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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
máme před sebou jedno z nejkrásnějších ročních období –
jaro, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku a začínají
kvést první jarní květiny. V noci ze soboty 27. března na neděli
28. března si hodinové ručičky posuneme o hodinu dopředu.

nejdříve mohli žít jako před pandemií. Přejeme vám hodně
zdraví a příjemné čtení našeho Jirenského zpravodaje.
Vaše redakce

V tomto měsíci to bude
už rok, co se potýkáme
s nouzovými stavy, omezeními a stále přibývajícími lidmi, kteří
onemocní nebezpečným Covidem.
Zkusme být všichni
ohleduplní ke svému
okolí a stávající situaci
nebrat na lehkou váhu.
Společně to musíme
zvládnout, abychom co

ZPRÁVY Z OBCE
Záměr výstavby nového multifunkčního objektu

Na rozhraní ulic Brandýská a Brigádnická v Jirnech se nachází
stavba z roku 1974. Je to budova nákupního střediska, které
patřilo Jednotě Říčany. Ta stavbu postupně vybydlela a v roce
1999 ji prodala obci, která musela provést poměrně rozsáhlou
rekonstrukci, aby bylo možné zanedbaný objekt dále provozovat. Od té doby uplynulo dalších 30 let a budova již svým stavem neodpovídá současným požadavkům pro prodejní plochy.
Obec však jiný prostor pro samoobsluhu nemá.
V závislosti na výše popsaném zastupitelé obce začlenili do
strategického plánu obce její rekonstrukci. Ta však sama
o sobě nebude jednoduchá, protože budova leží uprostřed pozemku jiného vlastníka – TJ Sokol. Jedná se o komerční stavbu
a k takové je potřeba zřídit dostatek parkovacích stání. A to
bez součinnosti vlastníka pozemku není možné.
Budova nákupního střediska a pozemek pod ní je v majetku
Obce Jirny. Pozemek, který budovu obklopuje, včetně parkoviště, je v majetku TJ Sokol Jirny.
V minulých letech již probíhalo několik jednání o odkupu
tohoto pozemku za účelem rekonstrukce budovy nákupního
centra, avšak bez úspěchu. To je také důvod, proč budova stále chátrá.
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V prosinci loňského roku obecní úřad navštívil
ředitel firmy LECO a projevil zájem o zřízení
podnikové prodejny v Jirnech. K tomuto účelu
by rád využil prostor stávající samoobsluhy.
Po rozsáhlé debatě a jeho seznámení se stávajícím stavem objektu a vlastnickými právy
jsme došli k názoru oslovit zástupce TJ Sokol
o možnou spolupráci a návrhem odstranit stávající stavbu a vystavět zcela novou multifunkční budovu, kterou bude možné využít
i pro další potřeby obce.
Protože tato myšlenka zaujala jak vedení obce,
tak i Sokola, zrodil se nápad pro široké využití
uvažované nové stavby.
Záměrem je, aby v přízemí vznikl prostor podnikové prodejny
firmy Leco, prodejna potravin, pošta a prostor, který bude využíván Sokolem pro aktivity tohoto spolku. Patro budovy by
mohlo být využito pro potřeby obecního úřadu, který se v současné době nachází ve stísněných prostorech, případně pro
další služby.
Pokud by se tento projekt podařil a byly by zrealizovány i zahradnické úpravy přilehlého parku, podařilo by se v naší obci
zajistit vhodné a příjemné centrum pro občany v blízkosti kulturního domu, autobusové zastávky i školy, navíc vše v příjemném prostředí lemované zelení.
A tak nám držte palce, aby vše dobře dopadlo, aby se vlastníci
pozemků a staveb dohodli na podmínkách společného řešení
stavby i okolního prostředí. Jsme přesvědčeni, že jako obyvatelé Jiren si zasloužíte příjemnou a bezpečnou náves, která
v Jirnech tolik chybí.
O dalších jednáních Vás budeme informovat.
Za Obec Jirny Šárka Hanušová a Stanislav Skořepa

ZPRÁVY Z OBCE
Sčítání lidu

Sčítání lidu 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. března 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Když se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do
11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních
míst.

ZPRÁVY Z OBCE
Bioodpad
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ZPRÁVY Z OBCE
Kalendář svozu bioodpadu pro rok 2021 Obec Jirny
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ZPRÁVY Z OBCE
Odečet vodoměrů březen 2021
Vážení občané,
v březnu bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete nahlásit následujícími způsoby do
26. 3. 2021.

