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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
první jarní měsíce jsou před námi a s nimi tolik očekávaná
řada změn. Venku svítí slunce, v přírodě se probouzí první
květiny, pučí stromy, děti se vrací do škol a pomalu se začalo s očkováním proti covidu.
Přejme si, ať je ta další čtvrtina roku lepší a ať ji prožijeme
ve zdraví a se svými nejbližšími.
Krásné jaro všem.
Vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE
Vážení spoluobčané,
po zimních měsících opět začínáme s pravidelnou údržbou nezpevněných komunikací. Zima byla krásná, bílá a mrazivá a po
ní přichází každoroční obleva a nezpevněné ulice jsou jedna
velká louže. Díky tomu, že letošní zima byla tužší než v předchozím roce, zanechala po sobě i více poničených ulic, a proto
jsme započali s jejich opravami. Oprava bude vždy řešena následujícím způsobem – roztrhání stávajících kaluží, odbagrování a odvezení vrchní vrstvy, zaválcování a v případě potřeby
doplnění štěrkem či recyklátem. Víme, že oprava není definitivní a vydrží jen tak dlouho, jak se budou k ulici chovat řidiči,
kteří jí projíždí. V Nových Jirnech jsou opraveny ulice Pod
lesem, část ulice V Dubinách, spodní části ulice v Alejích, část
ulice Hlavní a Na Jablonce. Postupně opravíme všechny nezpevněné ulice.
Pokud tedy ulice, v níž bydlíte, není v seznamu výše, neznamená to, že jsme na ni zapomněli, ale jen to, že na ni teprve
přijde řada.
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Víme, že každý by si přál mít před svým domem asfalt, ale rozpočet obce není bezedný a každý rok se udělá několik nových
asfaltových povrchů, takže jednou se dostane na všechny.
V letošním roce je asfaltový povrch plánován v ulici Nerudova,
Pionýrů a části ulice Spojovací. Tato lokalita je velmi zatěžována návštěvníky zdravotního střediska, kteří parkují všude,
kde je volno a často dochází k porušování silničního zákona
a omezování přilehlých nemovitostí. Proto je potřeba dát celé
této lokalitě řád – asfaltový povrch, řádné dopravní značení,
chodníky, zeleň a vyznačená parkovací místa nejen pro návštěvníky zdravotního střediska, ale všechny návštěvníky obce.
Vše však záleží na vydání stavebního povolení.
O investičních akcích v oblasti dopravy, které zkvalitní bydlení
v našich obcích, vás budeme průběžně informovat.
Děkujeme za pochopení i spolupráci všem a těšme se společně na krásné jarní dny.
Za obec Jirny Šárka Hanušová

ZPRÁVY Z OBCE

Prostory pro volnočasové aktivity pro obyvatele Jiren
Volnočasový areál Vaňák

Investiční akce roku 2021

Vedle opravy komunikací, výstavby nové základní školy a dalších investičních akcích se v obci Jirny řeší i výstavba a realizace prostor pro trávení volnočasových aktivit. V roce 2018
došlo k výkupu pozemků v lokalitě Vaňák a již od této doby se
počítalo s tím, že v tomto prostoru budeme chtít vytvořit místo
pro trávení volného času od dětí až po seniory. V roce 2018
jsme tak nechali připravit studii celého parku vybaveného dle
našich požadavků. V rámci dotačních řízení jsme dvakrát neúspěšně požádali o dotaci na výstavbu tohoto hřiště a dvakrát jsme bohužel nebyli vyhodnoceni jako příjemci této

dotace. Na základě souhlasu zastupitelstva byl celý projekt následně rozdělen na dvě fáze a v těchto zrealizován z rozpočtu
obce Jirny. V roce 2020 se osadila první část prvků a provedla
výsadba zeleně. V týdnu od 18.3.2021 proběhla realizace
druhé části prvků. Nově je zde osazena lanová dráha, lanovka
a houpačky. Po osazení nových herních prvků dojde k terénním
úpravám a osazení laviček, odpadkových košů a dalšího mobiliáře. Na jaře 2021 tak dojde k dokončení celého prostoru a
tento už bude moci sloužit všem občanům Nových Jiren, Jiren
i ostatním. Už zkušenosti z první fáze hřiště ukázaly, že toto
hřiště si svoje místo v srdcích občanů naší obce již našlo.
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ZPRÁVY Z OBCE
Tenisový kurt

s provozovatelem kurtů Tenisovým klubem Jirny z.s. obec zajistila výběrové řízení na realizační společnost a nechala vystavět zcela nový tenisový kurt včetně příslušenství v prostoru
bývalé tréninkové plochy pro fotbalisty. Tento kurt je určen výhradně pro tréninky dětí a mládeže a bude moci být využíván
pro jiné hráče pouze v případě, kdy nebude využíván dětmi
a mládeží. Tenisová sezóna je již za dveřmi a na kurtech je již
vidět příprava na novou sezónu

