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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
válka na Ukrajině ochromila celý svět. Národy se spojily
proti ruské agresi, vzedmula se vlna lidské solidarity a celý
svět se snaží bojovat prozi zlu. Děkujeme všem, kteří se zapojili do pomoci druhým a ukázali, že umíme být jednotní.

I přes ty smutné a těžké chvíle přichází jaro do našich domovů a my věříme, že s sebou přinese lepší časy.
Krásné jarní dny přeje

vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, jménem obecního úřadu, vyjádřit rezolutní nesouhlas s ruskou invazí na Ukrajinu a s válečným stavem,
které Rusko rozpoutalo.
Vyjadřujeme tímto podporu všem ukrajinským občanům
a nabízíme možnost pomoci ukrajinským uprchlíkům, kterými jsou většinou ženy a děti.
Rádi bychom požádali vás, naše občany, kteří mají možnost
zajištění ubytování pro tyto osoby, aby kontaktovali obecní
úřad nebo jeho zastupitele. Obec nemá ve svém majetku
žádné volné prostory, ale pokoušíme se o možnostech ubytování jednat jak s našimi obyvateli, tak s právnickými subjekty v obci. Zastupitelstvo na svém zasedání ve středu 2. 3.
2022 projednalo možnost finančního příspěvku a dalších
možností konkrétní pomoci ukrajinským uprchlíkům a jejich
rodinám.
Budeme pomáhat přímo v naší obci. K tomuto účelu byla zřízena nová iniciativa, s níž vás seznámíme v následujícím příspěvku.
Protože podpora lidí je obrovská, chceme vám tímto poděkovat za nabídky pomoci a za vaše postoje k celé situaci.
Válka je špatná a všichni si přejeme, aby brzy skončila
a všichni, kdo museli opustit svoje domovy, se zase setkali se
svými nejbližšími v míru a klidu.
Za obec Jirny Šárka Hanušová

Jirny Ukrajině

Vážení sousedé,
společně s obcí Jirny bychom vám rádi představili iniciativu
JIRNY UKRAJINĚ.
Cílem této iniciativy je koordinovat pomoc rodinám, které
našly útočiště u svých příbuzných, známých a dobrovolníků
u nás v Jirnech. Rádi bychom jim pomohli dle jejich aktuálních potřeb, ať už se jedná o materiální pomoc, tlumočení,
lékařskou péči, pomoc při komunikaci s úřady, duchovní
službu a jiné. Požadavky budeme zajišťovat zejména sousedskou výpomocí. Ostatní služby budeme financovat z prostředků zaslaných na transparentní účet, jehož číslo je
4657624043/0800 a je k vidění zde:
https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty.
Záměrem této iniciativy je směrovat veškerou nabídku i poptávku do jednoho místa, kde bude průběžně aktualizován
seznam věcí, které rodiny budou potřebovat.
Jestliže vy, vaši sousedé či známí, zajišťujete dočasný pobyt
pro nějakou rodinu, spojte se prosím s námi. Jsme schopni
pomoci s povinnou registrací, zdravotním pojištěním, propojením takto postižených rodin, atd.
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Potřeby našich prvních ukrajinských sousedů, kteří do Jiren
dorazili, už byly pokryty. V současné době víme o další rodině, která je na cestě. Pomozte nám pro ně vytvořit prostředí, ve kterém se budou cítit dobře i v této nelehké době.
Ze srdce děkujeme.
S konkrétními požadavky či případnou pomocí se prosím obracejte na:
Mgr. Rita Rumlová, hlavní koordinátor,
tel.: 777 622 799, materiální pomoc, lékařská péče, ubytování, duchovní služba
JUDr. Jitka Korejzová, komunikace s úřady (hlášení pobytu
cizinců)
Viktoriya Rostash, tel.: 774 673 472, tlumočnice
(denně 18 - 20 hodin)
Mariya Madyar, tlumočnice
Bc. Šárka Hanušová, obec Jirny

Pomoc Ukrajině
Registrace a pojištění
Do 3 dnů od překročení hranic je třeba nahlásit příchozí
Ukrajince na Cizineckou policii, oddělení pobytových agend
pro náš okres Praha-východ. Adresa je Zborovská 1505/13,
Praha 5, tel. č. 974 882 682.
Úřední hodiny jsou pondělí a středa od 8 do 17 hodin (v současné době se tvoří až dvouhodinové fronty, je tedy dobré
přijít do 15 hod.). Vzhledem k takto omezeným úředním
dnům a současnému zmatku Policie toleruje překročení zákonné lhůty.
K registraci je třeba nějaký cestovní doklad (dětem postačí
i rodný list). Dále je třeba vyplnit tiskopis, který je k dispozici
zde:
(https://www.policie.cz/clanek/hlaseni-pobytu-cizincu.aspx).
Dále je třeba mít souhlas vlastníka nemovitosti s ubytováním registrovaného cizince, tj. potvrzení vlastníka nemovitosti, že tam daní lidé mohou bydlet. Z ohlášení pobytu
cizince nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi
nemovitosti.
Zdravotní pojištění
Po registraci je třeba do 5 dní zajít na jakoukoliv pobočku
Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a tam bude Ukrajincům poskytnuto od státu zdarma potřebnou lékařskou péči
(je hrazená ze systému veřejného zdravotnictví).
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Usnesení 1/2022