JIRNY

NOVÉ JIRNY

• SMS: 735 009 371
(či volání: pouze mezi 18.00–20.00)
• E-MAIL: vodajirny@email.cz

• SMS: 704 471 876
(či volání: pouze mezi 19.00–20.00)
• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz

Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.
Děkujeme, VaK Zápy, spol. s r.o.

Fotografická soutěž
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ZPRÁVY Z OBCE
Fotíš, fotíš, fotíme - a to i v březnu!
Minulých pár týdnů nabídlo zasněžené a ojíněné scenérie,
kterých mnoho místních fotografů využilo k pořízení nádherných fotografií. Jsme rádi, že nám letošní zima nadělila - ne
každý rok se dají pořídit fotky zamrzlého jirenského rybníka
nebo tichých zasněžených ulic. Pak jsme si ale řekli, že by bylo
fajn mít v soutěži také pučící stromy a sněženky razící si cestu
na jarní sluníčko. Máme tedy několik novinek!
Tou první novinkou je, že soutěž prodlužujeme do 20. března
2021! Fotky tak můžete posílat do soutěže dál. Pokud jste jich
už zaslali maximální počet, tj. 5, tak pošlete v průběhu března
ještě jednu další - celkem je tedy nyní nově možné zaslat do
soutěže až 6 fotek od jednoho autora.
A třetí dobrá zpráva na závěr – autorovi nejlepší fotografie
jsme se rozhodli udělit „Cenu Josefa Koloce“.
Pan Koloc byl dlouholetý dobrovolný hasič a skaut, ale především vášnivý fotograf se zájmem o uměleckou fotografii. Cenu
bude na slavnostním zahájení výstavy předávat pan Zbyněk
Koloc společně se zástupcem obce. S oceněním se (přirozeně
kromě všeobecného uznání) pojí i věcná cena – poukázka
v hodnotě 2.000,- Kč do Foto Škoda, kde můžete zdokonalit
svoji fotografickou výbavu nebo si třeba nechat udělat fotoalbum z vlastních fotek.
Termín výstavy, včetně slavnostního zahájení, je zatím s velkým otazníkem. Nicméně fotky stárnou jen velmi pomalu,

takže si trpělivě počkáme – i kdyby to mělo být až za několik
měsíců. A počítáme i s variantou online výstavy!
Za Kulturní výbor obce,
Jitka Korejzová

Další ochutnávka fotografií ze soutěže…..
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NAPSALI JSTE NÁM
Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Zdeněk Hadrava
Marie Chalupová
Jiřina Kolbová
Zdeňka Boháčová
Jan Vrzalík
Jaroslava Jelínková

Dušan Karkuš
Ladislava Jelínková
Jozef Novotný
Jiřina Chromcová
Vladimír Klein
Srdečně gratulujeme.

Navždy nás opustili:

Marie Horová

Rodinám a pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast.
Za OÚ Jirny Šárka Hanušová

NAPSALI JSTE NÁM
Krajinný park V Ladech – Horní Počernice
Při každodenní ranní cestě do Prahy po dálnici D11 jsem si
všimla, že u našich sousedů v Horních Počernicích se něco vytváří. Něco nového. Po pravé straně dálnice, těsně před sjezdem na Černý Most, můžete zahlédnout protihlukový val
s novým oplocením a za ním poměrně pěkný kousek přírody.
A tak mi to nedalo, nastudovala jsem si na internetu pár informací a vypravili jsme se do Horních Počernic na procházku.
A na místě jsme našli nový krajinný park V Ladech. Vznikl revitalizací původních Xaverovských rybníků a Svépravického
potoka. Úprava trvala několik let. V parku jsou teď dva poměrně velké rybníky – Biologický a Xaverovský. Okolí nechalo
město upravit a osít lučními květinami. Ty jsme vidět nemohli,
všechno bylo pokryté sněhem, ale až na jaře rozkvetou, bude
to stát za to. Břehy obou rybníků nově lemuje dubová alej. Ze
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sedimentu vytěženého při revitalizaci vznikl zmíněný protihlukový val, který odděluje park od nedaleké dálnice. Loni na
podzim zde vysázeli asi 16 a půl tisíce dřevin z jedenácti různých druhů stromů a keřů.
Cesta okolo rybníku je vhodná i pro maminky s kočárkem. Celý
okruh měří asi 2,2 km. Nachází se tu dva přístřešky s posezením a prolézačkou pro děti. Nechybí ani stojany na kola.
My jsme park navštívili v době únorových mrazů, rybníky proto
obsadili bruslaři, kteří si tyto nové vodní plochy náležitě užívali. Najednou byl svět aspoň na chvíli zase v pořádku.
Určitě to nebyla naše poslední návštěva tohoto parku, za teplejšího počasí se sem určitě ještě vrátíme. Je to ideální místo
k odpočinku pro celou rodinu, venčení psů nebo jako cíl výletu
na kole.
Zdroj: www.mapy.cz
Tereza Benáčanová
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NAPSALI JSTE NÁM