Prvky dětského hřiště na fotbalovém hřišti

mací jsme se rozhodli tyto prvky nechat nahradit novými a jejich výstavbu spojit s dokončením druhé fáze projektu Vaňák.
V březnu letošního roku došlo i k realizace tohoto malého dětského hřiště. Celkem se bude jednat o 4 prvky – pískoviště,
houpačky, prolézací prvky. V poslední fázi budou dokončeny
dopadové plochy a terén upraven.

V roce 2020 došlo také k výstavbě nového tenisového kurtu
v prostoru stávajících kurtů z rozpočtu obce Jirny. Minulý stav,
kdy tenisté disponovali pouze dvěma kurty, nevyhovoval
z dlouhodobého pohledu využívání kurtů. V nejexponovanějších dobách nebyla možnost uvolnit kurt nebo kurty pro tréninky dětí a mládeže. Zároveň pro potřeby pořádání soutěží
i turnajů byl počet pouze 2 kurtů nedostatečný. Po dohodě

V roce 2019 jsme na základě revizní zprávy museli nechat odstranit prvky dětského hřiště pro malé děti v areálu fotbalového hřiště. Tyto prvky nebyly nikdy revidovány a jejich stav
neodpovídal dalšímu bezpečnému používání a zároveň cena
za uvedení těchto prvků do stavu, kdy budou bezpečné, výrazně překračovala jejich hodnotu. Na základě těchto infor-
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Skatepark u základní školy

Dalším projektem, jehož realizace je naplánována na letošní
rok, je realizace skateparku v areálu prostoru nové základní
školy. Stejně jako v okolních obcích skatepark je prostor nejenom pro vlastní sportování na skateboardech (v dnešní době
i na koloběžkách, kolech, bruslích, atd.), ale také místem pro
setkávání pro ději a mládež. Ve strategickém plánu obce Jirny
bylo počítáno s výstavbou skateparku, ale bylo zvažováno více
míst, kde by toto místo mohlo vzniknout. V současné době děti
využívají pro jízdy na skateboardech a koloběžkách prostory s
vhodným povrchem – nové asfaltové komunikace, např. parkoviště u kulturního domu, které tomuto účelu nejenže nejsou
vhodné, ale hrozí zde i nebezpečí střetu s dopravními pro-

středky a také není tento prostor nijak dozorován. Případně
pak jezdí do okolních obcí, které již skateparkem disponují –
Nehvizdy, Újezd nad Lesy. V rámci areálu nové základní školy
tak byl vytipován prostor v její severní části a na tento prostor
byla vypracována společností MYSTIC Construction projektová
studie na realizaci skateparku vhodného pro tyto sporty. Tato
společnost má rozsáhlé zkušenosti s návrhy a realizacemi skateparků v desítkách obcích – např. v Nehvizdech, Líbeznicích,
Kamenici, na Černém Mostě a dalších. V letošním roce dojde k
výběrovému řízení na realizaci, a pokud vše půjde podle předpokladů, tak se nám do konce tohoto roku podaří celý projekt
dokončit a uvést do provozu. Jako rodič je mým přáním, aby k
tomuto zprovoznění došlo co nejdříve a mohli jsme tak děti
dostat z prostoru veřejných komunikací co nejdříve.
Petr Benáčan

STUDIE VEŘEJNÉHO SKATEPARKU
JIRNY

Obecní úřad Jirny zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva
obce dne 14. 4. 2021 od 19.00 hod. v kulturním domě Jirny