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Jirny ze dne 2.3.
konaného v kulturním domě v Jirnech
A)

Úvod - zahájení zasedání

Přítomno 9 zastupitelů, 4 omluveni
Zastupitelstvo je usnášení schopné v plném rozsahu.
Volba orgánů jednání – schváleno jednohlasně ano.
Návrhová komise: Ing. Hrůza, Mgr. Kudrnová
Ověření zápisu: p. Kopecký, Ing. Lehečka
Rozhodování zastupitelstva – schváleno ano, všemi hlasy
Rozhodování veřejným hlasováním.
Diskuse k tématu ihned.
Program jednání zastupitelstvo schválen – ano, všemi hlasy
B) Jednání zastupitelstva
1) Zastupitelstvo obce schvaluje :
l
Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2022:
Plánovaný příjem 79 236 900,-Kč + převod financí z roku 2021 ve výši 61 999 642,-Kč, celkem
141 236 542,-Kč
Plánované výdaje 95 433 154,-Kč, rezerva 45 803 388,-Kč.
Hlasování: ano, všemi hlasy
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s fi. ČEZ Distribuce a.s., o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích p.č. 1582/1 a p.č. 1582/27 v ulici Luční v Jirnech na pokládku kabelového vedení
pro budoucí výstavbu RD na pozemku p.č. 1582/15 v obci a k.ú. Jirny.
Hlasování: ano, všemi hlasy
l

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s fi. ČEZ Distribuce a.s., o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích p.č. 1566/14 a p.č. 1554/23 v ulici V Dymáku v Nových Jirnech na pokládku
kabelového vedení pro potřeby obce na pozemku p.č. 1554/23 u Vaňáku v obci a k.ú. Jirny.
Hlasování: ano, všemi hlasy
l

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s fi. ČEZ Distribuce a.s., o zřízení věcného břemene na obecním pozemku p.č. 1739 v ulici V Zahradách v Nových Jirnech na pokládku kabelového vedení pro
stavební pozemek p.č. 1168/3 v obci a k.ú. Jirny.
Hlasování: ano, všemi hlasy
l

Vytvoření finanční rezervy 250.000,-Kč na pomoc Ukrajině.
Hlasování: ano, všemi hlasy
l

2) Zastupitelstvo obce souhlasí a bere na vědomí:
l
Zprávu starosty o VŘ na připravované investiční akce
l
Info k řešení ulice Pionýrů, oprava bude řešena samostatně
l
Žádost obyvatele ulice Navrátilova o narovnání hranice pozemků. Bude schvalováno na příštím
veřejném zasedání ZO.
l
Info k autobusové dopravě a změně jejího zajišťovatele, kterým je od 1.1.2022 IDSK, s kterým
budou nově podepisovány smlouvy o dopravní obslužnosti.
l
Upřesnění investičních akcí pro letošní rok
l
Info k zahájení prací na SSZ v ulici Zámecká – polovina března 2022
l
Info k chystané rekonstrukci mostu v ulici Brandýská přes dálnici D11 a objízdné trase ul. Zámecká
3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí a pověřuje starostu :
l
Info k návrhu ke zrušení opatření obecné povahy č.1/2021 a pověřuje starostu obce k zajištění
„kroků“ vedoucích k obhajobě OOP č.1/2021.
Návrh usnesení byl schválen jednohlasně.
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Odečet vodoměrů březen 2022

Vážení občané,
v březnu bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete nahlásit následujícími způsoby do 26. 3. 2022.

JIRNY

NOVÉ JIRNY

• SMS: 735 009 371
(či volání: pouze mezi 18.00–20.00)

• SMS: 704 471 876
(či volání: pouze mezi 19.00– 20.00)

• E-MAIL: vodajirny@email.cz

• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz

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

Informace z kraje

Středočeský kraj podpoří Potravinovou banku.
Ta nabízí pomoc potřebným už od roku 2009
Středočeský kraj poskytne v roce 2022 Potravinové bance
finanční pomoc ve výši 2 miliony korun. Rozhodli o tom
krajští zastupitelé. Počet klientů, kteří banku využívají, se
stále zvyšuje.

Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj je pro
mnoho lidí opravdovou záchranou. Banka shromažďuje jídlo
od dárců, jako jsou obchody s potravinami a výrobci potravin, třídí je a poskytuje potřebným. Ke konci loňského roku
se počet jejích klientů vyšplhal až na 70 000. „Při mé nedávné návštěvě v Potravinové bance jsem měla možnost
zblízka vidět, jak nesmírně potřebnou pomoc Potravinová
banka poskytuje, jak je odpovědně provozována, jak nakládá
s potravinami a drogerií, jak nepřijde vniveč ani zelenina a
ovoce, které jsou čerstvé, a nezvládla by se distribuce celého
množství v syrovém stavu. Zaměstnanci, z nichž je mnoho
bývalých klientů banky, ve vybavené kuchyni připravují marmelády nebo omáčky, které jsou konzervovány pro další konzumaci. Banka pomáhá lidem bez domova, osamělým
matkám s dětmi, seniorům a osobám v azylových domech,
přerozděluje potraviny od řetězců, od výrobců a soukromých
dárců, vydává potravinové balíčky pro jednotlivce i azylové
domy. Všem, kteří pomáhají, patří velký dík,“ řekla hejtmanka
Petra Pecková.
Pomoc Potravinové banky vyhledává stále více lidí. Kromě
velkého nárůstu počtu jednotlivců a rodin byl zaznamenán také velký nárůst počtu organizací, které pomoc ode-

16. 2. 2022
bírají. V roce 2019 jich bylo 156, v roce 2021 už 264. Jsou
mezi nimi i města a obce, které z Potravinové banky odebírají potraviny pro své občany v nouzi, osamělé seniory
nebo například matky samoživitelky. Obce se mohou přihlásit v bance jako odběratelé potravin a pravidelně odebírat potraviny pro své obyvatele, kteří se ocitnou v kritické
situaci. Očekává se, že kvůli pandemii, růstu cen zboží
i energií bude lidí v nouzi dále přibývat.

„Jsme moc rádi, že Středočeský kraj zdvojnásobil příspěvek,
který jsme dostali v minulém roce. Je to pro nás velmi vítaná
pomoc. Jsme tu od toho, abychom pomáhali potřebným. Naše
potravinová banka byla založena už v roce 2009, ale stále se
setkáváme s tím, že ne každý o nás ví. Pokud by někdo naši
pomoc potřeboval, nejlepší je obrátit se na obecní úřad, kde
získá další informace, případně rovnou doporučení. Bez toho
jednotlivcům potravinovou pomoc nevydáváme,“ uvedla ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj
Věra Doušová. Pokud by chtěl někdo začít pomáhat, může
rovněž kontaktovat přímo Potravinovou banku.6
Středočeský kraj podpořil Potravinovou banku v roce 2020
dotací 550 000 Kč, v roce 2021 to byl 1 milion korun. Pro
rok 2022 zastupitelé schválili příspěvek ve výši 2 miliony
korun. Potravinová banka Praha a SK byla založena v roce
2009 a je součástí České federace potravinových bank.
V současné době je největší potravinovou bankou v České
republice.

Otázka ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí
Situace na Ukrajině a geograficky blízká hrozba válečného
konfliktu vyvolává na sociálních sítích řadu otázek. Jedna
z posledních, která zaznamenala obrovský zájem občanů
a médií, je otázka úkrytů a jejich rozmístění na území České
republiky.
V úvodu je potřeba konstatovat, že samotné ukrytí představuje pouze jeden z prvků ochrany obyvatelstva. Nejprve si
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tedy řekněme, co to ochrana obyvatelstva vlastně je. Jedná
se o komplexní systém reakce na události a hrozby, a to bez
ohledu na to, zda jsou vojenské nebo nevojenské povahy.
Jedná se tedy i činnosti, jež se řeší v době za míru, ale i v případě války.
V případě jakékoliv hrozby nebo vzniku mimořádné události
velkého rozsahu je primární provést varování a informování
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obyvatel. Varování je realizováno prostřednictvím tzv. sirén.
To jsou ty, které každou první středu v měsíci všichni slyšíme
v rámci jejich zkoušky. Signál pro „všeobecnou výstrahu“ je
však odlišný. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě ve
zhruba tříminutových intervalech. Podstatné je, že bezprostředně po tomto signálu následuje mluvená informace
upřesňující, o jaký druh nebezpečí jde a jak se mají lidé zachovat (elektronické sirény, televize, rozhlas nebo internet).
Správný postup po zaznění sirény je se co nejrychleji ukrýt
v nejbližší budově, resp. provést nezbytná opatření podle
druhu hrozby – např. zavření a zalepení oken a dveří, nebo
ukrytí ve sklepních prostorách či naopak ve vyšších patrech,
atd., a sledovat zprávy v televizi, rozhlasu nebo na internetu.
Jedná se tak o formu takzvaného improvizovaného ukrytí
a improvizované ochrany. Nejedná se tedy o speciálně vybudované úkryty, ale využití ochranných vlastností staveb. Tento
způsob ochrany je mezinárodně uznáván za nejefektivnější
a nejrychlejší. Typickými příklady jsou sklepy, metro nebo tunely.
Stálé tlakově odolné úkryty byly budovány po druhé světové
válce, zejména v době „studené války“, pro účely ochrany před
globálním jaderným konfliktem. Technologie v čase však zásadním způsobem pokročily a je mnohdy i při rychlém zachycení jaderné hrozby takřka nemožné zajistit přesun
obyvatel do těchto úkrytů. Naopak vlivem urbanizace hrozí
velké riziko jejich osob ve venkovním prostoru, tedy mimo
ochranu jakékoli budovy v okamžiku výbuchu. Z tohoto je
zřejmé, že je princip improvizované ochrany daleko efektivnější.

