svou čtenářskou průkazku. Proto milí rodiče, prosíme,
podpořte své malé čtenáře.

V dubnu jsme se samozřejmě hojně věnovali přípravám na Velikonoce. Připomněli jsme si velikonoční tradice, zvyky, symboly. Malovali velikonoční vajíčka, zajíčky, sázeli osení a vyráběli různé velikonoční dekorace. Užili jsme si
i velikonoční soutěžení, při kterém děti zachraňovaly kuřátka slepičky Pepičky. Děti kuřátka
úspěšně zachránily, vrátily k mamince a odměnou získaly poklad.
Duben je také měsícem dopravy. Během procházek proto ověřujeme vše, co jsme se dozvěděli ve
třídě. Sledujeme značky, přechody, semafory,
cesty, dopravní prostředky a stále si při tom připomínáme nezbytnou bezpečnost.
Během jedné z procházek k místnímu kostelu
jsme byli pozváni na farní zahradu, kde jsme si
mohli prohlédnout a pohladit jejich koně a poníky. A dokonce jsme dostali pozvání na příští
návštěvu. Moc panu Šimkovi děkujeme a návštěvu určitě rádi zopakujeme.
A ještě bychom chtěli poděkovat zemědělské
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společnosti ZOS Šestajovice – Jirny, a.s. Z návštěvy
hospodářských zvířat, prohlídky družstva doplněnou zajímavým výkladem byly děti opravdu nadšené. Dokonce si mohly některá zvířata pohladit.
Velké oblibě se těšila hlavně telátka a prasátka.
V dubnu také proběhlo třídní focení a v jeho závěru nás ještě čeká „Slet čarodějů a čarodějnic“.
Za MŠ Věra Navrátilová

Základní škola

AKCE, KTERÉ BYLY V JIRENSKÉ ŠKOLE POPRVÉ

Premiéra
V pátek 1. dubna jsme měli premiéru! Poprvé jsme u nás ve škole pořádali Noc s Andersenem, kdy děti
ze 6.A a 6.B plnily nejrůznější úkoly
související s literaturou a navštívily
i obecní knihovnu. Několik dětí se
také zúčastnilo kreslířské soutěže
„Kocour Mikeš“ a jak jsme už byli informováni, jejich práce budou oceněny. To nejlepší pro děti na tom
všem ale bylo, že všichni strávili
celou noc ve škole. Maminky a babičky napekly plno dobrot, děti sbalily karimatky a spacáky a společně
s třídní učitelkou a paní asistentkou
se sešly večer ve škole. Děti soutěžily
s velkou chutí a vše si vychutnaly po
všech stránkách. K tomu, abychom
si mohli všichni užít společné chvíle
plné zábavy a legrace, nám pomohlo
několik žáků a žákyň z 9. třídy a ze
třídy 8.A. Těm bych chtěla za jejich
pomoc ještě jednou poděkovat. Akce
se vydařila a všichni se už teď těšíme
Jana Čepeláková
na další ročník. 😊
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ŠKOLSTVÍ
VELIKONOČNÍ JARMARK A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
s aprílovým počasím, krásnými dětskými výrobky, tvořivými dílničkami, prohlídkou školy
se skvělými průvodci a výborným občerstvením. Kdo přišel v sobotu 9. dubna, určitě nelitoval.
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ŠKOLSTVÍ

Vše vyprodáno!

Děkujeme za hezky strávené odpoledne
a těšíme se zase někdy na viděnou.
Mgr. Hana Kudrnová, ředitelka školy
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ŠKOLSTVÍ
Základní umělecká škola Jana Zacha

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

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

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

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

KULTURA

ŽIVOT JIREN
19:00
pátek

KVĚTEN / ČERVEN

Biograf Kvapík
Mimořádná událost

Kvapík U Antošů
Vstupné 120 Kč, více na www.ziji.cz

19:00 Tančírna na Kvapíku
pátek

19:00

Májové slavnosti v Jirnech
sobota

15.00 Májový průvod
Od kaple sv. Rozálie v Nových Jirnech,
četná zastvení, bohatý program.

čtvrtek

18.00 Májová zábava
V zahradě hostince U Antošů, hudba,
tanec, občerstvení, dražba Májky, ...
Pro více info sledujte www.ziji.cz

O žábě, která
falešně zpívala

15:00
neděle

Kvapík U Antošů
Pohádka o lidské povýšenosti,
spravedlivém trestu a síle odpuštění.
Hraje DS Gaudium.
Vstupné 80 Kč, pořádá DOS Jirny.
Více info na www.ziji.cz

SWAP

sobota

13.5 17 - 18 HOD. (jen příjímání věcí v KD)
14.5 9 - 17 HOD.
15.5 9 - 14 HOD.