Zimní radovánky
Naši sousedé z ulice a jejich originální venčení
pejsků na lyžích:-) jejich slovy:

„Komu se nelení, tomu se zelení a Corona
tady s námi není!“
Martina Bilova

20. 3. – 18. 4. 2021
ve znamení individuálních úklidů

se uskuteční 11. ročník tradiční akce

„Ukliďme Pošembeří“

Akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena na úklid veřejných
prostranství v našem regionu Pošembeří. Úklid probíhá v rámci
celorepublikové kampaně „Ukliďme Česko“. Cílem je uklidit
nepořádek v našem okolí a nelegálně vzniklé černé skládky.

Rok 2020 byl poznamenán nástupem pandemie a zákazem
společných akcí. V mezerách mezi vyhlašovanými zákazy někteří z vás stihli uklidit společně, proběhlo množství individuálních úklidů.

Každoročně se zapojují obce, školy, školky, neziskové organizace, řada spolků, firem a jednotlivců. V roce 2019 se zapojilo
75 organizací, 2838 dobrovolníků, z toho 2127 dětí do 15 let.
Bylo uklizeno např. 253 pneumatik, 156 pytlů plastů, skla
papíru, 33 kg papíru, 3 kg skla a 65 tun směsného odpadu.

Po loňském roce přibyla kolem nás spousta odpadků. PROSÍM,
připojte se k nám i v roce 2021 a změňte své okolí. Jak se zapojit? Podívejte se na www.posemberi.cz – Další aktivity –
Ukliďme Pošembeří 2021. Následně napište na email: vrbovcova@posemberi.cz nebo volejte na tel. číslo: 775 798 959.
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NAPSALI JSTE NÁM
Můžete se předem přihlásit o materiál (rukavice, pytle), nebo
prostě jen nahlásit místo, kde jste po úklidu nechali pytle připravené ke svozu, který zajistíme. Prospějete tím dobré věci.

Zveřejnění výsledků 11. ročníku proběhne v květnu 2021
a o všem vás budeme informovat v průběhu dubna 2021 na
našich webových stránkách.

Každoročně nám chybí pytle, rukavice, drobné odměny pro
děti, bezpečnostní vesty, občerstvení aj.
HLEDÁME DALŠÍ PARTNERY AKCE – PŘIPOJTE SE I VY!
Můžete se zapojit formou věcných darů, služeb a finanční podpory zaslané na účet naší organizace: 0435066359/0800.

PŘIDEJTE SE! SAMI TO NEDOKÁŽEME.
Region Pošembeří o.p.s., Hana Vrbovcová
Český Brod 25. 2. 2021
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Díky prokypření dostaneme
3URN\SĢHQtPSĪG\WDNpSĢHUXätPHNOtĀHQtSOHYHOHNWHUôVHGHUHQDSRYUKDMHQD]DKUiGFHSUYQt
povrch
NGRVHSURERX]tLY]LPĒ
1DRNUDVQp]DKUDGĒMHXæWDNpYHOLFHUXäQR3UYQtNGR]NUiäOXMHQDät]DKUDGXMVRXVQĒæHQN\
zahradu,
NURNXV\äDIUiQ\SUYRVHQN\SHWUNOtĀHEOHGXOHODGRĜN\NRQLNOHFHDGRNYpWDMtFtĀHPĒĢLFH
åOXWôPLNYĒW\QDQiVXFHVW\QDRNUDMtFKOHVĪDOXNY\NRXNQHSRGEĒONWHUôMHSRVHOVWYtPSĢtFKRGXMDUD
3RNXGUiGLSR]RUXMHPHSWiĀN\MHSUiYĒSRVOHGQtPRæQRVWXPtVWLWQD]DKUDGĒSWDĀtEXGNX
0DOtRSHĢHQFL]DĀQRXEU]\KQt]GLWDKOHGDWVLQRYôGRPRY%XGNXXPtVWtPHQDNPHQVWURPX
NGHYOHWRYôRWYRUEXGHXPtVWĒQGRSURVWRUXQDMLKQHERMLKRYôFKRG
.RQFHPPĒVtFHVHPĪæHPH]DPĒĢLWQDUĪæHRGKUQHPH]HPRNRORNPtQNĪRGVWUDQtPH]PU]OpD
RVFKOpĀiVWLYĒWYLĀHN.G\æYLGtPH]DĀtQDMtFtRĀNRĀHUYHQDWSURYHGHPHMDUQtĢH]]NUiWtPHQDRĀHN
$æY\UD]tWHQDMDUQtSURFKi]NXNUiVQĒVHSURGôFKHMWHQDĀHUSHMWHHQHUJLLD]QDĢH]DQpKRSURXWt
QHER]H]E\WNĪSUiYĒRVWĢtKDQôFKYĒWYLĀHNVLPĪæHWHY\URELWMDUQtYĒQHFQDGYHĢH
SUDQRVWLN\2VYDWpP7RPiäLVQtKEĢHGQHQDNDäL
1DVYDWpKRġHKRĢHæiEDKXEXRWHYĢH