Nicméně stálé tlakově odolné úkryty se na území České republiky nacházejí, i když ve výrazně menším množství než
v minulosti, neboť mnohdy došlo mimo jiné ke změně vlastnických vztahů, u nových objektů tato dřívější povinnost není
a zároveň stát nepřispívá na jejich údržbu. Většina ze stávajících úkrytů také není ve stavu k okamžitému použití a je
nutné jejich takzvané zpohotovění – uvedení do odpovídajícího stavu. Tento okamžik nastává při vyhlášení stavu ohrožení státu, resp. při válečném stavu.
Na závěr bychom rádi poukázali na fakt, že také ve válce na
Ukrajině jsou dnes v největší míře využívány právě ochranné
vlastnosti staveb.
Vážení občané, aktuální situace nepředstavuje hrozbu takového rozsahu, že by bylo potřeba stálé tlakově odolné okryty
narychlo obnovovat. Vyzýváme vás, ale také různé státní orgány ke klidu, nešíření matoucích informací a zpráv, a k nevyvolávání paniky. V tuto chvíli není zřejmé, že by měla
situace na Ukrajině eskalovat směrem k reálnému ohrožení
České republiky jadernou hrozbou.
por. Mgr. Pavla Jakoubková, DiS.
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
GSM: +420 778 799 068
e-mail: pavla.jakoubkova@grh.izscr.cz

Úspory energie budov

ÚSPORY ENERGIE BUDOV S VYUŽITÍM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ v obcích, firmách a domácnostech
Evropský energetický trh prochází zásadním přechodem od
systému založeného na fosilních palivech a jaderné energii
k systému založenému výhradně na obnovitelné energii. To je
důležité zejména v souvislosti s uhlíkově neutrální budouc-

ností.
Transformace by se měla týkat také centralizovaného trhu, kterému dominují velké veřejné služby, na decentralizovaný trh
s miliony aktivních občanů. Bez spotřebitelů, kteří si uvědo-
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mují potřebu snižovat svou uhlíkovou stopu a mít možnost
ovlivnit nejen vlastní spotřebu ale také zdroje, není energetický přechod možný.
Ti, kdo tyto kroky propagují, však stále čelí významným právním překážkám v celé Evropské unii, včetně výslovných právních omezení, nepřiměřených administrativních a plánovacích
postupů a represivních sazeb. Již dnes propagátoři, jako jsou
komunity a družstva, transformovali energetický trh v mnoha
evropských zemích a významně přispěli k oživení místní ekonomiky a vytváření místních pracovních míst. Prosumeři (ti,
kdo konzumují i vyrábějí produkt) poskytují významný podíl
investic do obnovitelných zdrojů a propagují místní rozvoj
a veřejnou podporu. Příkladem může být Německo či Belgie.
Tento energetický přechod bude vyžadovat značné investice,
které budou platit občané jako spotřebitelé, jako daňoví poplatníci nebo jako ti, kdo spoří peníze. Občané by proto měli
být jádrem tohoto energetického přechodu. Měli by mít kontrolu nad svou výrobou energie, dopravou, distribucí a dodávkou energie.
/Zdroj: web a info materiály REScoop – www.rescoop.eu a NS
MAS ČR www.nsmascr.cz /
Přijměte proto, prosím, pozvání na seriál motivačně-informačních a obsahově identických seminářů, které pro zástupce

obcí, firem a domácností připravil Region Pošembeří ve spolupráci s Energetickým konzultačním a informačním střediskem ENKIS, kde společně projdeme tato témata:
1. koncepce pro komunální energetiku pro energetický rozvoj a podporu
2. obce + referenční příklady
3. optimalizace nákladů a energetické návratné úspory
obecních budov + příklady úspor
4. zajištění financování a administrace dotací + aktuální
výzvy nebo dotační tituly
5. komplexní energetické poradenství pro obec a občany
6. individuální problematika a diskuse
Semináře, kde je vstup zdarma, se budou konat vždy v úterý
15:30 - 17 h v termínech:
l
ŠESTAJOVICE 22. 2. 2022, sál Restaurace "U Kamene",
Husova 66
l
KOUNICE 8. 3. 2022, sál Úřadu městyse, Kounice 127
l
ŠKVOREC 22. 3. 2022, obřadní síň Úřadu městyse, Masarykovo nám. 122
Kontakt:
Hana Vrbovcová, tel. 775798959,
vrbovcova@posemberi.cz