Program: 1. Bezúplatný převod pozemku p.č. 100/2 o výměře 7m2 a pozemku id. ½ p.č. 42/2 o výměře 15m2
do majetku obce
2. Bezúplatný převod pozemku p.č. 932 o výměře 3.266m2 do majetku obce
3. Koupě pozemku p.č. 1281/2 o výměře 39m2
4. ČEZ Distribuce – smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 535/9, 535/10, 535/73
5. KÚSK – smlouva o spolupráci – okružní křižovatka
6. Smlouva s obcí Tuklaty o zajištění školní docházky na II. stupni, dle kapacitních možností
7. Různé
8. Návrh usnesení, závěr
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ZPRÁVY Z OBCE
Výzva pro majitele psů
Právě v těchto měsících se volně žijící zvěř připravuje na to, že
vyvede svá mláďata. Aby tomu tak mohlo být, je potřeba dodržet základní podmínku pohybu ve volné přírodě.
Fenomén posledních let je pořízení si domácího mazlíčka –
psa a jeho venčení. 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.
Taková schvácená srna zemře poté, co už je pes v bezpečí
u svého pána, ale mláďat se již nedočkáme.
Každý, kdo si venčí své psí mazlíčky ve volné přírodě, by si měl
tyto skutečnosti uvědomit a těmto místům se vyhnout.
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
přiběhne 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 honeb-

ními 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.
Ve spolupráci s městskou policií a mysliveckou stráží budeme
provádět namátkové kontroly a pokud pes, pohybující se v honitbě, nebude na vodítku či pod kontrolou svého pána, bude
jeho majitel pokutován. První taková akce již proběhla o minulém víkendu a budeme v nich i nadále pokračovat.
Šárka Hanušová

Upozorňujeme občany, že 31. 3. 2021 skončila splatnost poplatků za TKO a psa. Pokud
jste úhradu neprovedli, učiňte tak neprodleně. V opačném případě se vystavujete navýšení
poplatku o penále.
Děkujeme.
Obecní úřad Jirny

Fotosoutěž je u konce!
Tímto bychom rádi poděkovali všem fotografům, kteří se jirenské fotosoutěže zúčastnili a poslali to nejlepší z jejich amatérské tvorby. Jsme rádi, že soutěž vzbudila takový zájem –
celkem přišlo 142 fotek od téměř 40 autorů. Z některých dýchalo podzimní pošmourno, jiné zachycovaly zimní zasněženou pohádku a z dalších se dala číst současná nálada ve
společnosti. Asi nejčastějším námětem byla známá místa
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v našem okolí (Kostel sv. Petra a Pavla, kaplička v Nových Jirnech, jirenský rybník), často se také objevovaly přírodní motivy
(stromy, pole, západ slunce), ale nechyběla ani flora či fauna,
nebo všudypřítomný člověk a jeho svět. Porota hodnotila online formou (jak jinak) v několika kolech a to poslední nás čeká
v nadcházejících dnech. Vnímání každé jednotlivé fotografie,
její líbivost a čitelnost jejího poselství se ukázaly být velmi
subjektivní záležitostí J. Proto bylo dobře, že porota byla tak
různorodá, složená z členů několika generací a napříč všemi

ZPRÁVY Z OBCE
profesemi a zájmy. Nebude snadné nakonec vybrat mezi všemi
fotografiemi ty, které budou velkoformátově vytištěny a umístěny na výstavě. Tu bychom rádi uskutečnili v létě (moc
bychom si přáli květen či začátek června), se slavnostním
předáním první ceny – Ceny Josefa Koloce. Výstava bude poté
nějakou dobu veřejně přístupná v sále Kvapíku u Antošů.
Těšte se!

Ještě jednou děkujeme všem umělcům a sběratelům křehkých
okamžiků za jejich příspěvek do prvního ročníku fotografické
soutěže. A pokud se Vám i po její uzávěrce podaří udělat zajímavou fotografii, pošlete ji do redakce Zpravodaje, možná
bude na titulní stránce!
Za porotu a organizátory
Jitka Korejzová
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NAPSALI JSTE NÁM
Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Josef Klvaňa
Jaroslava Hájková
Stanislav Vošahlík
Jiřina Frýdmanová
Eva Robotková
Helena Žďárská

Jiří Mošnička
Václav Sůra
Jiří Duchoslav
Jana Žeravíková
Srdečně gratulujeme.

Navždy nás opustili:

Karel Pecka, Bohuslav Bláhovec, Anna Blažíčková
Rodinám a pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast.
Za OÚ Jirny Šárka Hanušová

NAPSALI JSTE NÁM
Z historie naší obce
Rádi bychom se opět vrátili k naší rubrice „historie naší obce“.
Je to velmi složité, protože v době pro nás dávno minulé pořizování fotografií nebylo na denním pořádku. Alespoň trošku
se s Jirenským zpravodajem zkuste posunout v čase a ve vzpomínkách některých občanů, na níže uvedených fotografiích do
roku 1972, ulice Družstevní.