úterý

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

19:00

10:00

Transformační

Breathwork meditace

Dámská šatna

Kvapík U Antošů
Jak to vypadá v divadelní šatně, kde
se sejdou herečky čtyř generací?
Hraje DS Ucho Uhříněves.
Vstupné 120 Kč, pořádá DOS Jirny.
Více informací na www.ziji.cz

19:00

Biograf Kvapík
připravujeme...

pátek

Kvapík U Antošů
Více na www.ziji.cz

15:00

Vyšehrad: Fylm
Kvapík U Antošů
Uvádí FK Jirny

sobota

neděle

Právní poradna
na Kvapíku

Tradiční dětský den

v Nových Jirnech "v louce"
Pořádá SDH Nové Jirny, více
informací na www.sdhnovejirny.cz

19:00
sobota

Na kus řeči
s Miroslavem Bártou

Kvapík U Antošů
Dalším zajímavým hostem pořadu
Na kus řeči bude známý archeolog a
egyptolog Miroslav Bárta, který od
r. 2011 vede výzkum archeologické
lokality Abúsír.
Předprodej vstupenek a více
informací na www.ziji.cz

13:00

KULTURNÍ DŮM JIRNY

17:00

Kvapík U Antošů
Kontakt: Miloš Dufek 725112752

neděle

Zaskočená kost

Kvapík U Antošů
Pohádka pro děti od 4 let o moři, rybáři,
rybičce i té její kostičce...
Hraje divadlo Inkognito.
Vstupné 80 Kč, pořádá DOS Jirny.
Více info na www.ziji.cz

Kvapík U Antošů
Pořádá Ester Kozlovská
Více info na 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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SPOLKY A ORGANIZACE
Hasiči Nové Jirny
V sobotu 23. 4. 2022 jsme se s družstvy mladších a starších
žáků zúčastnili soutěže v požárním sportu v Kostelci nad Černými lesy. Soutěž byla po dvou letech první sportovní akcí, na
kterou se děti moc těšily. Oběma družstvům se podařily dobré
časy a starší žáci si odvezli pohár za 3. místo. Mladší skončili
ve velké konkurenci na 6. místě. Zkoušku ohněm si zažili naši
nováčkové. Všem dětem děkujeme a přejeme další úspěchy.
Na svou první soutěž se také pilně připravují naši nejmenší
hasiči. Díky pěknému počasí začali trénovat požární útoky
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i s vodou a stříkáním na terče před hasičárnou. O termínech
soutěží budou rodiče včas informováni na schůzkách.
Zveme vás tímto po dvou letech na dětský den pořádaný
naším sborem v sobotu 11. června 2022 od 13 hodin v Nových
Jirnech v louce. Pro děti budou připravené ukázky z činnosti
hasičské mládeže, soutěže, sladké odměny, skákací hrad a na
závěr oblíbená pěna. Snad nám bude přát i počasí, abychom si
odpoledne pěkně užili.
Za SDH Nové Jirny Veronika Rytířová a Marcela Hrubantová

SPOLKY A ORGANIZACE

Sbor dobrovolných hasičů
Nové Jirny
Vás zve na

tra di čn í d ě t sk ý d e n
v sobotu 11. června 2022 od 13 hod.
v Nových Jirnech „v louce“
(od kapličky ulicí V Dubinách až nakonec)
občerstvení pro děti zdarma
soutěže pro děti, skákací hrad, ukázky hasičské
techniky a práce mladých hasičů
na závěr akce pěna
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SPOLKY A ORGANIZACE
Občané obcí Jirny a Nové Jirny

Kostel sv. Petra a Pavla v Jirnech
17.00

koncert ZUŠ Jana Zacha – pobočka Jirny

18.00

prohlídka kostela a zvonice

20.00

možnost rozhovoru s knězem

21.00

ticho a klid v kostele – možnost ztišení v přítmí kostela

23.00

ukončení akce

Kaple sv. Rozálie v Nových Jirnech
18.00

otevření kaple

20.00

ukončení akce

Na obou místech bude připraveno malé překvapení pro návštěvníky.
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SPOLKY A ORGANIZACE
Divadelní ochotnický spolek
Krásný jarní měsíc duben měl
i v našem spolku jemně aprílový nádech. Akcí bylo mnoho
a se stejnou vervou se vrháme
i do dalších - májových.
Během dubna jsme kromě dvou repríz aktuální pohádky
zvládli i svou historicky první účast na přehlídce amatérských
divadelních souborů Středočeského kraje - Klicperovy divadelní dny Sadská. Byla to pro nás rozhodně zajímavá zkušenost a možnost potkat se, jak s odborníky z poroty, tak s lidmi
z jiných ochotnických souborů. Krátký sestřih můžete zhlédnout na našem FB.
Na Zelený čtvrtek se v sále Kvapík konal 2. ročník benefiční
soutěže: O nejlepšího jirenského beránka 2022. Tentokrát upečená díla posuzovala pětičlenná porota nejen pohledem, ale
i senzoricky, a nakonec byly vybrány tři nejlepší kousky:
Na 1. místě se umístila paní Táňa Červenková, na 2. pak Dáša
Hrubantová a 3. místo obsadil beránek od dětí a kolektivu z
MŠ Vyšehořovice. Vítězem se však stal každý, kdo do soutěže
přispěl, neboť tím udělal radost seniorům v našich obcích, kteří
nemají možnost si na Velikonoce napéct.
V průběhu večera ukázal náš kolega Pavel Bidlo různé způsoby pletení pomlázky, v květinovém koutku paní Roškotové
jste si mohli vyzkoušet inspirativní květinovou vazbu, paní
Kaiserová se svými šikovnými kolegyněmi předvedly zdobení
cukrářských dobrot a celým večerem provázel na harmoniku
pan Šochman. Za výrobu cen pro výherce děkujeme našemu
šikovnému kolegovi Miloši Šrůtkovi a za sponzorský dar firmě
Le-Co.
23. 4. jsme na Kvapíku uvítali Metropolitní divadlo Praha
s partnerskou komedií Zázračné cvičení. Na jevišti „cvičil“ náš
pan režisér Standa Lehký společně se svými kolegy: Sabinou
Královou a Rosťou Trtíkem.