19.3. – 17. 4. 2022
se uskuteční 12. 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.
Každoročně se zapojují obce, školy, školky, neziskové organizace, řada spolků, firem a jednotlivců. V roce 2019 (poslední
ročník v klasickém režimu) se zapojilo 75 organizací, 2838
dobrovolníků, z toho 2127 dětí do 15 let. Bylo uklizeno např.
253 pneumatik, 156 pytlů plastů, skla a papíru, 33 kg papíru,
3 kg skla a 65 tun směsného odpadu.
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.
Rok 2021 byl stále ve znamení „Covid“ a i bez účasti škol se jej
zúčastnilo na 900 dobrovolníků, kteří sesbírali ve svém okolí

22,5 tuny směsného odpadu a ještě vytřídili 1,5 tuny plastů,
0,5 tuny skla, 1,2 tuny papíru a 162 pneumatik.
PROSÍM, Připojte se k nám i v roce 2022 a změňte své okolí.
Jak se zapojit? Podívejte se na www.posemberi.cz – Další aktivity – Ukliďme Pošembeří 2022. Následně napište na email:
vrbovcova@posemberi.cz nebo volejte na tel. č.: 775 798 959.
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.
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.
Zveřejnění výsledků 12. ročníku proběhne 23. 4. 2022 v rámci
Dne Země na Klepci a o všem vás budeme informovat na našich webových stránkách.

PŘIDEJTE SE! SAMI TO NEDOKÁŽEME:
Region Pošembeří o.p.s., Hana Vrbovcová
Český Brod 1. 3. 2022
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ZPRÁVY Z OBCE
Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Zdeněk Hadrava
Emanuel Benda
Jiřina Kolbová
Jan Vrzalík
Dušan Karkuš
Jozef Novotný
Vladimír Klein

Marie Chalupová
Zdeňka Boháčová
Jaroslava Jelínková
Ladislava Jelínková
Jiřina Chromcová
Srdečně gratulujeme.

Navždy nás opustila :

Miluše Pařízková

Rodině a pozůstalým vyjadřujeme
hlubokou soustrast.

Za OÚ Jirny Šárka Hanušová

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
PRO SENIORY A OBČANY V NOUZI
Termín poradny pro rok 2022 je opět 17:00 - 18:00 hod., každé třetí úterý v měsíci, tj.:
15. března, 19. dubna, 17. května, 21. června, 19. července, 16. srpna, 20. září, 18. října, 15. listopadu, 20. prosince
Prosím o předchozí objednání na emailu korejzova@email.cz.
Pokud je pro Vás psaní emailů složité, můžete přijít i bez objednání.
Mimořádně může být termín poradny zrušen (z důvodu např. nemoci),
proto je dobré se dopředu objednat a termín si potvrdit emailem.
Kvapík u Antošů – 1. patro (Brandýská 98, Jirny)
JUDr. Jitka Korejzová
advokátka
zapsaná v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 18051
ve spolupráci se Sdružením Otevřených Srdcí, z.s.
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NAPSALI JSTE NÁM

NAPSALI JSTE NÁM
Odrůdy

,
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ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola

Žlutá třída

Zprávičky z naší školičky
Zprávičky z MŠ
Naši školku navštívilo sférické kino, ve kterém je pomocí speciálního zařízení možné obraz promítat na vnitřní stranu kopule. Jinak řečeno, do všech stran. Tento způsob promítání
umožnuje nejrůznější obrazové efekty. Děti si vedle sebe lehnou na karimatky a fascinovaně pozorují, jak se obraz mění.
Chvílemi máte pocit, jako byste letěli. Příběh byl o měsíci, který
šel na návštěvu za sluncem. Po dobu svého putování po noční
obloze se postupně potkával s 12 znameními zvěrokruhu, až
nakonec měsíc sluníčko přeci jen navštívit. I vy doma můžete
na obloze s dětmi pozorovat, zda měsíc není na návštěvě.
Stává se to tehdy, když je přes den vidět současně slunce i měsíční odraz.
Všichni víme, jak je zdravý pobyt na čerstvém vzduchu. A tak
se s dětmi snažíme venkovní pobyt trávit jak na zahradě, tak
i procházkami. Pozorujeme tak celou krajinu okolo nás.
V tomto čase můžeme spatřit první posly jara: sněženky, sedmikrásky a sasanky.
Oblíbenou kratochvílí i u nás ve školce je Masopustní rej. Děti
i paní učitelky jsme mohli potkat v nejrůznějších kostýmech.
Na fotkách tak můžete vidět víly, princezny, hasiče, fotbalisty,
čarodějnice, a spoustu dalších úžasných masek. Tancovalo se
za doprovodu muziky, soutěžilo se v nejrůznějších disciplínách.
A pochutnávali jsem si na dobrotách, které ráno dostaly děti
od rodičů. A samozřejmě nesmíme zapomenout na přehlídku
masek, která nikdy nesmí chybět.
Budu doufat, že i vám se naše fotografie budou líbit.
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ŠKOLSTVÍ

Zelená třída

Oranžová třída

Modrá třída

Červená třída

Žlutá třída

Společná učitelská

Za MŠ Jirny Adéla Müllerová
10

ŠKOLSTVÍ
Základní škola

MASOPUSTNÍ VESELÍ😊
JAK PROBĚHLO? PODÍVEJTE SE SPOLU S DĚTMI….
POVEDLO SE, MÁME NAPEČÍNO………A TEĎ HONEM OCHUTNAT !

