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slovo n a ú vo d
Vážení čtenáři,
přichází máj – lásky čas! Květen je už od pradávna spojován s lidovými oslavami. I v naší obci se můžeme těšit na Májové slavnosti. Čeká nás průvod, živá hudba, večerní zábava a také
občerstvení U Antošů.
S pěkným a teplým počasím začínáme zase pracovat na svých zahrádkách. Za zmínku však stojí připomenutí, že v naší obci platí
již nějaký čas vyhláška, která zakazuje v nedělích a o státních svátcích používat jakékoliv hlučné stroje tzn. motorové pily, cirku-

lárky, vrtačky, štípačky, ale i sekačky na trávu. Zajišťujeme tak
jeden jediný klidný den v týdnu, kdy si můžeme všichni odpočinout a načerpat energii bez hluku z okolí. Děkujeme všem za
respektování pravidel.
Koncem měsíce května nás čeká další velká akce a to volby, tentokrát do Evropského parlamentu. O termínu se více dočtete ve
Zprávách z obce.
Mějte příjemné jarní dny!
Vaše redakce

události a novinky z naší obce
BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ
Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, zejména
těžké kovy, a i přes své malé rozměry mohou napáchat v přírodě
výrazné škody. Když vyhodíme baterie do odpadkového koše, nejčastěji skončí na skládce. Zde mohou po čase znečistit půdu a
spodní nebo povrchové vody. Pokud se dostanou s dalším komunálním odpadem do spalovny, znečišťují zase ovzduší. Bylo dokázáno, že těžké kovy obsažené v bateriích mají škodlivý vliv také na

lidské zdraví.
Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. Čím
více vybitých baterií se dostane do recyklačního procesu, tím
méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví
nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se podaří
prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze přitom
recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg man-

ganu a přibližně 15 kg niklu a mědi.
Věděli jste, že zinek z deseti kilogramů
baterií poslouží k výrobě mosazi pro
jeden saxofon?
Ročně se v České republice vytřídí téměř
1 700 tun použitých baterií a akumulátorů, což odpovídá hmotnosti přibližně
234 sloních samců. Zdá se vám to hodně? Toto množství však představuje
pouze 46 % všech baterií dodaných na
trh.
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Třiďte z pohodlí svého domova – i v Jirnech
Z nedávných průzkumů vyšlo najevo, že průměrná česká rodina
má doma 49 baterií, z toho 8 použitých. Ale nejsou výjimkou ani
domácnosti, kde najdete baterií přes stovku. Nejvíce baterií se nachází v kuchyních a skladovacích prostorách. Třídění baterií je
přitom snadné. Stačí je pravidelně odkládat a čas od času odnést
na jedno ze sběrných míst

Nové sběrné místo jsme pro Vás zřídili
na podatelně Obecního úřadu!
Upraveno z: http://recyklojizda.ecobat.cz/baterie-do-kose-nepatri/

Změna otevírací doby pošty Jirny
POZOR! Změna otevírací doby pošty JIRNY v průběhu měsíce května.
Dostupnost provozovny bude omezena na nezbytně nutnou dobu od 1. 5. do 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

Otevření prodejny potravin
v Nových Jirnech
12. června 2019 bude opět otevřena prodejna potravin na návsi
v Nových Jirnech.
Věříme, že to naše občany potěší a budou spokojeni, že mohou
opět nakupovat v místě svého bydliště a nemusí ke svým nákupům využívat dopravní prostředky.
Více k otevření prodejny v záložce Napsali jste nám.

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu
nebo je ve Vašem okolí fungující spolek?
A víte, že spolkům stanoví občanský zákoník již od roku 2014 povinnosti, které je třeba splnit?
Například zapisovat jeho název, sídlo, předmět činnosti a údaje
o členech orgánů spolku (tj. předsedovi, členech výboru, členech
výboru, členech kontrolní komise). Kromě toho je spolek také povinen zakládat některé důležité dokumenty do sbírky listin spolkového rejstříku, kterým byla nahrazena kontrola Ministerstva
vnitra. Mezi tyto listiny patří zejména aktuální znění stanov, rozhodnutí o volbě člena statutárního orgánu (např. předsedy nebo

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

členy výboru).
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti a Portálu veřejné správy.
Ujistěte se prosím, že máte vše v pořádku. Děkujeme.

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:
je volebním okrsku č. 1 a 3 volební místnost v kulturním domě,
ul. Pražská čp. 73 pro voliče s trvalým pobytem v Jirnech.
je ve volebním okrsku č. 2 volební místnost v hasičské zbrojnici,
ul. Dělnická čp. 303 pro voliče s trvalým pobytem v Nových Jirnech.
Voličské průkazy pro občany ČR je možno vydávat na OÚ Jirny
od 9. 5. 2019.
Hlasovací lístky vám budou doručeny domů v nejbližších dnech,
nejpozději však do úterý 21. 5. 2019. V případě nedodání se prosím obraťte co nejdříve na Obecní úřad, případně si lístky vyzvedněte až na místě ve volebních místnostech (omezený počet).
Za OÚ Lucie Proroková a Šárka Hanušová
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Slavnostní vysvěcení kapličky svaté Rozálie v Nových Jirnech

Na Velký pátek dne 19. dubna 2019 ve 14.00 hodin proběhlo
slavnostní vysvěcení „Kapličky svaté Rozálie“ v Nových Jirnech
na návsi.
Kaplička sv. Rozálie byla vystavěna v roce 1871 a poprvé byla
vysvěcena 5.června 1872 jirenským farářem P. V. Hlínou.
Vnitřek kaple původně zdobil obraz sv. Rozálie, který věnovala
držitelka jirenského panství Rosalie hraběnka z Wallernstädtu,
rozená Wágnerová. Tento obraz byl ve velmi špatném stavu
a je potřeba jej restaurovat, proto není v kapličce umístěn a na
jeho místo bylo umístěno 14 obrazů Křížové cesty.
Na Velký pátek bylo příjemné slunečné počasí a desítky lidí se
vypravili v Nových Jirnech na náves ke kapličce Svaté Rozálie,
aby si společně s námi podívali na akt vysvěcení Křížové cesty,
která naši kapličku nově zdobí. Naše křížová cesta – všechny
jednotlivé výjevy – odpovídá biblickým textům a může se stát
impulzem pro osobní rozjímání.
Kaplička byla kompletně zrekonstruována v letních měsících.
Kolem kapličky byly provedeny hydroizolace proti zemní
vlhkosti, byly provedeny nové omítky vně i uvnitř stavby, nová
fasáda, zrekonstruován byl nápis i zvon na jejím průčelí. Kaplička dostala novou střechu, okna i dveře a stává se dominantou obce Nové Jirny. Obraz svaté Rozálie nahradila Křížová
cesta a celý akt vysvěcení byl naplánován na Velký pátek, který
je sám o sobě svátečním dnem. Dnes tedy můžeme říct, že
podruhé byla kaple vysvěcena 19.4.2019 jirenským farářem
Dr. Vojtěchem Eliášem, kanovníkem metropolitní kapituly u
sv. Víta v Praze.