V budově umístěné vpravo v osmdesátých letech sídlil Místní národní výbor (MNV).
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NAPSALI JSTE NÁM
Foto z rohu ulice Družstevní a 5. května, kdy byla blátivá ulice zaplavená po přívalovém dešti.
Nejvíce se slámou ucpané kanály po pořádných lijácích líbily samozřejmě dětem.

Pokud byste se chtěli i Vy o nějaké pořízené fotografie z naší obce s námi podělit,
prosím kontaktujte mě na tel. čísle 602 968 403.
Za zapůjčené fotografie moc děkujeme.
Hrubantová Marcela

V každém z nás je síla...
Chci se s Vámi podělit o krátký osobní příběh z Jiren.
Je mi 76 let. V pátek jsem v naší obci navštívila poštu, kde
jsem potřebovala neodkladně něco vyřídit. V chodbičce stála
paní středního věku, uvnitř pak byli další tři lidé. Pospíchala
jsem, a proto jsem paní v chodbičce ukázala svou průkazku
ZTP, která mi umožňuje mj. přednostní jednání na úřadech.
Této možnosti nezneužívám. Paní jsem kromě toho vysvětlovala svou momentální tíživou situaci, že mám doma pacienta, jehož čas se tady rychle chýlí ke konci a který potřebuje
mou trvalou péči. Musím se co nejrychleji vrátit. Byla jsem
však zaskočena jejím odmítavým gestem. Paní mi jednoduše
sdělila, že si mám počkat, až na mne přijde řada. Zřejmě
proto, že jsem si byla jista svým právem, při odchodu odbaveného zákazníka jsem vnikla do kanceláře pošty.
Obhajovat se tímto způsobem je však pro mne velmi vyčerpávající, a to hlavně emocionálně. Další lidé uvnitř mne bez
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problémů ochotně pustili k okénku, a to na pouhé požádání.
Záležitost jsem rychle vyřídila, poděkovala jim a ještě jednou se u dotyčné paní z chodbičky zastavila, abych se omluvila za své jednání. Řekla jsem jí, že jsem opravdu nemohla
jednat jinak a že jí přeji, aby ona podobnou situaci nemusela
řešit. Byla bohužel velmi pohoršena mým chováním a nazývala ho drzostí.
Já si však pokládám otázku, kam jsme se to jako lidé dostali,
když neumíme vyjít vstříc druhému člověku? Chápu, že každý
z nás prožívá své vlastní drama, pospíchá, nestíhá, sám řeší
méně či více důležité věci. A také chápu, že tato doba klade
na člověka větší nároky v podobě starostí a stresu.
Ale přesto vím, že těmi největšími nároky, které na nás klade
život sám, je zůstávat lidmi za každých okolností. Kultivovat
svou osobnost, pěstovat své ctnosti a prohlubovat empatii.
Tak vyjdeme z jakékoliv situace jako skuteční vítězové.
To je poselství mého příběhu, ale i současné doby…
Zdraví Vás Helena Zelenková

NAPSALI JSTE NÁM
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ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
Březen v MŠ

Hned v úvodu se musím na skok vrátit
do posledního únorového týdne, kdy se
u nás ve školce konal MASOPUST. Krepovými papíry jsme si vyzdobili třídy,
děti vyráběly pestrobarevné klauny a papírové čepičky, kdo chtěl přišel v masce
a všichni jsme si užili pravou karnevalovou zábavu. Soutěže, hry, mlsání dobrot
i disco k takovému dni prostě patří.
Domů děti odcházely s nafukovacími balónky a dobrou náladou.
Jak všichni víme, byl z usnesení vlády
provoz všech škol, tedy i mateřských od
1. 3. přerušen a rodičům opět nastaly
krušné časy. Nejen že nadále chodí do
zaměstnání nebo pracují z domova, mají
školáky na on - line výuce, ale i u nás
musí pro předškolní děti nadále vzdělávání probíhat v souladu s RVP a ŠVP. V prvním týdnu jsme přešli pro nás na novou formu vzdělávání, a to na distanční výuku,
která je v MŠ založena na komunikaci učitele s rodiči s využitím moderních technologii. Některé paní učitelky zvolily emailovou korespondenci a v jiných třídách byly založeny
WhatsAppové skupiny, čímž jsou maminky navzájem propo-
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jené, a i s pedagogy v nepřetržitém spojení.
Dětem je nabízena pestrá paleta činností, tak aby si mohl
každý vybrat co je mu blízké. Společné pro všechny je měsíční
téma - Březen dá první lžičku medu a u nás v oranžové třídě
pak týdenní Klimatické změny - Sluníčko popojdi maličko. Snažíme se provázat všechny aktivity s daným tématem. Pracovní