PRÁVĚ ZAČÍNÁME……..
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ŠKOLSTVÍ
Jirenské děti
a rodiče pomáhají
…zraněným
na Ukrajině
Veškerý materiál musí mít dostatečně dlouhou respirační dobu (min. 2-3 měsíce)

… uprchlickým rodinám
sbírka oblečení,
hraček
… novým ukrajinským
spolužákům
sbírka školních
potřeb (budeme
vyhlašovat výzvu)
… a všem dalším, kteří
budou naši pomoc
potřebovat.

Přehled významných školních akcí jaro 2022
Vážení rodiče, přátelé školy,
předáváme základní přehled akcí tříd a školy, budete informováni více ve sděleních i pozvánkách.
14. - 18. 3.
15. 3.
21. - 25. 3.

školní týden sportovních turnajů
McDonald´s Cup
úklidový týden Ukliďme Pošembeří akce tříd
9. 4.
velikonoční jarmark, Den otevřených
dveří od 14 hodin
12., 13. 4.
JPZ 9.ročník
16. 3. - 1. 6. plavání 3. a 4. ročníky
25. 3.
dopravní výchova teorie 4.A,B
7. 4.
dopravní výchova teorie 5.A,B

14. 4.
19., 20. 4.
21. 4.
22. 4.
24. 4.
26. 4.
28. 4.
9. 5.
10., 11. 5.

velikonoční prázdniny
JPZ 5. a 7.ročníky
zápis do 1. ročníku 13:30
dopravní výchova teorie 4.A,B
vítání občánků
dopravní výchova teorie 5.A,B
TS, KH 1. stupeň 17 hod. ,
TS 2. stupeň 18 hod.
fotografování 1. a 2. stupeň
náhradní termín JPZ

Ozdravné pobyty, výlety
Těšíme se na společně strávené chvíle ve škole
a společná setkávání s vámi.
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KULTURA

KULTURA
ŽIVOT JIREN

BŘEZEN / DUBEN

19:00

20:00 Obecní jirenský ples
Kulturní dům Jirny
Předprodej a rezervace ObÚ Jirny. Hraje
skupina Bueno. Vstupné 150 Kč

sobota

17:00

Právní poradna
na Kvapíku

pátek

čtvrtek

Miroslav Paleček
Písně domova

neděle

pátek

Biograf Kvapík
Myši patří do nebe

pátek

středa

15:00
neděle

19:00
pátek

Biograf Kvapík
Poslední závod

Kvapík U Antošů
PREMIÉRA filmu mimořádně na Kvapíku
Vstupné 120 Kč, sledujte www.ziji.cz

19:00

Radůza
Koncert otevřených srdcí

neděle

Kulturní dům Jirny
Více na www.ziji.cz

Kvapík U Antošů

18:00
čtvrtek

Ježibaba Kolobajzna
slaví Velikonoce

Kvapík U Antošů
Divadelní pohádka pro děti v podání
Divadélka Koloběžka. Pořádá DOS Jirny.

Miloň Čepelka
Poetický večer

Beseda s autorským čtením, vstupné
120 Kč, více na www.ziji.cz

Hasičský ples

Kulturní dům Jirny
Ve stylu divokého západu. Hraje sk.
Bueno. Vstupné 150 Kč (SDH Nové Jirny)

Kvapík U Antošů

19:00

Vstupné 120 Kč, sledujte www.ziji.cz

sobota

Mário Bihári
a Bachtale Apsa

Tentokrát i se zajímavým hostem.
Vstupné 350 Kč, více na www.ziji.cz

Kvapík U Antošů

20:00

ČIPERKOVÉ
Písničkozem

Kvapík U Antošů
Koncert pro děti, www.ciperkove.cz

19:30

Kvapík U Antošů
Koncert - pocta Jaroslavu Seifertovi
Vstupné 250 Kč, více na www.ziji.cz

19:00

Kvapík U Antošů

10:00

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

19:00

Tančírna na Kvapíku

Jirenský beránek

Kvapík U Antošů
2. ročník benefiční soutěže, více info na
www.ziji.cz. Pořádá DOS Jirny.