3ĒNQôGHQQDVYDWpKR-RVHID]YĒVWXMHGREUôURN
1DVYDWpKR-iFK\PDVNRQĀLODVHXæ]LPD
6XFKôEĢH]HQVWXGHQôGXEHQPRNUôPiMEXGHYVWRGROHUiM
%ĢH]QRYôVQtKäNRGtSROtP
2VYDWp%DOEtQĒMHXæSR]LPĒ


0LURVODYD6WUHMFRYi
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ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola

Únor v MŠ

Máme za sebou únor, zima nabrala na své síle a připravila si
v tomto roce, zvlášť pro děti, radost v podobě bohaté sněhové
nadílky a mrazů, které umožnily dětem i bruslení na našem
krásném jirenském rybníku. Únor však nezačal pro naši MŠ
zrovna vesele. Kromě zimy nabrala na síle také koronavirová
epidemie, která nás, učitelky, děti i rodiče, postavila před situaci celkové uzávěry MŠ dle rozhodnutí KHS. Tímto bychom rádi
poděkovali rodičům za zvládnutí této situace, kdy museli ze
dne na den zaopatřit své děti, popř. také sami bojovat s touto
nemocí. Ani náš učitelský sbor, který byl taktéž postižen touto
nevyzpytatelnou nemocí, se nevzdal a těšil se na znovuotevření MŠ. Děkujeme také panu Dudkovi za pohotovou dezinfekci všech prostor mateřské školy.
Celá tato epidemická situace již od září zasáhla i do mnoha

plánovaných kulturních akcí, jako jsou hraná a loutková divadélka či návštěvy živých zvířat, konajících se pravidelně po
celý rok v MŠ. Stále se však snažíme zajistit dětem v rámci
možností co nejvíce kulturních zážitků. Po uspořádání čertího
reje a vánočního dne probíhaly přípravy na masopustní karneval. Kvůli přerušení provozu MŠ se tento karneval nemohl
uskutečnit v plánovaném termínu, jeho konání však bylo posunuto na poslední únorový týden. V našem dalším příspěvku
vás budeme o jeho průběhu informovat. V únoru jsme stihli
dokončit započatý projekt na téma Planeta Země a vesmír,
denní a roční doby. Na facebook naší MŠ umístíme pořízené
video s podrobnou fotodokumentací. Radost z práce a pozitivní myšlení nám nyní velmi pomáhají zdolávat nepříjemné
situace a víme, že na to nejsme sami.
Přejeme všem pevné zdraví a veselou mysl do dalších dnů.
Klára Jerie
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ŠKOLSTVÍ

Základní škola
Rok s rokem se sešel a zase uzavřel školy

hodnotili životní priority.

Již celý rok přijímáme covidové zprávy, které nás netěší. Je tady
opětovný zákaz osobní přítomnosti všech žáků a jejich přechod na distanční výuku. První březnový týden se k dětem,
které se vzdělávají distančně od října loňského roku, přidávají
děti přípravné třídy a děti 1. a 2. ročníků.

Držte se, opatrujte sebe i své blízké a buďte zdrávi.
Hana Kudrnová

Při této příležitosti znovu děkuji za rodičovskou podporu
a ochotu nám pomáhat, vzájemnou komunikaci s učiteli a neskutečnou výdrž.
V únoru jsme se setkali s rozšířením onemocnění, které zasáhlo obě strany, děti i pedagogy. Oceňuji velmi zodpovědný
přístup rodičů, který nás ochránil a zabránil dalším onemocněním.