ŠKOLSTVÍ

listy Kafometík, výtvarná výchova - Sněženka, cvičení s říkankou,
logopedie i hudební výchova. Rodiče nám zasílají fotografie
a krátká videa, jak děti recitují, zpívají, kreslí a plní úkoly, ale
také pečou, jezdí na kole, hrají si a staví v lese domečky pro
skřítky.
Dalším tématem bylo Jaro na zahradě - vstávej semínko holala,
kde jsme společně sázeli hrách, květiny, osení do skořápek
a punčoch, jako roztomilé hlavičky. Písničku Na jaře, básničku
Kytička a následné hledání prvních poslů jara v přírodě. Největší
úspěch u dětí však měla „esní bojovka“ - hledání pokladu podle
indícií, kde si každý vítězoslavně odnášel trofej v podobě malovaného kamínku.
Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům za milé ohlasy
a hluboce se skláníme, jak v této složité době s dětmi pracujete

a věnujete se jim.
Na závěr přeji všem krásné Velikonoce, hodně zdraví, co nejvíce radosti z maličkostí a lásku - hýčkejme si ji.
S přáním všeho nej Lucie Kolocová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JANA ZACHA ČELÁKOVICE

MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JIRNY
přijímá nové žáky pro školní rok 2021 – 2022
Do hudebního oboru přijímáme žáky od 6 let na základě přijímací talentové zkoušky: zpěv jednoduché lidové písně a orientace v rytmu.
13

ŠKOLSTVÍ
Přijímáme žáky na tyto hudební nástroje: klavír, zobcová flétna, trubka, tenor, baryton,
pozoun, sólový zpěv, kytara, elektrická kytara, lesní roh.
Od září 2021 se v Jirnech budou nově vyučovat bicí nástroje, je možné se již hlásit
i na ně.
Počet přijímaných žáků je omezen počtem volných míst na jednotlivé hudební nástroje.
Škola má možnost některé hudební nástroje zapůjčit.
Podmínkou studia hry na klavír je vlastní nástroj – pianino, nikoliv elektrický nástroj.
Ve výjimečném případě může škola do hudebního oboru přijmout žáky od 5 let.
ZÁJEMCE O STUDIUM ŽÁDÁME O VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU VE VŠECH POLOŽKÁCH A JEJÍ ODESLÁNÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY
www.zus.celakovice.cz.
DO POZNÁMKY UVEĎTE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JIRNY.
S OHLEDEM NA SOUČASNOU SITUACI PROZATÍM NENÍ MOŽNÉ STANOVIT TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.
VŠICHNI ZÁJEMCI, KTEŘÍ PŘIHLÁŠKU KE STUDIU ODEŠLOU, BUDOU OSOBNĚ
KONTAKTOVÁNI A TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK JIM BUDE SDĚLEN.
Veškeré informace na webových stránkách školy
www.zus.celakovice.cz nebo v kanceláři ZUŠ Vašátkova 343,
250 88 Čelákovice, tel., fax. 326 991 260, e-mail info@zuscelakovice.cz.