19:00
středa

Na kus řeči
s Alešem Hámou
Kvapík U Antošů
Sledujte www.ziji.cz

19:00 Sousedské besedování
Mgr. Karel Satoria
čtvrtek

29
pátek

Kvapík U Antošů
Sledujte www.ziji.cz

19:00

Jarek Nohavica
Kulturní dům Jirny
Sledujte 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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KULTURA
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KULTURA

16

KULTURA
KONCERT OTEVŘENÝCH SRDCÍ

Radůza
27. 3. 2022 19.00 hodin

KULTURNÍ DŮM JIRNY
vstupné 450 Kč | VIP 550 Kč | zlevněné 350 Kč (mládež do 12 let, senioři 65+, ZTP/ZTP/P)

Vstupenky zakoupíte on-line na www.ziji.cz
a na předprodejních místech
Jirny - prodejna potravin | Jirny - Obecní úřad | Jirny - Restaurace U Antošů | Jirny - sál Kvapík U Antošů
Horoušánky - Čerpací stanice Petr | Úvaly - Cukrárna Pod Kaštany | Nehvizdy - Obecní úřad
Klánovice - Restaurace Babiččina Beseda | Šestajovice - Řeznictví Marešovi | Zeleneč - Obecní úřad

PARTNEŘI AKCE
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KULTURA

PÁTEK 29. 4. 2022 | OD 19.00 HOD.
KULTURNÍ DŮM JIRNY
Vstupenky zakoupíte on-line na www.ziji.cz
a na předprodejních místech
Jirny - prodejna potravin | Jirny - Obecní úřad | Jirny - Restaurace U Antošů | Jirny - sál Kvapík U Antošů | Horoušánky Čerpací stanice Petr | Úvaly - Cukrárna Pod Kaštany | Nehvizdy - Obecní úřad | Klánovice - Restaurace Babiččina Beseda |
Šestajovice - Řeznictví Marešovi | Zeleneč - Obecní úřad

Koncert je nepřístupný pro děti do 15 let!
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KULTURA

SPOLKY A ORGANIZACE
Svaz postižených civilizačními chorobami
Plán akcí na rok 2022
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Jirny,
Šestajovice, Zeleneč
Brandýská 9, 250 90 Jirny
www.spcch.cz/zo-jirny
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Září

Polsko - Kudowa-Zdrój
Zámek Ratibořice, Babiččino údolí
Maďarsko - Bük hotel Répce Gold - termální lázně
Dvůr Králové, Safari, Zámek Hrádek u Nechanic
Spálené Poříčí - Hotel Brdy pobyt
Členská schůze
Polička, Nové Hrady,

06. 04. 2022
18. 05. 2022
18. - 25. 06. 2022
13. 07. 2022
28. 08. - 3. 09. 2022
16. 09. 2022
27. 09. 2022

Říjen
Listopad

Bzenec, Strážnice, Petrov - Plže, Baťův kanál
Polsko - Kudowa-Zdrój

12. - 13. 10. 2022
29. 11. 2022

Divadelní ochotnický spolek
Jaro se nezadržitelně blíží!
A proto vás srdečně zveme
na pohádku Divadélka Koloběžka: Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce,
20. března v 15 hodin.
Samotné Velikonoce oslavíme druhým ročníkem benefiční
soutěže Jirenský beránek 2022. Tato akce se v loňském roce
setkala s velkým zájmem soutěžících i s příjemně překvapenými obličeji a radostí (až dojetím) našich spoluobčanů, vět-

šinou seniorů, kteří žijí sami nebo v domově pro seniory a kteří
byli následně soutěžními beránky obdarováni.
Sběr upečených beránků se odehraje na Zelený čtvrtek v sále
Kvapík U Antošů od 18 do 19 hodin. Ale poté odcházet nemusíte! Ať už přinesete svůj gastronomický výrobek či nikoliv, jste
srdečně zváni na společný happening, při kterém uvidíte, jak
porota podrobí soutěžní kousky nejen svému bystrému zraku,
ale tentokrát i smyslům chuťovým. Podrobnosti k soutěži najdete na přiloženém plakátku, na http://ochotnicijirny.cz/
a https://www.ziji.cz
jirenští ochotníci

Organizuje
Divadelní ochotnický spolek Jirny
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SPOLKY A ORGANIZACE
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SPOLKY A ORGANIZACE
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SPOLKY A ORGANIZACE
SDH Nové Jirny
Letošní období zimy je opravdu jiné. Během uplynulého měsíce nás místo mrazivých dnů převážně provázel silný vítr
a s ním byly spojené výjezdy naší jednotky k padlým stromům.
Naštěstí se nic vážného nestalo, i když u posledního výjezdu
to vypadalo opravdu děsivě. Jednotka byla dále přivolána
k požáru osobního automobilu a k hořícímu komínu v naší
obci.
Poslední únorový víkend patřil zabijačce. Po několika letech