Kolikrát za život se člověk dostane do situace, kdy potřebuje
pomoc přátel.
Opravdových přátel, kteří nezištně pomohou. A někdy nás překvapí lidé, od kterých bychom to nikdy nečekali anebo jsme je
vnímali jen okrajově.
Když máte zodpovědnost nejen za sebe, vedete tým a chcete
jej ochránit, hledáte všechny možnosti a cesty. A najednou dostanete z ničeho nic pomocnou ruku a šanci být v bezpečí a ve
zdraví.

Před rokem se naše žití obrátilo vzhůru nohama. Počáteční
vlnu solidarity a pomoci vystřídal pocit bezmoci, strachu
a někdy i zloby. Jsem přesvědčena, že stále je mezi námi
mnoho lidí, kteří jsou silnými osobnostmi a svými postoji, činy
a prací zlomí těžké období a pomohou otevřít cestu k normálnímu a spokojenému životu. Jste to vy, rodiče, kolegyně,
kolegové, ale i vy, milé děti. Jste to vy, všichni, kteří jste pře-

V nouzi poznáš přítele…

Děkuji za sebe i zaměstnance jirenské školy vedení zdravotnického zařízení CZP Jirny a usměvavému mobilnímu týmu
za péči, kterou nám dlouhodobě poskytují v rámci prevence
covid -19.
Hana Kudrnová

Venku sportovat nemůžeme, ale doma si zasoutěžíme.
Současná epidemiologická situace nám zakazuje sportovat a věnovat
se aktivitám, které máme
rádi. To nám ale nebrání
zasoutěžit si společně
v naší škole. Žáci z 5. – 9.
ročníků se v 2. pololetí
pustí do CHALLENGE, ve
které budou každý týden
plnit jednu pohybovou
aktivitu. Každou výzvu
následně vyhodnotíme
a vyhlásíme nejlepšího
chlapce/dívku ze školy
a také nejlepší třídu.
V první výzvě jsme cvičili postřeh a rychlost reakce pomocí
karet. Cílem bylo chytit co nejvíce karet (z 32), kdy Vám je kamarád stojící asi 1,5m od Vás házel (nejlépe na plocho, ale
ono to ne vždy takto šlo). Karty se chytaly splácnutím mezi
obě dlaně. Prostě jsme je „stleskly“ dohromady . Královnou této
výzvy se stala Tereza Rákosníková z 9. třídy, která takto chytila
neuvěřitelných 27 karet.
Druhá výzva, která probíhala v týdnu od 15. 2. procvičila naše
chodidla. K této výzvě jsme potřebovali pouze pastelky (fixy,
tužky, propisky), stopky a bedýnku (nebo krabici od bot). Cílem
výzvy bylo dostat co nejvíce pastelek do bedýnky za 1 min.
pomocí nohou. Ano, použili jsme opravdu pouze naše nožky.

Tuto výzvu jsme zopakovali pravou i levou nohou.
Královnou této výzvy se
stala Natálie Rollo z 8.
třídy, která přemístila za
1 min 26 tužek pravou
nohou a 21 levou nohou.
Nedaleko za ní skončily
další bojovnice. Verča Nováková (6.A, 25 pravou
a 18 levou nohou), Nikola
Krištofová (7.A, 19 pravou
a 21 levou nohou) a Terezka Hájková (6.B, 18
pravou a 20 levou). Čest
kluků hájil vítěz již 2.
výzvy Jiří Kočí (5.A, 16 pravou a 17 levou), nebo Matyáš Němeček (6.B, 13 pravou a 10 levou nohou).
Třetí výzva, která v tuto chvíli probíhá, je fotbalová. Jedná se
o tzv. fotbalové nožičky, nebo se jim také říká žebráčky. Cílem
je udržet pomocí nohou co nejdéle toaletní papír ve vzduchu.
Přesně jak čtete, používat na tuto výzvu budeme opravdu toaletní papír. Pro chlapce to bude zkouška jejich fotbalových dovedností s míčem a u dívek zase nehrozí, že doma něco rozbijí.
Kolik fotbalových nožiček udělá náš školní šampión a vyhrají
tuto výzvu chlapci nebo dívky?
To se dozvíme již za týden.
Mgr. Markéta Červenková

KULTURA

KULTURA
Všechny kulturní i společenské akce najdete pohromadě na novém kulturním portálu www.ziji.cz a v našem Zpravodaji.