Taneční škola ARTIMO
Jako tanečník vedu své svěřence primárně k lásce k tanci
a ne k materiální vidině medailí. Jako jejich trenér ale dohlížím na to, aby soutěžní průpravu brali vážně a udělali
maximum pro nejlepší výkon, jakého jsou aktuálně schopni.
Nicméně jako vedoucího taneční školy mne samozřejmě
těší jakákoli účast na soutěžích, o to více, pokud dopadne
s medailovým výsledkem. Období koronaviru a lockdownů
není pro tanečníky vůbec fajn, ale jak řekl Stephen
Hawking - „Inteligence je schopnost přizpůsobit se změně.“
Chvíli nám trvalo se rozkoukat a zorientovat, ale již to nevidíme tak negativně, jak se zprvu zdálo. Čtyřikrát do týdne
máme online tréninky, soukromé lekce, nebo s dětmi jen
sedíme a povídáme si. Po chvíli zapomenete, že jste online.
Nicméně to, o co bych se rád podělil, jsou online soutěže.
Jako taneční škola jsme se zúčastnili takové soutěže s názvem Diamond Online Cup a byla to pro nás nová zkušenost. Od nás startovalo 19 tanečníků. Všichni mne velmi
potěšili svou urputností a pracovitostí. Trénovali zadané
choreografie u sebe v pokojích a následně natáčeli soutěžní
videa, která pak hodnotila odborná porota. Můj velký obdiv
patří také rodičům, jejich podpoře a pochopení, které pro-

jevili. Jsem si vědom toho, že to není v této době lehké. Obzvláště u malých dětí. Výsledkem bylo nádherných 34 medailí pro naši taneční školu. Medailisté byli tanečníci
z Horních Počernic, Jiren a Dobříše. Pro některé to byla
první soutěž a konkurence lehká nebyla. Moc mne těší, že
jsme se dokázali semknout a dosáhnout takového výsledku
i přes všechny překážky, které dnešní doba přináší.
Nakonec bych chtěl zmínit, že to, že se taneční svět přesídlil do online prostoru je velký posun pro celé odvětví. Až se
svět vrátí do normálu, zůstane tu velký technický pokrok.
Například já s partnerkou jsme navázali dlouhodobou spolupráci s vicemistry světa. Tento krok by za normálních okolností byl téměř nerealizovatelný. Taneční online soutěže se
teprve rozjíždějí - věřím, že jich bude více. Tato doba je
i mnohem více otevřena začátečníkům, kteří se nemusí stydět jít na první hodinu. Jednoduše si mohou nechat vypnutou kameru.. Asi jako všichni si i já přeji návrat k normálnímu životu, ale doba je taková, jaká je a naším úkolem je
udržet děti v pohybu a umění. Nejlépe v tom tanečním.
Martin Hejhal, taneční škola Artimo
www.artimo.cz

KULTURA

KULTURA
ŽIVOT JIREN
17:00
úterý

Stavění máje
s programem

Právní poradna
na Kvapíku

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.
JUDr. Jitka Korejzová, advokátka.

19:00
čtvrtek

DUBEN / KVĚTEN

Očkování dobrou
náladou

Kvapík Vás zve na stroprocentně
účinné očkování. Přímý přenos
koncertu z Kvapíku U Antošů. The
Open Heart Band ft. Marek
Chytra (světový šampion ve stepu).
Připojte se na www.ziji.cz

Náš tip
Biograf v obýváku: Vážení návštěvníci
Biografu Kvapík, nemůžeme se v současné
době scházet na promítání filmu, proto
bychom vám rádi doporučili film do vašeho
kina v obýváku.
Tentokrát je to snímek ZEMĚ MEDU
V souvislosti s blížícím se termínem Dne
Země 22. 4, jsme pro Vás vybrali
dokumentární snímek z odlehlé horské
oblasti na Balkáně, kde je vyprávěn příběh
Hatizde, poslední z dlouhého rodu
chovatelů divokých včel. Její drsný, ale
pokojný život naruší příjezd kočovné rodiny.
Náhle se odhaluje zásadní napětí mezi
přírodou
a
člověkem,
harmonií
a
nesouladem, zneužíváním a udržitelností.
Více na www.ziji.cz

sobota

I letos pro Vás (a s Vámi) plánujeme
v Jirnech postavit májku. O podobě
letošních májových oslav (hlavně s
ohledem
na
protiepidemická
opatření) Vás budeme informovat
na obecních nástěnkách a na
stránkách ziji.cz

Koncerty

19:00 Ivan Mládek & BB
září

?

Koncert je přesunut do nového
termínu na září. Již zakoupené
vstupenky zůstávají v platnosti.
Více na www.ziji.cz

19:00 Ewa Farna - Tour

Málo se známe
Konečně jsme se dočkali,
nebude to jaro, ale podzim!
Již zakoupené vstupenky zůstávají
i nadále v platnosti, ale zároveň je
můžete i vrátit.
Více na www.ziji.cz

?

19:00

DROBNOSTI
Milana Drobného

Hledáme nový termín.
Více informací 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.