Závěrem našich zpráv vás srdečně zveme na květnovou pohádku s vůní Mexika: O žábě, která falešně zpívala, ve které se
stejně jako v našich českých pohádkách nakonec ukáže, že odpuštění je mnohem silnější než lidská nadutost a povýšenost.
Těšíme se na viděnou s vámi, ať už při představení na Kvapíku,
nebo venku při májových slavnostech či na dětském dnu
U Antošů.
jirenští ochotníci
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SPOLKY A ORGANIZACE
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SPOLKY A ORGANIZACE
Sdružení Otevřených Srdcí
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SPOLKY A ORGANIZACE

pořádá WWW
.OTEV

RENASRDCE

pátek 13. května
od 19.00 hod.

.CZ

2022

vstupné
120 Kč
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SPOLKY A ORGANIZACE
NA KUS ŘEČI S EGYPTOLOGEM

MIROSLAVEM BÁRTOU

9. ČERVNA 2022 OD 19.00 HOD.
JIRNY, KVAPÍK U ANTOŠŮ
Předprodej vstupenek a více informací na www.ziji.cz

Sport
Zprávy z jirenské trávy
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INZERCE
ale díky tomu, že se přeložený zápas mladší přípravky FK Jirny
proti TJ Sokol Babice kryl s časem tréninku ostatních kategorií, zažili naši nejmenší něco, co tu již dlouho na jirenském
hřišti nebylo. Starší kluci přerušili trénink a posledních
minut zápasu hlasitě fandili. Proběhla dokonce tzv. Mexická
vlna a i když to na vítězství tentokráte nestačilo, závěrečná
děkovačka v podání našich nejmladších byla paráda. Možná
by nebylo od věci občas takto přeložit zápas jen kvůli atmosféře.
Od března do týmu přibyli i dva kluci z Ukrajiny a po více jak
měsíčním papírování, kdy doložené dokumenty bylo potřeba
nejdříve přeložit z rodného jazyka do češtiny kvůli FAČR a následně i do angličtiny kvůli UEFA, mohli konečně nastoupit
i k soutěžnímu utkání v kategorii starších žáků. Jedná se tak
v historii našeho klubu o první hráče ze zahraničí.
Stále nabíráme nové fotbalové nadšence ročníku narození
2015, 16, 17, ale i starší děti mají u nás dveře otevřeny. Více na
www.fkjirny.cz
Třetí květnovou sobotu se pod záštitou FK Jirny a ve spolupráci s kulturním portálem ŽIJI uskuteční v sále Kvapík od
19:00 mimořádné promítání filmu Vyšehrad.
Přijďte si odpočinout do kina, nebo na některý z domácích fotbalových zápasů jirenských mužstev. Těšíme se na Vás.
J. Konrád
Po dlouhé zimní přestávce vyběhli všechny tři věkové kategorie FK Jirny na hřiště k soutěžním zápasům. Úvodní utkání byla
sice plánována na březen, ale z důvodu špatného počasí se
většina přeložila do dubna. Nejsem příznivcem změn termínů,

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

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy
Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16- 20 týdnů, cena 199-245,- Kč/ks.
Prodej :29.5. a 26.6. 2022
Jirny – potraviny / u parku / - 14.15 hod.
Výkup králičích kožek –cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.
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SPOLKY A ORGANIZACE

Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice

Ceny od
19.990.000,-Kč

ovice.cz
www.utrativodu-klan

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

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

cena 19.990.000,-Kč

DOPRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
www.byty-klanovice.cz

PRODEJ – rekonstruovaný byt
3+kk/L/sklep, podlahová plocha 93 m2,
Žíšovská ul., P9 – Újezd nad Lesy

PRODEJ – třípodlažní ŘRD 6+kk s garáží
a bazénem, podlahová plocha 220 m2, pozemek 362 m2, ul. Pod valem, P10-Štěrboholy

PRODEJ –
6 bytů ve třech dvojdomech,
podlah. plocha 156 m2,
pozemky 422-541 m2,
ul. U pole, Šestajovice
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K nastěhování v 09/2022
Ceny
od 15.990.000,-Kč