ŽIVOT JIREN
17:00
úterý

BŘEZEN / DUBEN
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.
Těší se na Vás,
JUDr. Jitka Korejzová, advokátka.

19:00
čtvrtek

Jirenský beránek

Divadelní ochotnický soubor Jirny
Vás zve na první ročník benefiční
soutěže.
Vítěze vyhlásíme v on-line přenosu.
Všechny soutěžní exempláře budou
předány seniorům v Jirnech, Nových
Jirnech a Domovu Seniorů v Úvalech.
Bližší informace na
www.ochotnicijirny.cz a www.ziji.cz

23:59 Fotím, fotíš, fotíme
sobota

Fotografická soutěž je pro zájem
prodloužena
do
20.3.2021.
Fotografie v tiskové kvalitě o min.
velikosti 2MB a doporučené délce
delší strany 4000 px zasílejte na
adresu vystava@uantosu.cz.

19:00
čtvrtek

19:00

JIRNY
neděle

?

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

Ivan Mládek & BB

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

19:00

Ewa Farna - Tour
Málo se známe

Hledáme nový termín. Málo se
známe
tour.
Již
zakoupené
vstupenky zůstávají i nadále v
platnosti, ale zároveň je můžete i
vrátit.

?

19:00

Milan Drobný
- Drobnosti

Více informací na www.ziji.cz

19:00
středa

DĚTI-DOMA-DNES
A co s tím?

Kvapík Vás zve na on-line besedu
na více než aktuální téma. Známý
český pediatr MUDr. Tomáš Karhan
společně s MUDr. Jitkou Novou nás
provedou otázkami dětského zdraví
a životosprávy. Více 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
Corpus Christi, který jsme měli v plánu
promítat v listopadu. Více 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
Divadelní ochotnický spolek
Březnový příspěvek ochotnického spolku je tentokrát směřován zejména na všechny šikovné hospodyňky, ale i muže, kteří
rádi pečou, a také na všechny starší obyvatele Jiren a Nových
Jiren, kteří žijí sami, a žádné velikonoční dobroty pro sebe už
ani nechystají. Nyní s vůní jara a blížících se Velikonoc k vám
nesměle „hopká" první „ Jirenský beránek“.
Nechali jsme se inspirovat skvělými akcemi, které v Jirnech už
po léta pořádá Spolek otevřených srdcí a připravili pro vás
soutěž o nejlepšího velikonočního beránka.
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Vše potřebné k soutěži je na přiloženém plakátu.
Prosíme všechny šikovné pekaře a pekařky, které se chtějí zapojit, aby pekli své originální velikonoční beránky za přísných
hygienických pravidel. (Je samozřejmostí, že rodina, která bude
beránka připravovat, nesmí být v karanténě.)
Následně přineste beránka porotě (dle informací na plakátu)
a porota složená z nejlepších kuchařů a kuchařek ochotnického spolku následně v přímém online přenosu vyhodnotí

SPOLKY A ORGANIZACE
(letos pouze vizuálně) nejlepšího beránka soutěže. Proto nezapomeňte svůj výtvor opatřit cedulkou s čitelným údajem
o Vašem jménu a telefonu. Všechny soutěžní beránci pak poputují našim starším spoluobčanům v Jirnech a Nových Jirnech
a také do Domova seniorů v Úvalech.
Sledujte nás na webu, facebooku a připravovaném portále
www.ziji.cz.
Nadále platí, že mohou starší lidé pro sdílení, radu i pomoc

volat Seniorskou linku DOS na čísle: 703 667 882 a to každé
Út a Čt od 17 do 18 hodin. A na stejném čísle ve stejný čas si
mohou i objednat velikonočního beránka.
Za DOS Marie Kočová
Web: http://ochotnicijirny.cz/
FB: https://bit.ly/3dUkqpT
Instagram: https://www.instagram.com/ochotnicijirny/
http://www.ziji.cz/