Současně s vysvěcením byla do kaple uložena časová schránka –
dokumenty a fotograﬁe zachycující obraz dnešní doby, které zůstanou v kapli uloženy jako poselství pro příští generace.
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Všem, kdo přišli, děkujeme
za společně strávený čas, příjemné setkání a přejeme všem
zdraví, štěstí a spokojený život
v naší obci.
Šárka Hanušová

zprá v y z o b ce
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 17.4.2019
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: dle presenční listiny
Program: 1. Koupě pozemků p.č. 456/1 a p.č. 456/13 k.ú. Jirny do majetku obce
2. Prodej pozemku p.č. 647/122 k.ú. Jirny
3. Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.
na pozemky p.č. 622/1 a p.č. 622/2 k.ú.Jirny
4. Schválení ﬁnančních příspěvků místním spolkům a organizacím
5. Schválení vítěze(ů) VŘ na zakázky:
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a) autobusová zastávka u KD
b) oprava ulic Letenská, Havlíčkova a Na Rovinách
6. Různé
7. Usnesení, závěr
Navrhovatelé zápisu: Ing. Červinka, p. Vodička
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Korejzová, Ing. Lehečka
Hlasování veřejné, diskuse ihned

13 x ano
13 x ano
13 x ano

1. Koupě pozemků p.č. 456/1 a p.č.456/13 v k.ú. Jirny do majetku obce
•

Jde o pozemek p.č. 456/1 o výměře 1.771m2 a pozemek p.č. 456/13 o výměře 605m2. Celková výměra obou pozemků, které jsou vedeny na KN jako ostatní plocha – ostatní komunikace, a které se nachází v obci Jirny a tvoří ulici
Nerudovu, činí celkem 2.376m2 x 200,-Kč = 475.200,-Kč. O záměru vykoupit tuto ulici do majetku obce se jedná
s různými přestávkami s majitelkou již déle než 10 let. Po poslední schůzce s majitelkou pozemků, které proběhlo na
počátku měsíce března, a kdy jsme dospěli ke shodě, byl ihned po předběžném odsouhlasení ZO tento záměr
7. 3. 2019 řádně zveřejněn a byl dán jako první bod dnešního veřejného zasedání.
Hlasování:
13x ANO

2. Prodej pozemku p.č. 647/122 v k.ú. Jirny
•

V tomto případě se jedná o pozemek p.č. 647/122 o výměře 11m2, který byl oddělen z pozemku 647/5 v k.ú.
Jirny. Pozemek leží v obci Jirny při ulici Brandýská a nachází se pod stavbou trafostanice, která je v majetku
ČEZ Distribuce a.s.. Firma ČEZ také o odkup pozemku požádala. Cena dle ZP 7.150,-Kč.
Záměr o prodeji byl také řádně již 7. 3. 2019 zveřejněn a následně zařazen k projednání na dnešním veřejném za
sedání.
Hlasování:
13x ANO

3. Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ DISTRIBUCE, a.s., na
pozemky p.č. 622/1 a p.č. 622/2 v k.ú. Jirny
•

Firma ČEZ požádala o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene – služebnosti za již dříve provedenou
pokládku kabelového vedení NN v délce cca 16bm na obecních pozemcích p.č. 622/1 a p.č. 622/2 vše v k.ú.
Jirny v ulici Javorová pro plánovanou novostavbu RD. Cena 1.000,-Kč + DPH.
Hlasování:
13x ANO

4. Schválení ﬁnančních prostředků místním spolkům a organizacím
•

Na veřejném zasedání ZO, které se konalo dne 20. 2. 2019 v KD Jirny byl schválen rozpočet obce, jehož součástí byla i ve výdajové části položka 500.000,-Kč - dotace místním spolkům. Spolky v letošním roce podaly
žádosti v celkové výši v rozmezí 642 - 752.000,-Kč. Rozdělení těchto ﬁnancí mezi spolky bylo již v minulosti
předjednáno. Mezi spolky bude v danou chvíli rozděleno 493. tis. Kč, zůstane drobná rezerva ve výši 7.000,-Kč.
-

Občané obce Jirny a Nové Jirny, z.s.
Honební společenstvo Jirny
SDH Jirny
SDH Nové Jirny
Jirny Living, z.s.
SK Viktorie Jirny
Divadelní ochotnický spolek Jirny
Vlastenecko-dobročinná Obec Baráčníků
Svaz postižených civil. Chorobami
Junák – skaut Jirny
Český svaz včelařů
TJ Sokol Jirny, z.s.
Tenisový klub Jirny
Sdružení otevřených srdcí, z.s.
Veteran car club Nové Jirny, z.s.
Spolek přátel tance a hudby, z.s.

60.000,-Kč
35.000,-Kč
30.000,-Kč
40.000,-Kč
40.000,-Kč
20.000,-Kč
20.000,-Kč
20.000,-Kč
30.000,-Kč
23.000,-Kč + 15.000,-Kč
10.000,-Kč
20.000,-Kč
15.000,-Kč
75.000,-Kč
20.000,-Kč
10.000,-Kč
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- Knihovna MB
Hlasování:

10.000,-Kč
13x ANO

5. Schválení vítěze (ů) VŘ na zakázky:
a) Autobusová zastávka u KD
b) Oprava ulic - Letenská, Havlíčkova a Na rovinách
•

b)

Obec koncem měsíce března vyhlásila výběrové řízení na zakázky:
a) Autobusová zastávka u KD – rozsah: autobusový záliv s nástupištěm, vyřazovací a zařazovací klín, parkoviště
před KD včetně odvodnění, součástí je i nové oplocení stávajícího sběrného dvora z betonových dílců včetně
dokončení propojovacího chodníku k ZŠ. Předpokládaná cena dle PD: 1.589.326,-Kč bez DPH.
Oprava ulic část Letenská (od křižovatky ulice Havlíčkova po křižovatku s ulicí Jiráskova), Havlíčkova,
Na Rovinách – rozsah: skrývka vrchních vrstev, nový podkladový kufr včetně ﬁnální živice. Součástí
rekonstrukce jsou i nové vstupy ze zámkové dlažby do jednotlivých nemovitostí. Je řešeno i odvodnění
dešťových vod do dešťové kanalizace či jejich zasakování v zelených pruzích podél nové komunikace.
Předpokládaná cena dle PD: 4.876.297,-Kč bez DPH.
Termín odevzdání nabídek v elektronické podobě byl stanoven na pondělí 15. 4. 2019 do 10.00hodin.
Celkem se přihlásily 3 ﬁrmy, které podaly nabídku jak na první, tak i druhou zakázku.
První zakázku – „Autobusová zastávka u KD“ získala ﬁrma TAQ s.r.o., Praha 6 za nabídkovou cenu
1.584.517,04 Kč bez DPH.
Druhou zakázku – „Oprava ulic Letenská, Havlíčkova, Na Rovinách“ získala ﬁrma Strabag a.s., Praha 5 za nabídkovou cenu 4.378.850,90 Kč bez DPH.
Zahájení: výsledky VŘ budou vyvěšeny na proﬁl a pokud se nikdo neodvolá, budou vítězné ﬁrmy následně vyzvány k podepsání smlouvy.
Stavební povolení – Rozhodnutí na opravu silnic již vydáno, na zastávku u KD bude vydáno v dohledné době
– do konce měsíce dubna.
Hlasování:
13x ANO