SPOLKY A ORGANIZACE
Tenis Jirny
Tenis v době nelehké…

Dlouhá a složitá zimní sezona. Pro všechny z nás. Tenistům se
to bohužel nevyhnulo. I když to nedává moc logiku. Každého
jsem slýchával, že tenis by měl být otevřený, když hrají dva na
dva na tak velkém prostoru a dokáží u toho dodržovat bezpečnostní opatření. Bohužel žádná z nekonečného seznamu
žádostí tenisových svazů o výjimku nebyla na ministerstvu

zdravotnictví vyslyšena.
Blíží se jaro, ptáci už nám to dávají znát. A jaro, to je pro tenisty hlavní sezona. Všichni trénují dvakrát více než normálně,
dospělí amatérští hráči si užívají teplé tenisové večery na sluníčku a já se nejvíce těším na ranní poezii, když už v osm ráno
můžeme hrát na vyhřátém, skvěle nakropeném kurtu v kraťasech.
Toto všechno doufáme a věříme, zažijeme i letos. Nejednoho
tenistu už svrbí ruce a nemůže se dočkat, až to všechno vypuk-
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SPOLKY A ORGANIZACE
ne, kurty budou připraveny a opatření pomalu ozvolňované.
I když zimní sezona byla pro všechny tenisové kluby v České
republice destruktivní, nehodláme se vzdát a budeme bojovat.
A to hlavně kvůli dětem.
Cítíme a uvědomujeme si, že to může být do budoucna velký
problém. Dětem se sportovat nebude chtít víc a víc. Už teď mi
mnozí rodiče jistě dají za pravdu. Bude to práce na dlouho, ale
věřím, že pokud přístup všech, kteří s dětmi pracují, bude podobný, dokážeme to. I dostat děti zpět ke sportu a do formy,
aby mohly prožít kvalitní životy.

Proto se budeme snažit pracovat na tom, aby od jara na tenise
bylo vše tak, jak jsme byli zvyklí. Už teď probíhají nábory dětí
od 3 let a zájem očekáváme opravdu velký. Tenis je jedním
z bezkontaktních sportů na čerstvém vzduchu a pro děti tak
ideální v této době.
Dále se těšíme na naše pravidelné turnaje dospělých a také
turnaj pro děti v rámci dětského dne na tenise v Jirnech.
Budeme se na vás všechny moc těšit.
Za tenisový oddíl Tenis Jirny Filip Laža
www.tktola.cz

SDH Nové Jirny
V polovině března jsme na našich facebokových a internetových stránkách zveřejnily hru a hlavně super nápad od paní
Elišky Klenkové - hledání pokladu s Novojirenským dráčkem.
Odezva z řad dětí a také rodičů byla veliká. V ulicích naší obce
jsme potkali několik dětí s rodiči, s vytištěnou šifrou a tužkou