19

SPOLKY A ORGANIZACE
Junák Jirny
Skauti v únoru

Skautský program stále probíhá distanční formou, kterou se
ale primárně snažíme naplňovat skrze aktivity venku. Při hledání vhodných míst do lokalizačních hádanek pro klučičí družiny jsme narazili na jeden velmi zajímavý přírodní útvar,
Skautskou skálu. Věděli byste, kde se nachází? Dokonce ji pod
tímto názvem lze najít i v Google mapách. Jméno dostala
podle rytiny, která ji zdobí, jak je vidět na přiloženém obrázku.
Starší vedoucí se střídají v klubovně při stavbě nových stanů.
Brigády máme třikrát týdně. Zatím máme stlučeno a dvakrát
natřeno 23 podlah, nařezané a natřené vrchní části poliček a
několik prken na postele. Čekáme na dodávku prken na stěny,
a tak jsme se vrhli do vyrábění cvočků na držení plachet, kterých je na 20 nových stanů třeba asi 400.
Závěrem prozradíme, kde se ona Skautská skála nachází. Je
možné ji najít v PP Škvorecká obora -Králičina blízko zříceniny
hradu Skara u potoku Výmoly, poblíž Úval. Nádherné místo
vhodné pro rodinný výlet. Přesný bod je označen na mapce
červenou šipkou.
středisko Br. Fandy Antoše Jirny

Sdružení Otevřených Srdcí
Vážení čtenáři,
možná jste také jako já zaregistrovali v posledních číslech Jirenského zpravodaje krátký inzerát na nový kulturní portál
ŽIJI.CZ. Třeba si stejně jako já kladete otázku, co to je a k čemu
to vlastně bude. O život v Jirnech se zajímám, a tak mě tato informace zaujala z pohledu možného praktického použití. Využil jsem tedy momentu setkání po nedělní on-line zkoušce a
zeptal se mého divadelního kolegy Martina, který je do projektu se svým spolkem SOS Jirny značně namočen, aby mi řekl,
oč tu vlastně běží. Mohl jsem nahlédnout na připravované we-
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bové stránky, které budou snad v době zveřejnění tohoto
článku již v provozu. Napadala mne spousta otázek a o odpovědi na ně bych se s Vámi rád podělil.
Martine, řekni mi, prosím tě, komu tím prospěješ? (úsměv)
Honzo, přesně takovým “diverzantům” jako jsi ty. Všem, co se
zajímají o společenský, kulturní život nebo sport v obci. Těm,
kteří mají chuť něco tvořit, organizovat nebo se prostě jen akcí
účastnit. A je jedno, jestli jsi občan, člen spolku, zda jsi dítě,
přerostlé dítě, dospělák či senior.

SPOLKY A ORGANIZACE
Jak vznikl nápad na kulturní portál?
Nápad vznikal delší dobu. Nejdříve jako nápad na obnovu jirenskekavarny.cz (neplést s facebookem JK), tedy webu, kde
fungoval přehled kulturních akcí. Martina Švehlová, která projekt vedla, už neměla energii stránky dále rozvíjet, a tak zanikly, což nás velmi mrzelo. Jedno místo, kde je vidět všechno,
bylo totiž super. Člověk nemusel navštěvovat stránky jednotlivých organizátorů. Myslím, že Martina i Sandra Levová jsou
velmi rády, že tato idea nyní pokračuje. Aktuálně pod názvem
Život Jiren, tedy ŽIJI.CZ
Jaký je smysl takového projektu v době, kdy tu máme tištěný
Jirenský zpravodaj i facebookovou Jirenskou kavárnu?
Já už myslel, že se zeptáš, jaký je smysl tohoto portálu v době
koronaviru? Společenský život zamrzl, ale přesto tu může být
řada menších nebo on-line akcí, které stojí za to, a je dobré je
ukázat. A hlavně stojí za to být připraven na dobu, až budeš
chtít třeba udělat párty na své zahradě a pozvat zdarma půlku
vesnice. Dáš to jednoduše na ŽIJI.CZ, ne? Já se to dozvím a přijdu. Ale zpět k tvé otázce. Zpravodaj vychází jednou měsíčně,
a ne vždy se podaří organizátorům ve Zpravodaji akci včas zveřejnit. Facebook je zase taková průtoková věc. Není to žádný
katalog akcí, a navíc já osobně facebook nemám. Takže se tam
vlastně ani nedostanu. Na druhou stranu facebook „ŽIJI.CZ“
také bude existovat pro sdílení událostí. Život Jiren je další
nástroj k informování stran kulturních a společenských akcí.
Navíc si zde budeš moci koupit vstupenku nebo rezervovat
místo. Poskytne rovněž tištěný výstup pro Zpravodaj a pokud
bude zájem, může se propojit třeba se stránkami obce.
Kdo může na portál akci zadat a kolik to stojí?
To je snad přímo otázka pro Horsta z teleshopingu…(úsměv).
Ale ne, rozumím. Na hlavní stránce je tlačítko přidat akci
a každý, kdo chce zadat nějakou veřejnou akci, může ji přidat.
Jednoduše vyplní požadované informace, přiloží plakát nebo
grafiku, nebo dá také odkaz na své vlastní stránky, a je to!
Administrátor portálu akci přijme a pokud je dobře zadaná,
druhý den ji veřejnost uvidí.
Nestojí to nic. V tom je ten vtip. Akci na ŽIJI.CZ lze jednoduše
propojit s vlastními stránkami nebo se stránkami jiného
spolku. Novinky z portálu se mohou automaticky zobrazovat