6. Různé
-

Informace k pokračování stavby 2. etapy nové ZŠ - Ing. Lehečka

-

Rozšíření služeb ve sběrných dvorech – sběr jedlých olejů a tuků z domácností
Počátkem roku jsme hovořili o barevných popelnicích na separovaný odpad, které si mohli občané vyzvednout ve sběrném dvoře. Pro velký zájem jsou ještě barevné popelnice doobjednány. Předpokládaný termín
dodání je očekáván v druhé polovině měsíce května.
V současné době máme rozjednánu možnost s ﬁ. Černohlávek na likvidaci kuchyňských olejů. Firma dodá
dvě 240 l nádoby do našich sběrných dvorů, které bude vyvážet a do kterých budou občané ukládat řádně
uzavřené PET lahve s použitým kuchyňským olejem.
Dále bude pořízena 1 nádoba o obsahu 1100 litrů na svoz nápojových kartónů (Tetra Pack) s umístěním ve
sběrném dvoře v Jirnech. Nádoba je zdarma, vývoz hrazen - 200,-Kč/nádoba.

-

Oznámení o odstávce vody
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 7,30 hodin do 11,30 hodin v obou částech obce Jirny nepoteče voda z důvodu plánované odstávky elektrického proudu na zelenečském vodojemu. MŠ a ZŠ Jirny nebude tento den v provozu.

-

Volby do Evropského Parlamentu
24. a 25.května 2019 se budou konat volby do Evropského parlamentu
( 3okrsky, 2 volební místnosti – KD Jirny, požární zbrojnice Nové Jirny).

Diskuse:
Dotaz, zda bude u zastávek v Luční zřízen přechod pro chodce – vydán souhlas Policií ČR pro zřízení nového
místa pro přecházení v ul. Luční u nově zřízených autobusových zastávek. Nutno doprojednat s majitelem
pozemku souhlas s vybudováním části nového chodníku podél hlavní silnice.
Dotaz na světla na jevišti v KD Jirny – na základě předložených nabídek byla již v září 2018 vybrána nabídka
p. Kubíčka, nikoliv p. Lehkého. Počet a typ světel byl upřesněn dle možností příkonu elektrické energie. Vzhledem k vyvolaným problémům je svolána schůzka s oběma aktéry na 18.4.2019 na OÚ Jirny.
Dotaz k termínu otevření obchodu v Nových Jirnech – s otevřením obchodu v soukromém vlastnictví je
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počítáno počátkem měsíce června, o přesném termínu otevření budou občané včas informováni.

7. Usnesení, závěr
Ing. Červinka přednesl návrh Usnesení, který byl zastupiteli jednohlasně odsouhlasen.
Stanislav Skořepa, starosta obce

!

UPOZORNĚNÍ
V obci se nám rozmohla nová zábava. Mládež se schází u nádob na odpad na některých místech v obci a umísťuje
do nich pyrotechniku, zřejmě v domnění, že je to velmi vtipné. Nejedná se o děti, ale o mládež s řídičským průkazem, která se na místo dopravuje automobilem modré barvy, značky Fiat Punto. Smutné je, že tato zábava může
být nebezpečná jak pro ně, tak pro jejich okolí. Protože se nejedná o ojedinělý případ, prosíme občany, aby nebyli
lhostejní a v případě, že podobnou situaci uvidí, nahlásili to na obecní úřad nebo rovnou na policii ČR.
Děkujeme všem všímavým občanům.

!

napsali jste nám
Otevření prodejny potravin v Nových Jirnech
Vážení spoluobčané,
po necelých 2 letech rozsáhlé rekonstrukce Vám můžeme s radostí
oznámit, že 12. června tohoto roku bude opět otevřena prodejna
potravin na návsi v Nových Jirnech. Všechny Vás tímto upřímně
zveme k nákupu a doufáme, že tímto krokem zlepšíme kvalitu služeb a života v naší obci. Celková rekonstrukce domu bude i nadále pokračovat a vyvrcholí obnovou fasády a otevřením kavárny
s bistrem.
Pro tuto chvíli bychom velmi rádi poděkovali lidem, kteří nás
v projektu podporovali, povzbuzovali a drželi nám palce. Velké
díky patří našim sousedům – panu Gobymu, manželům Voldánovým a paní Kolářové, za jejich trpělivost, a především sousedskou vstřícnost. Děkujeme i Obecnímu úřadu Jirny za administrativní a lidskou podporu. K dokončení první etapy přispěli
i naši spoluobčané, jmenovitě děkujeme Jindrovi Rytířovi za skvělou tesařinu a manželům Vaškovi a Šárce Hanušovým za pomoc se
vším, co stavba požadovala po stránce stavební i inženýrské.
Každý nový začátek přináší i nové příležitosti, proto bychom Vás
jménem nového provozovatele potravin rádi oslovili s nabídkou
brigádnické výpomoci v prodejně. Pokud by měl někdo z Vás
zájem, neváhejte se ozvat na telefonní číslo 777 622 799.
V rámci rekonstrukce vznikly i bytové jednotky, hledáme tedy
nového souseda do garsoniéry. Pro více informací o pronájmu
volejte na výše uvedené číslo.
David a Rita Rumlovi

Koně
Vážení občané,
musíme Vám bohužel sdělit nešťastnou událost, která se odehrála
v sobotu 20. 4. v obci Nové Jirny. U rybníka Vaňáku se napájeli
koně pod dohledem jejich majitelky. Okolo běžel pes bez vodítka,
který neuposlechl volání majitele a skočil do vody přímo koni za
zadkem. Kůň se lekl a pes ho začal ve vodě pronásledovat. Na koni

v tu chvíli seděla šestiletá holčička, která byla po následném, velmi
nešťastném pádu převezena s těžkým poraněním břicha do nemocnice, kde stráví minimálně několik týdnů a její stav je velmi
vážný.
Prosíme proto všechny majitele psů, aby je měli pod kontrolou
a dodržovali obecní vyhlášku o volném pohybu psů na území
obce. Současně prosíme o dodržování pravidel o pohybu psů v honitbě, kam patří Klánovický les. Často je v lese pozorován volný
pohyb psů zcela bez vlivu jejich majitele.
Víme, že se mohou objevit argumenty, že právě ten váš pes je poslušný a poslechne na zavolání, je hodný a nikomu by nic neudělal a chce si jen hrát, ale podobná událost, jako ta popisovaná výše,
může nastat zcela nečekaně a nešťastnou náhodou. Ovšem její následky mohou být tragické.
Prosíme tedy všechny majitele psů o ohleduplnost a dodržování
pravidel při procházce se svými mazlíčky.
Děkujeme!
Petra Piková a Barbora Králov0á