22

se nám podařilo uspořádat tuto oblíbenou akci a po celodenní
práci jsme si večer všichni skvěle užili i s hudebním doprovodem.
V sobotu 19. března 2022 se na vás budeme těšit v kulturním
domě v Jirnech na hasičském plese. Připravena bude bohatá
tombola, občerstvení a skvělá hudba.
Rozhodli jsme se, že část finančního výdělku poskytneme na
pomoc Ukrajině.
Krásné jarní dny

za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

SPOLKY A ORGANIZACE

Sdružení Otevřených Srdcí
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SPOLKY A ORGANIZACE
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2022
středa 13. dubna
od 19 hodin
tošů
sál Kvapík U An
vstupné 120 Kč
více informací na
www.ziji.cz
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SPOLKY A ORGANIZACE
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SPOLKY A ORGANIZACE
FK Jirny
Den se začíná prodlužovat a nám pomalu končí zimní příprava
v tělocvičně zdejší ZŠ Jirny.
Nový rok jsme začali s obavami, aby se neopakoval ten minulý,
kdy děti nemohly po celou zimu vlastně nikam. Letos ale nejmladší mládežnická mužstva stihla odehrát tři halové turnaje
a na jeden z nich jsme dokonce mohli díky velké členské základně přihlásit i dvě mužstva současně. Medaile se na turnajích získat nepodařila, ale cenné zkušenosti zajisté ano. Přece
jenom si kluci na krk zlatou pověsili, a to za výdrž a nasazení,

které v této době věnují sportu. Nejstarší hráči od půlky února
hrají již venku zimní přípravné zápasy, zatím bez prohry. Soutěže nám začínají první aprílový víkend, a tak od března začneme dle počasí chodit ven. V první polovině dubna díky
velkému zájmu chceme otevřít kategorii Mini pro děti ročníku
narození 2015, 16, 17, veškeré informace budou nejpozději na
začátku dubna na našich webových stránkách.
Do jarní části vstoupíme v novém klubovém oblečení, s novými dresy a odhodláním zvítězit na všech frontách.

J. Konrád ( www.fkjirny.cz )
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INZERCE

INZERCE
Prodej slepiček
Podlahy Benda

mobil: +420 737 039 464

Na Ladech 69/20
250 92 Šestajovice

tel.: 606 520 177

Martin Benda
Nikola Bendová

Instagram: podlahybenda

e-mail: podlahy-benda@seznam.cz
Facebook: podlahy Benda
www.podlahy-benda

Koberce, Vinyl, PVC, Nivelační stěrky, Marmoleum, Plovoucí
podlahy, Tepování koberců, čalounění a sedacích souprav

Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy
Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16- 20 týdnů, cena 199-245,- Kč/ks.
Prodej :19. 3. 2022
Jirny – potraviny / u parku / - 14.15 hod.
Výkup králičích kožek –cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.

pořádá tenisové
kempy v Klánovicích

NÁBOROVÝ DEN
PRO DĚTI OD 3 LET
Kdy: 13. dubna 2022
Čas: 16 - 18 hodin
Místo: Tenis Klánovice

RAKETA ZDARMA
PRO KAŽDÉHO

TERMÍNY 18.-22.7. 1.-5.8. 15.-19.8. 22.-26.8
V CENĚ vypůjčení rakety, svačiny, oběd, pitný režim
po celý den, cukrárna, dárky pro všechny děti.
PROGRAM 8-17 hod.
výuka tenisu s trenérem, sparing, kondiční příprava,
doplňkové sporty, sportovní hry, relaxační cvičení

cena: 4400,-

(můžete platit i jednotlivé dny - cena za den 1000,-)
Záloha 1000,-. Více informací na tel. čísle 720 380 800 nebo info@tktola.cz

WWW.TKTOLA.CZ

tel.:720 380 800

Koupím zemědělské pozemky v okolí Prahy,
nabízím 100 Kč/m2.
tel. 603 442 474

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

A co Vaše
podnikání
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INZERCE

Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice

Ceny od
20.455.000,-Kč

PRODE J ZAHÁ JEN
ovice.cz
www.utrativodu-klan

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
PRON

A J AT

O

DOPRODEJ

PRON

A J AT

O

nových bytů
v Klánovicích
PRONÁJEM – obchodní prostor 67 m2
včetně zázemí, kryté parkovací stání,
Slavětínská ul., Klánovice

PRONÁJEM – hezký RD 4+kk/G, podlahová
plocha 160 m , zahrada 580 m2,
Kopretinová ul., Šestajovice
2

cena 150,-Kč/m2

PROD

PRODEJ – pozemek 5.229 m2 (orná půda),
ul. Ke kolodějskému zámku,
Praha 10 – Dubeč
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ÁNO

PRODEJ – nově zrekonstruovaný byt 3+kk
63 m2 + lodžie 2,1 m2 + sklepní kóje 8 m2,
Malkovského ul., Praha 9 – Letňany

cena 35.000,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM - luxus. byt 3+kk/balkon, podlahová
plocha celkem 110 m2, 4.p. s výtahem, možnost pronájmu i garáž. stání, Nitranská ul., P3 – Vinohrady