i v tvém kalendáři na mobilu, tedy pokud už umíš ten chytrý.
Vtípky stranou. Chytrý telefon samozřejmě někde v krabici
mám :-).
Raději odpověz na mou poslední otázku. Co si od projektu slibuješ?
Kromě akcí bude na ŽIJI.CZ fungovat i „jarmark“ takový malý
obchůdek nebo burza všech kreativců, všeumělů a kuchtíků.
Chceš tam také být?
Jednoduše zjistíš, kdo v obci umí dobré zákusky, dorty, kdo pěstuje zeleninu, kdo umí třeba háčkovat nebo dělat květinové
vazby nebo tu najdeš tipy na dárky. Celkově si od toho slibuji
hodně. A jestli dovolíš, vyjádřil bych to zase trochu idealisticky,
zcela ve stylu SOS Jirny (úsměv).
Věřím, že je to příspěvek k tomu, aby lidé v obci začali ještě
více spolupracovat a méně si konkurovat. K tomu, aby si více
hráli a více tvořili. Myslím, že je na čase přestat ukazovat na
politiky, jak rozdělují společnost a začít sami od sebe dělat
něco, co sjednocuje. A že je to také příspěvek k tomu, abychom
vzájemně podporovali své nápady, sdíleli je a pomáhali je realizovat.
To jsi nečekal, co?
Od tebe? Přesně to jsem čekal (úsměv). Vážení přátelé, myslím,
že to byla taková pěkná tečka za tím naším rozhovorem. A protože tady u monitoru během našeho on-line setkání mám i
kapku dobrého moku, dovolte abychom si nyní s mým divadelním kolegou Martinem Zuranem připili na zdraví přípitkem
„ŽIJI.CZ“ a všem lidem dobré vůle popřáli brzké osobní setkání
na kulturních, společenských či sportovních akcí v obci.
J.Konrád
A na závěr malý kvíz:

Obraz na pozadí portálu ŽIJI.CZ maloval:
a.
Rembrandt
b.
Alfons Mucha
c.
Václav Jelínek
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INZERCE

INZERCE
Koupím pole louky i menší kousky.
t. 603 442 474

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

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

A co Vaše
podnikání
WWW.BAGKON.CZ
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Minus 200?

To zahřeje!
Máme pro vás hřejivou slevu 200 Kč
po 3 měsíce na stabilní Nordic internet
na doma. Navíc bez závazku!
A ještě i Nordic TV na měsíc zdarma.
To je pohoda :)
Akce platí do 31. 3. 2021.

www.nordictelecom.cz

Překvapivá volnost

Speciální třídy pro žáky s lehkým mentálním
postižením (LMP) na ZŠ Úvaly
Zápis pro nové žáky
S2 – speciální třída pro žáky
6. – 9. ročníku
Základní Škola Úvaly od září
2021 přibírá nové žáky do speciální třídu pro děti s LMP.
Učit se zde budou děti 6. – 9.
ročníku pod vedením paní učitelky s dlouholetou praxí v malém kolektivu. Přátelský přístup
a porozumění je na naší škole,
a obzvlášť v této třídě, samozřejmý.

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, 185 -229,- Kč/ ks.
Jirny–potraviny u parku–20.3.2021-14.15 hod.
Info: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Nabízíme:
• Malý kolektiv dětí
• Individuální přístup
• Přátelský přístup
• Vzdělávání hrou

Chcete, aby vaše dítě bylo spokojené, šťastné a rádo chodilo do
školy?
• Přijďte poznat prostředí třídy, jestliže nám to dovolí epidemiologická
situace, nebo kdykoli po individuální domluvě s paní Pokornou
604 407 142

ZŠ Úvaly, Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly
Kontaktní osoba Bc. Pokorná tel. 604 407 142

Srdečně zveme všechny rodiče a děti!
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PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul.,
Květnice, okr. Praha-východ
cena 8 990 000 Kč,-

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
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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 10.900,-Kč/měsíc + poplatky

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