První Jirenské bordelobraní
V neděli 14. dubna se nám, i přes značnou nepřízeň počasí, podařilo úspěšně zvládnout první ročník Jirenského bordelobraní.
Nápad na velký jarní úklid se zrodil celkem nenápadně při jedné
společné procházce se psy, kdy jsme se s kamarádkou rozčilovaly
nad všudypřítomnými papírky, plechovkami a dalším nepořádkem. Nakonec jsme si řekly, že když chceme změnu, musíme pro
to něco aktivně udělat… A tak jsme daly dohromady základní
myšlenku a oslovily zastupitelstvo obce s prosbou, zda by nás
v této aktivitě podpořilo. Musím říci, že podpora ze strany obce
Jirny byla vynikající – zajistili všechny potřebné pomůcky pro
úklid, propagaci ve zpravodaji a především velmi rychlý následný
svoz a likvidaci posbíraného odpadu. Společně jsme dohodli termín a místa, která se budeme snažit uklidit prioritně, a akce Bordelobraní mohla začít.
Od začátku jsme do toho šly s tím, že se může stát, že se nikdo nepřidá a uklízet budou nakonec jen naše 2 rodiny. Naštěstí se dob-
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rovolníci našli a těsně po 9h ráno nás bylo na místě srazu asi 22 dospělých a 8 dětí – od batolat po školáky. Vzhledem k naprosto příšerné předpovědi počasí (která se bohužel celkem naplnila) to bylo
rozhodně víc, než jsme doufaly. V rychlosti jsme probrali základní
informace, rozdělili jsme se do malých skupinek a vyrazili „do
boje“ do určených oblastí.
Chtěly bychom moc poděkovat všem účastníkům a smeknout
před tím, s jakým nasazením a postojem se do práce vrhli. Za cca
3 a půl hodiny se nám podařilo uklidit všechny plánované oblasti,
dokonce i něco málo navíc- tedy cestu k Vyšeráku (až k silnici do
Nehvizd), cestu do Horoušan, do Nových Jiren, remízek mezi obcemi Jirny a Nové Jirny, Alejku, okolí Vaňáku i Jirenského rybníka
a okolí hřbitova. Po půl jedné už byly práce na většině úseků hotové. Postupně jsme se opět sešli na improvizované základně na
parkovišti nad hřbitovem a předali si informace o umístění pytlů
a důležité postřehy z akce. Kdo chtěl, mohl se zahřát hrnkem čaje
nebo kávy. Dospělí dostali jako poděkování dárkové poukazy na
běžeckou diagnostiku do prodejny Triexpert (partnera akce), pro
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děti byly připraveny drobné dárečky a dobroty.

ještě neváží, a klidně dál zahazují odpadky, kdekoliv je napadne.

Výsledkem prvního Jirenského bordelobraní bylo posbírání více
než 14 pytlů plastů, přes 30 pytlů směsného odpadu (pytel 120
litrů), několika starých pneumatik a větších kusů železa. Ještě jednou děkuji všem našim milým dobrovolníkům a také našim rodinám za skvělou náladu během akce i ten obrovský kus práce, který
se podařilo udělat. Veliké poděkování rozhodně patří zastupitelům obce Jirny za veškerou podporu prvního Bordelobraní a také
zaměstnancům obce, kteří se hned během pondělí postarali o svoz
a likvidaci všeho posbíraného odpadu. Jsme opravdu rády, že byla
akce úspěšná.

Tak příště už na „bordel“ jen nenadávejte, a přidejte se k nám.
Barbora Havelková
Kamila Šrolerová (srdceproprirodu.cz)

Už teď se těšíme na další Bordelobraní a pevně doufáme, že se nás
sejde ještě víc, a tak budeme schopni uklidit ještě větší kus naší
krásné přírody. Někteří z našich sousedů si jí totiž bohužel stále

Poděkování
Chtěla bych poděkovat Sdružení Otevřených Srdcí za koncert
Hanky Zagorové, který moc potěšil nejen mě, ale zejména moje
rodiče (kteří ho dostali jako dárek pod stromeček) a mnoho dalších lidí! Vážím si Vaší energie, času a práce, který do toho investujete. Fandím Vám a věřím, že ještě otevřete srdce mnoha lidem
nejen z blízkého okolí a těším se na další akce.
Bilová Martina
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his tor i c k é o k é n ko
Kaštanová alej před rokem 2000 a dnes
Mnozí ji tak znáte a jiní neznáte. I naše kaštanová alej, lidově
řečeno „Kaštanka“, zaznamenala své změny. Staré kaštany napadla
klíněnka jírovcová, která zničila většinu starých stromů. Ty pak
z důvodu jejich velmi špatného stavu musely být pokáceny. Na

jejich místo byly vysazeny nové stromy a to přesně podle podkladů
nařízených příslušným odborem životního prostředí.
Kaštanová alej je příjemné místo na procházky dodnes. Rozdíl je
jen v tom, že dříve alej sousedila s polem a dnes je vedle ní souvislá
zástavba rodinných domů. Krásně je tam, ale i tak.

Za všechny, kteří mají naší obec rádi, chceme jen poprosit, udržujte i naší kaštanovou alej v čistotě, ať je v ní dobře nám
i příštím generacím.
Za obec Jirny Šárka Hanušová
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mat e ř sk á ško l a
Zápis do MŠ Jirny na školní rok 2019/2020
Zápis do mateřské školy bude probíhat dne 13. 5. 2019 od
8.00 do 17.00 hodin v ředitelně mateřské školy, 5. května
333, Jirny 250 90.
V těchto dnech se rodiče dostaví s kopií rodného listu dítěte,
občanským průkazem, evidenčním listem a řádně vyplněnou žádostí o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou dětským lékařem. Toto potvrzení nesmí být v den zápisu starší dvou
měsíců.
Přihlášky do MŠ jsou k vyzvednutí od v ředitelně MŠ Jirny.
(lze i stáhnout na webových stránkách mateřské školy).
Dle změny školského zákona č. 561/2004 Sb., § 34a je od
1. 1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ
docházka do MŠ povinná.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2019/2020
- přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před nástupem do ZŠ (561/2004, § 34a) narozené 1. 9. 2013 až 31. 8.
2014 a děti, které mají školní docházku odloženou
- ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), do naplnění kapacity mateřské
školy
- dítě a alespoň jeden z jeho rodičů jsou ke dni zápisu hlášeni k pobytu na území obce Jirny
Tyto skutečnosti lze prokázat pouze občanským průkazem
nebo přihlašovacím lístkem, cizí státní příslušníci jiným obdobným průkazem. Tyto dokumenty nelze nahradit čestným
prohlášením. Pro přijímání dětí není rozhodující pořadí, ve
kterém se rodiče dostaví k zápisu.