v ruce, kteří se alespoň na chvíli odpoutali od svých
počítačů, tabletů
a mobilů. Určitě to
není poslední hra,
kterou jsme pro vás
připravili, už nyní se
můžete těšit na další. Více informací se
opět dozvíte na našich stránkách.
V měsíci březnu výjezdová jednotka
vyjela ke třem událostem – odstranění https://www.sdhnovejirny.cz/novojirenskynabouraných částí dracek
autobusové zastáv- foto draka Soptíka – foto v messengeru
ky v Horoušanech,
odstranění vyvráceného stromu v Nehvizdech a dodávka vody
při požáru chaty v Úvalech.
Přejeme vám krásné jarní dny, plné slunce a hlavně hodně
zdraví.
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Divadelní ochotnický spolek
Milí spoluobčané,
myslím, že asi nikdo z nás si před rokem nedokázal představit
nynější situaci. Všichni jsme ve svých rozběhnutých činnostech
neměli ani myšlenku, že by ten mimořádný stav, která se týká
celého světa, trval déle než pár měsíců. Ale i když jsme mnohé
ztratili: své pohodlí, na které jsme byli zvyklí, sociální kontakty,
svou práci a někteří přišli i o to nejcennější – o své blízké.
Přesto každá životní situace, i ta nejtěžší, nás posouvá dál a učí
nás zase něčemu novému. Život přece není přešlapování na
místě, ale cesta.
A tak mě čas před letošními Velikonocemi přiměl k ohlédnutí
a zamyšlení nad tím, čím jsme za těch uplynulých dvanáct měsíců přispěli my – „komedianti z leknutí“ – jirenští ochotníci.
Počátkem roku 2020 se nám ještě podařilo uskutečnit dvě
představení spřátelených souborů, další dvě plánovaná na jarní
měsíce (včetně obou termínů naší zamýšlené premiéry) se již
nekonala. A tak jsme se přesunuli do online prostředí, kde se
snažíme pokračovat alespoň ve čtených zkouškách
a udržet si jednak v paměti text k chystané pohádce, ale také
připravovat svou první hru pro dospělé.
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Z našich online aktivit na YouTube, kam se dostanete i přes
proklik z našich webových stránek, jsou stále ke zhlédnutí
a poslechu:
Animované pohádky: O vlkovi a kůzlátkách, O chytrém beránkovi
Čtené pohádky z knížek: Kvak a Žbluňk, Povídání o pejskovi
a kočičce
Soutěžní popletené pohádky z knížky Táta to motá (soutěž sice
již proběhla během zimních měsíců, ale pokud jste s dětmi
ještě neviděli a znáte odpověď na naše otázky, pak neváhejte
napsat na ochotnici.jirny@gmail.com).
A nezapomněli jsme ani na dospělé:
Ukázka z knihy Čmelák H. Pawlowské
A postřehy spisovatele a dramatika K. Čapka: Jak se dělá divadlo (posuďte sami, jak moc se liší či neliší od dnešní doby)
Seniorská linka je stále v provozu každé Út a Čt. A pokud se
z této netradiční divadelní sezóny ujme do dalších let i první
ročník benefiční soutěže Jirenský beránek a Klekánice u kapličky sv. Rozálie, pak budeme jedině rádi.
Závěrem bych za náš spolek chtěla poděkovat obci Jirny, že nás

SPOLKY A ORGANIZACE
v našem snažení podporuje, a to i tím že i v této mimořádné době, kdy
jsou rozpočty obcí napjaté, vypsala možnost podat žádost o dotaci na
činnost jirenských spolků.
Marie Kočová
Web: http://ochotnicijirny.cz/
FB: https://bit.ly/3dUkqpT
Instagram: https://www.instagram.com/ochotnicijirny/

Dále jsme se rozhodli zřídit seniorskou linku každé
úterý a čtvrtek od 17-18 hodin s možností popovídání si v této nelehké době, kdy se lidé nenavštěvují
nebo jen omezeně, povzbuzení slovem, sdílení a dle
přání i možnost čtení. Na lince se budou střídat členové našeho spolku Ochotníků.
Senior linka: 703 667 882
Nabízíme od února pomoc seniorům například s nákupem, drobnými pochůzkami, venčením pejsků, pomoc s počítačem například
při registraci k lékaři či na očkování apod.

Pokud si chcete popovídat nebo jen naslouchat, volejte. Rádi pomůžeme.
Za Ochotníky Martina Bilová a Marie Kočová
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INZERCE

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

POTŘEBUJETE VÝKOP, KONTEJNER
NEBO VODOVODNÍ PŘÍPOJKU?
PROVÁDÍME PRÁCE V MALÉM, ALE
PROFESIONÁLNÍM KOLEKTIVU.
OBJEDNÁVKY NA TELEFONU:
733 305 149
OBJEDNÁVKY EMAIL:
INFO@BAGKON.CZ

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell-typu Araukana a Dark Shelltypu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů, 185 - 229,- Kč/ ks.
Jirny– potraviny u parku - 24. 4. a 30. 5.
2021 - 14.15 hod.
Info : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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WWW.BAGKON.CZ

REZER

VAC E

PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul.,
Květnice, okr. Praha-východ

Vaši real itní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz
PRON

A J AT

O

zdirad.pekarek@re-max.cz

Připravujeme
prodej nových bytů
v Klánovicích

PRONÁJEM – nově rekonstruovaný
RD 5+1/2G/T, podlahová plocha 234 m2,
pozemek 959 m2, ul. Ve Vilkách, Šestajovice
A
PRON

J AT O

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,
Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

A
PRON

J AT O

PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2,
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

www.zdiradpekarek.cz
PRON

A J AT O

PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2,
vhodný jako prodejna, showroom, pohybové studio apod., přízemí OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy
Cena 9.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská
linka, více nezařízený, 2. patro,
ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice
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