Zprávičky z MŠ
Ráda bych na úvod začala naším novým školním projektem „Zahradničení“.
Jistě si někteří z vás všimli velkých truhlíků, umístěných na dvoře naší mateřské školy.
Každá třída vlastní svůj truhlík, který si sama osázela a musí se o něj dál starat. Děti ve
třídě se mohly samy rozhodnout, co do truhlíku zasadí a z čeho budou mít posléze radost.
Ve většině případů je tam zelenina, která, když vyroste, tak si na ni děti pochutnají. Dále
jsou tam bylinky, kytičky a jahůdky. S klíčením jsme začaly již ve třídě, aby děti viděly
„jak se probouzí semínka“ a poté jsme je společně zasadili. Někde už něco klíčí a raší
a někde stále čekáme. Děti jsou zdatní zahradníci, tak doufám, že si rostlinky dají říct
a vylezou. Dětem je tak zábavnou formou ukázáno, co všechno obnáší vypěstování
zeleniny.
Také jsme se velmi zodpovědně připravovali na příchod Velikonoc. Nejenom, že děti malovaly vajíčka, sázely osení a vyráběly různé druhy velikonočních dekorací, ale některé
také pekly perníčky. Samy si vyválely těsto, vykrojily, a nakonec perníčky ozdobily. Práce
jim šla od ruky a hotové výtvory si odnesly domů, kde si na nich pochutnaly.
V měsíci dubnu proběhlo v předškolní třídě nocování. Přes prvotní obavy, vše proběhlo
na výbornou. Děti si tuhle akci užily a my také. Bylo to takové malé rozloučení s mateřskou školou.
V neposlední řadě chci zmínit zápis našich předškoláků do prvních tříd, který také proběhl v dubnu. S dětmi jsme se poctivě připravovali a pevně doufám, že to bylo znát.
Přeji vám dny plné pohody a sluníčka.
Šebelíková Táňa
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kalendář kulturních akcí
Akce v Kulturním domě Jirny
21. 5.
7. 6.
17.-18. 6.
14. 9.
2. 11.
16. 11.
23. 11.
29. 11.

Vystoupení pro děti
Loučení předškoláků MŠ
Prodejní trhy p. Hasík
koncert – skupina přátel W. Matušky
Halloweenská celodenní party – Sokol
Svatomartinský beneﬁční ples
Mikulášská zábava – Veteran Car + Hasiči NJ
Soukromá akce

ních 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.
21. 5. 2019 úterý, 19:00, Sousedské besedování – Karel Schwarzenberg a Dr. Vojtěch Eliáš, tentokrát s podtitulem „O svědomí
a lidských hodnotách v dnešní společnosti“. Vstupné dobrovolné.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz

Červen
7. 6. 2019 pátek, 19:30, Tančírna Kvapík, každý první pátek v měsíci. Poslední tradiční tančírna před prázdninami. Pro všechny,
kdo rádi tančí či si chtějí posedět s přáteli při tanci a hudbě, případně vyzkoušet naučené kreace z tanečních. Reprodukovaná
standardní i latinskoamerická hudba. Vstupné: 50,- Kč/os. Těšíme
se na Vás. Pořádá: Spolek přátel tance a hudby.

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

Květen
5. 5. - 9. 6. 2019 neděle, 20:00, Passion special, 5-ti dílná serie
speciální výuky tanců, které se běžně v tanečních nevyučují. Kombinace temperamentních letních tanců Salsa, Bachata, Paso doble
a Flamenco. Více na www.artimo.cz
12. 5. 2019 neděle, 18:00, Vítání jara – 1. koncert Středočeského
pěveckého sboru. B. Martinů – Otvírání studánek, Zdeněk 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.
15. 5. 2019 středa, 19:00, Biograf Kvapík – Hastrman. 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? Třetí v pořadí je český ﬁlm Ondřeje Havelky letos oceněný Českým lvem - Hastrman! Přijďte na Kvapík
do vaší nové kino-kavárny...
21. 5. 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 řešením různých problémových situací, a kteří by zejména z ﬁnanč-

14. 6. 2019 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Co jsme komu zase
udělali? Francouzská komedie v českém znění s Miroslavem Donutilem a Eliškou Balzerovou.
Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie a tudíž
i správní maloměšťáci, se tak trochu s těžkým srdcem smířili s tím,
že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů a podařilo
se jim překonat všechny jejich zakořeněné předsudky. Ale nyní
čelí nové hrozící krizi. Jejich čtyři švagrové Rachid, David, Chao
a Charles jsou odhodláni z mnoha různých důvodů opustit Francii. Ale jak k tomu přijdou právě Cloude a Marie Verneuilovi?
Jejich obavy, že se z jejich blízkosti rozeběhnou po celém světě
dcery i vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších důvodů jak je
ve Francii všechny udržet. A to nejlépe tak, že jim dokáží, že je
Francie tou nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na ni oba
do této chvíle svorně s velkou chutí nadávali.
19. 6. 2019 středa, 18:00, Jirenský košt. Přátelské a profesionální
degustační setkání při víně a muzice. Jirenský košt je degustační
záležitost určené všem milovníkům velmi kvalitního vína. Během
setkání se dozvíte to podstatné o technologii výroby a zpracování
vína. Seznámíte se prakticky i teoreticky s vlastnostmi těch nejlepších vín z mikulovského rodinného vinařství Kosek. Součástí
akce bude studené občerstvení a ve večerních hodinách živá stylová muzika a posezení.
Celý program 390 Kč, jen večerní posezení 190 Kč. Rezervace na
info@otevrenasrdce.cz. Akce je vhodná jako kvalitní dárek vašim
blízkým či obchodním partnerům.

Májové slavnosti v Jirnech 2019
18. 5. 2019 sobota, Májové slavnosti, v 15 hodin Májový průvod
s hudbou a tanci od kapličky Panny Marie v lese, následně Májová
veselice v zahradě U Antošů.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz

Zahrada hostince U Antošů
29. 6. 2019 sobota, 18:00, Pouťová zábava. Přijďte se pobavit
a zatančit si na tradiční pouťovou zábavu.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz
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spolky a organizace
SDH NOVé JIRNY
Mladým hasičům konečně
začala sezóna.
V sobotu 20. dubna se
soutěžní družstva mladších a starších žáků,
včetně dorostu, zúčastnila prvních závodů
v požárním útoku
v Kostelci nad Černými
lesy. Touto soutěží byl odstartován X. ročník
Kosteleckých útoků.
Ve velké konkurenci celkem třiceti dvou
soutěžních družstev se mladší umístili na 7.
místě, družstvo starších na pohárovém 3.
místě a dorostenci si také přivezli pohár za
3. místo.
V sobotu 27. dubna proběhla další pohárová
soutěž v Čelákovicích Memoriál L. Báči
v požárních útocích. Počet soutěžních družstev z okolí a konkurence byla opět velká.
I když počasí nebylo moc příjemné, nenechali se soutěžící odradit. Po nástupu odstartovali mladší žáci. Oba pokusy byly
platné a z patnácti družstev skončili na 9.
místě. Následovala družstva starších, přihlášeno jich bylo čtrnáct. Po nepovedeném
startu, díky startujícímu rozhodčímu a následně vystřelené spojce z hydrantového nástavce v kádi, měli nový pokus. Tentokrát už
bylo všechno v pořádku, ale na pohárové
umístění to nestačilo o pouhých čtyřicet
setin.
Dorostenci obsadili 5. místo. Všem moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalších
soutěží.
Připravujeme pro vás dětský den v sobotu
8. června od 13,30 hod. jako každý rok na
louce v Nových Jirnech. Pro děti bude připraveno sladké občerstvení a soutěžní disciplíny, ukázky z činnosti mladých hasičů
a PČR, skákací hrad a nezapomenutelné
americké Jeepy se členy Veterán Car Clubu.
Fotograﬁe z činnosti sboru a zásahů výjezdové jednotky najdete na internetových
stránkách www.sdhnovejirny.cz, fotograﬁe
na www.rajce.idnes.cz.
Za SDH Nové Jirny
Marcela Hrubantová
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Sbor dobrovolných hasičů

Nové Jirny
Vás zve na

Tra d i č n í dětský den
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
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VETERAN CAR CLUB NOVé JIRNY
Sraz vojenských historických vozidel ve Slaném a D-Day Javornice
V sobotu 30. března jsme vyjeli na pozvání Itala do Slaného na
sraz vojenských historických vozidel. Akce začala výstavou zúčastněných vozidel na náměstí ve Slaném.

Než si civilisté prohlédli vojenské miláčky, zvládli vojáci sníst
hrnec guláše. Půl hodiny před polednem vyrazila kolona aut na
vyjížďku po slánském okolí. Kromě krás okolní přírody jsme poznali také některé historické památky. Cestou jsme míjeli tisíciletý
Oldřichův dub, který je spojen s českými dějinami. Podle pověsti
zde přemyslovský kníže Oldřich potkal Boženu. Další jedinečnou
památkou je pomník, který byl odhalen v roce 1913 ke 100. výročí setkání tří císařů před bitvou proti Napoleonovi u Lipska, kdy
se v prostoru mezi Slaným, Litoměřicemi a Louny spojila statisícová rusko-pruská armáda s rakouskými silami. Na chvíli jsme
se zastavili u nedostavěného gotického chrámu Panny Marie se
zvonicí v Panenském Týnci. Chrám skrývá několik záhad. Není
známo, kdy přesně byl založen, ale od požáru kláštera v roce 1382
zůstal chrám nedostavěný. Chrám stojí na silné léčivé pozitivní
zóně. Kříží se tam dvě zóny, a tím se léčivá síla násobí. Tato energie prý má sílu léčit depresivní stavy, úrazy hlavy, mrtvice a vnášet optimismus do života. Jízdu po okolí jsme zakončili opět na
náměstí ve Slaném, tam jsme se rozloučili a vydali se k domovu.

12. – 14. 4. se Veteran Car Club Nové Jirny zúčastnil další oblíbené akce D – Day Javornice.
Přestože počasí příliš nepřálo a celý víkend se ranní teploty dostaly k nule nebo dokonce pod ni, ani to neodradilo členy našeho

klubu, aby se zúčastnili 34. setkání 23. průzkumné eskadrony. Společné zdolávání brodů a jízda v nerovném terénu, soutěž ve střelbě,
ale i společné posezení v dobré partě bylo pro všechny příjemně
stráveným víkendem.
Za Veteran Car Club
Jiřina Vlastníková a Šárka Hanušová
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DIVADELNÍ SPOLEK
První aprílovou neděli jste měli možnost zhlédnout
premiéru pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký
v nastudování místních ochotníků. Nejprve abychom se jako ansámbl rozehřáli a vyzkoušeli si kontakt s publikem, sehráli jsme představení od 10:30
pro rodinné příslušníky. Generálka dopadla přes pár
drobných chybiček na jedničku. Trochu z nás spadla
tréma a po obědě jsme se sešli opět v plné síle na
place v Kvapíku. Za zataženou oponou, kde již byli
všichni účinkující, vládl optimismus. Podle ruchu,
který k nám zpoza opony pronikal, dalo se tušit, že
návštěvnost bude větší než na generálce. V sále to šumělo jako ve včelím úle. Pan S. Lehký coby režisér
začal usazovat malé diváky z důvodu nedostatku
židlí i na podlahu před jeviště. S trochou nadsázky
by se dalo říct, že děti téměř seděly v moři, které bylo
součástí kulis.
Vážení spoluobčané,
chci velice poděkovat všem, kteří jste přišli na naše první veřejné
vystoupení. Věřte, že jste nám tím dodali další chuť v této činnosti
pokračovat. Už teď se těšíme na další představení. S chutí a elánem (ten nám dodal váš potlesk) už plánujeme další.
Takže příště.
Eva Brettschneiderová
Koho z vás by napadlo,
že by chtěl hrát divadlo,
přijdte klidně mezi nás,
rádi přivítáme Vás.
Tak nebudte nesmělí,
scházíme se v neděli.
Úvodní slovo, rozevřela se opona a všichni přítomní se ocitli v pohádkovém světě. Zvukové a světelné efekty vtáhly do příběhu každého. Za všechny členy souboru bych Vám divákům i těm, kteří
nás podpořili, chtěl poděkovat. Použiji větu z pohádky „protože
bez Vás bychom černokněžníka nepřemohli!“ Tak velkou návštěvnost Kvapík dlouho nezažil, jestli vůbec. Vážíme si přízně, kterou
jste nás poctili, a již teď se domlouváme na dalším představení.
Mějte se pěkně a brzy zase na viděnou.
Bystrozraký

informace na tel. čísle: 728 761 984
paní Eva Brettschneiderová

Poděkování
Chceme tímto poděkovat za podporu a naplnění sálu Kvapík až
pod jeviště všem, kteří nás přišli podpořit a potěšit se s dětmi
u pohádky „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Velice si toho vážíme!
Představíme Vám postupně všechny členy našeho Ochotnického
souboru a budeme se těšit na další a další vystoupení. Od září budeme nacvičovat další pohádku.

Medailonek paní Marie
Kočové
Krátce se nám prosím představ
(věk, zaměstnání, zájmy apod.)
Jmenuji se Marie Kočová a letos
patřím mezi čerstvé čtyřicátníky.
V Jirnech se naše rodina začala
objevovat od poloviny 70. let, kdy si
na rozhraní Nových Jiren a Horoušánek postavili moji rodiče rodinný
dům, kde v současnosti žiji se svou
rodinou. Mou současnou, a doufám,
že již trvalou profesí, je knihovnictví.
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Proč se věnuješ divadlu? Co Tě k němu přivedlo? Tvoje motivace?
Co mě přesně přimělo přidat se k Jirenským ochotníkům nedokážu konkrétně speciﬁkovat. Vyrostla jsem na literatuře Národního obrození a počátku 20. století, vždy mě tak nějak více
oslovovala literatura typu F. L. Věk či díla K. Čapka. Myšlenka
ochotnických spolků v obcích se mi vždy zamlouvala a obdivovala jsem, jak tu i onde lidé nejrůznějších profesí nezištně ukrajují
ze svého času, aby potěšili své spoluobčany a zároveň pozvedli kulturní život ve své obci. Zároveň si v sobě nesu skrytou touhu být
také jednou ochotníkem a tak trochu „se předvádět“ a být na chvíli

v jiné, než ve své životní roli. Konečně proč neochotničit v Jirnech,
když tu již dříve velmi úspěšný ochotnický spolek fungoval a kde
máme díky nezištné píli několika lidí tak krásně zrekonstruovaný
sál Kvapík.
Co bys vzkázala čtenářům?
Všem čtenářům, potažmo všem obyvatelům Jiren a Nových Jiren
přeji, aby se jim ve zdraví dobře v našich obcích žilo, aby případné
sousedské půtky dokázali řešit s rozumem a grácií a nezapomínali
ani na pravidelnou četbu Jirenského zpravodaje a občas zavítali na
programy, které pro ně Jirenské spolky připravují.

TJ SOKOL JIRNY

Loni jsme přišli s nápadem uskutečnit velkou akci pro širokou
veřejnost, kde si děti budou moci udělat své velikonoční ozdoby
v dílničkách, rodiče se příjemně naladit na velikonoční svátky
a pořídit si krásné velikonoční dekorace nejen od místních spoluobčanů.

SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ

V sobotu 6. dubna jsme se opět sešli v sále Kvapík na v pořadí
již druhém Velikonočním zdobení, pořádané TJ Sokol Jirny. Bylo
určené především dětem, které si mohly vyzkoušet svoji zručnost a samy si uplést pomlázku, ozdobit horkým voskem kraslici, vytvořit svoje velikonoční ptáčky či šneky. Odhodlání
soutěžit bylo veliké od dětí i rodičů, takže si všichni zasloužili
sladké odměny pro vítěze.
Pro návštěvníky čekalo překvapení v podobě vystoupení našich
mladých tanečníků, kteří v rámci sokolských aktivit pod vedením skvělého lektora Martina Hejhala trénují 2x v týdnu.
Na své si přišli ti, kteří si u nás zakoupili hotové velikonoční dekorace, věnce, nazdobené perníčky, ručně zdobené kraslice nebo
třeba krásnou pletenou hračku.
Všichni společně jsme si pochutnali na tradičních velikonočních
pokrmech a měli možnost zakoupit výborné koláče, kremrole
a frgále.
Všem děkujeme za účast a těšíme se na setkání s Vámi na nějaké
další akci Sokola.
Děkujeme Obci Jirny za podporu této akce
Krásné dny přeje za TJ Sokol Jirny
Helena Křížová
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V neděli 31. března se v beznadějně vyprodaném jirenském kulturním domě uskutečnil nádherný koncert Hany Zagorové
a Petra Rezka, které hudebně doprovodil Boom! Band Jiřího
Dvořáka.
Koncert odstartoval Petr Rezek a hned pěkně zostra, kdy nenechal publikum ani na chvilku vydechnout. Střídal hit za hitem,
jako jsou skladby Jsi, Prší krásně, Přátelství a další, a to celé v přímé
interakci s publikem, které se mohlo přesvědčit, že Petr Rezek má
stále co nabídnou ze svých pěveckých kvalit a svojí show rozdává
posluchačům radost a nadšení.
Po přestávce, kdy obecenstvo v pulzující atmosféře netrpělivě očekávalo hlavní hvězdu večera, se na podiu objevila Hana Zagorová.
Nejprve se trochu nesměle představila a pozdravila přítomné
a poté započala svoji spanilou jízdu. Přestože nebylo časově

možné, aby zazpívala všechny hity svého repertoáru, nabídla
publiku ty největší pecky a nezapomněla ani na slavné duety s Petrem Rezkem.
Letošní ročník Koncertu otevřených srdcí se opravdu vydařil a
každý, kdo ten večer zavítal do kulturního domu, musel být nadmíru spokojen a odcházet obohacen o skvělý kulturní zážitek.
Je nutné poděkovat partnerů akce, díky kterým se koncert mohl
uskutečnit - obci Jirny, generálnímu partnerovi společnosti
DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. a partnerům: Labox s.r.o.,
Kamenosochařství - František Hausdorf - Nové Jirny, APD Jirny
s.r.o. - osobní a nákladní pneuservis, Michal Červenka - zemní
práce, Čerpací stanice Petr, LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o., ZOS
Šestajovice-Jirny, a.s., Autoservis Štorek.
Za SOS Michal Novák
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OBČANÉ OBCI JIRNY A NOVÉ JIRNY

sport
TENIS JIRNY
Karneval sportovců
Poslední březnovou sobotu v prostorách Kulturního domu Jirny
zažila Jirenská plesová sezóna další ze svých milníků. Tou dobou
se zde totiž po více než deseti letech opět konal Karneval sportovců, a to pod taktovkou Tenisového klubu Jirny.
Vzhledem k naprosto volnému „dresscodu“ to byla akce opravdu
rozmanitá, a tak bylo téměř jisté, že si každý přijde na své – někteří
dorazili ustrojeni v duchu plesové elegance, zatímco další naplno
využili možnost stát se na chvíli někým jiným. A tak vedle mnoha

povedených sportovních kostýmů byli k zahlédnutí rovněž i piráti, vodníci, nádražáci, či zcela jistě čirou náhodou okolo jdoucí
krajánci vracející se ze zkušené v Bavorsku, či jinde po světě…
K povznesení umělecké hodnoty Karnevalu sportovců se snažila
přispět i parta členů a příznivců Tenisového klubu Jirny, kteří si
připravili dvě taneční vystoupení. Při prvním vystoupení se jednalo o mix několika písní a pravděpodobně při něm došlo v rámci
předtančení k překonání místního rekordu v počtu mužů přesvědčených k tanci (i když k tanci…. Mužská část vystoupení však
netrvala příliš dlouho a následně si tak přišli na své i milovníci
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opravdového tance a skupinové choreograﬁe.
V rámci druhého předtančení se jednalo o vystoupení
v duchu „pojďte a přidejte se k nám“, a tak se s blížící
se půlnocí zaplnil parket jak tenisovými tanečníky, tak
i diváky, kteří společně křepčili do rytmu písně Jiřího
Schelingera „Jahody mražený“. Výsledkem byla
spousta legrace a to vystihuje Karneval sportovců
patrně nejlépe – byla to opravdu legrace, a tak si i přes
o něco kratší noc, vlivem posunu času, odnesli účastníci této skvělé akce spoustu zážitků, což bylo
v mnoha případech podpořeno i výhrou hodnotných
cen v bohaté tombole. Ten večer se prostě vydařil, za
což vedle aktivních členů a příznivců Tenisového
klubu Jirny patří dík i všem sponzorům a Obecnímu
úřadu Jirny.
Za tenisový klub Milan Nový

Běh naděje opět i s ukázkami činnosti místní organizace hasičů
Zveme vás na jedenáctý ročník charitativního Běhu naděje, který
pořádá Masarykova ZŠ a Místní úřad Klánovice v neděli 9. 6.2019.
Tratě dlouhé 1 000 – 4 000 m jsou vhodné pro běžce, chodce,
rodiče s kočárky či cyklisty (trasa 10 000 m). Čeká na Vás běh či
procházka Klánovickým lesem, občerstvení, doprovodný program,
hudební doprovod, nebude chybět také oblíbený knižní bazar
pořádaný klánovickou knihovnou.
Novinkou bude i ukázka aktivit a techniky dobrovolných hasičů
z místní organizace SDH.

Veškerý výtěžek z Běhu bude předán na výzkum a léčbu rakoviny.
Celostátní výtěžek 500 000 Kč byl v loňském roce předán dětské
hematologii a onkologii Motol. Na našem běhu bylo vybráno
téměř 24 000 Kč, což je trvale jeden z nejvyšších republikových
příspěvků.
Zápisy začínají od 8.30 hodin ve dvoře ZŠ Klánovice, samotné
běhy od 10 hodin.
Za přípravný výbor Jolana Fuchsová
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Do Klánovic za zážitky
Praha, 17. dubna
V neděli 12. května nebude v Klánovickém lese o dobrodružství nouze. Zážitkový závod dvojic zvaný Klánovický MiniAdventure,
při němž se plní nejrůznější úkoly, nabízí skvělou zábavu i sportovní výkon. Závodí dospělé dvojice i kategorie rodičů s dětmi.
Závod se koná v Klánovickém lese a jeho blízkém okolí, dvojice závodníků se pohybuje po trase na kole a jejím úkolem je plnit různé
úkoly, které jsou každý ročník jiné. V minulosti to byla například
jízda na paddle boardech, lukostřelba, slalom ve vypuštěném
bazénu, jízda na kanoi nebo překonání BMX trasy se skoro 40 kilovým pytlem písku na zádech. Jistá je pouze úvodní disciplína –
řezání polena. Účastníci si sami určují svoji trasu a pořadí plnění
úkolů. Do cíle je třeba se dostat v časovém limitu tří hodin.
Závodí se v kategoriích muži, ženy, smíšené týmy a nebo dítě s rodičem. Dětská kategorie plní úkoly v blízkém okolí startu a její
časový limit je hodina a půl.
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. Před vyhlášením vítězů se můžete
těšit na koncert americké kapely Freeride.
Kapacita dospělého závodu je 222 dvojic, u dětské varianty pak 99
týmů.
Klánovický MiniAdventure se letos koná již po páté a je součástí
Újezd.net „Seriálu Tří závodů pro zdraví“.
Další dva závody, které doplňují tuto trojici, jsou Újezdský duatlon, který se konal 14. dubna, a MTB + Trail Run Úvaly v sobotu
16. června 2019.
Seriál 3+ má motto „Když zážitek je víc než výkon“. Je určen od absolutních hobíků až po zkušené sportovce, rodiny s dětmi, které
chtějí zažít hezký den plný sportu. Více informací o MiniAdventure či celém seriálu závodů naleznete na www.triprozdravi.cz.

Kontakt pro média: Barbora Kalvach, Tři pro zdraví, z. s.

kdy a kam
Divadlo Horní Počernice – program na duben 2019
KVĚTEN
pátek 17. května v 17.00 hod.
*HUDEBNÍ ODPOLEDNE
KONCERT
Festival studentských orchestrů pořádaný ZUŠ Ratibořická.
vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
sobota 18. května v 15.00 hod.
*HUDEBNÍ ODPOLEDNE
KONCERT
Festival studentských orchestrů pořádaný ZUŠ Ratibořická.
vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
pondělí 20. května v 19.30 hod.
CENA ZA ŠTĚSTÍ
KINO
drama/ ČR / do 12 let nevhodné
režie: Olga Dabrowksá
hrají: Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák, Pavel
Řezníček, Jaroslav Plesl a další.

Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných,
někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Vstupné: 80 Kč
pondělí 27. května v 19.30 hod.
VŠECHNO BUDE
KINO
roadmovie/ ČR/ do 12 let nevhodné
režie: Olmo Omerzu
hrají: Tomáš Mrvík, Jan František Uher, Eliška Křenková, Lenka
Vlasáková, Martin Pechlát
Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě.
Příběh dvou kluků, kterým ještě nebylo ani patnáct a kteří se společně vydávají v ukradeném autě na cestu přes celou republiku.
středa 29. května v 19.30 hod.
Petr Kolečko

NEBUĎ KONZERVA

KLEOPATRA
Sedmá divadelní
režie: Ondřej Pavelka
hrají: Jitka Čvančarová, Michal Malátný
Činohra se zpěvy z prostředí starověkého Egypta. Královna
Kleopatra a její tři osudoví muži. „Každej ví, že pyramidy postavili ufoni. Naši chlapi by v životě nic takovyho nezvládli. Žena,
která se narodila s úkolem uchránit starobylou a oslabenou říši
před maskulinním militantním Římem, ale život si zkomplikovala
ještě těžším úkolem. Chce opravdovýho chlapa. Byť jenom na jedinou vteřinu. Protože taková vteřina opravdové lásky může vyvážit věčnost plnou buzen v žabkách...“
vstupné: 390, 370, 350 Kč (studentská sleva 20%)

49. Festival Divadlo v přírodě
pátek 10. května ve 21.00
sobota 11. května v 17.00 a ve 21.00
neděle 12. května v 17.00
LABAKAN A PRINC
Eva Bartoňová
DS Právě začínáme
režie: Eva Bartoňová
hrají: P. Rybář, E. Králová, T. Procházka, B. Zitová, R. Chlup, D.
Urban, J. Procházková, N. Sýkorová, M. Vaněčková, V. Jablonský, M. Procházka, V. Procházka, D. Kalbáč, Š. Matys
Dobrodružný a vtipný příběh o nespokojeném krejčím, kterému
osud nabídne jedinečnou příležitost. čtvrtek 16. května ve 21.00
pátek 17. května ve 21.00
sobota 18. května ve 21.00
neděle 19. května ve 21.00
K. H. Mácha, L. Stýblo
MÁJ
DS Zeptejte se kocoura
režie: Barbora Jelínková
hrají: S. Spitzer, M. Král, J. Spitzer, D. Procházková, A. Holcová,
A. Moudrá, V. Procházka, K. Blažek, J. Hohenberger, P. Beneš
„Byl pozdní večer, první máj…“ Notoricky známé verše, při kterých nejedna romantická duše jihne.

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 25. 5. a 22. 6. 2019
Jirny- potraviny u parku - 14.15 hod.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840

INTERIÉRY VOHÁNKA
kompletní vybavení interiérů

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

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.

