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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři, milí obyvatelé naší obce,
dovolte mi napsat pár slov v této nelehké době. Ráda bych každému z vás popřála sílu a pevné zdraví, které potřebujete. Ale
zároveň klid a pohodu ve vašich rodinách, odpočinek od každodenního stresu či strachu, o němž denně slyšíte v mediích
a víru v to, že zase bude lépe.
Letošní podzim je úplně jiný než ty minulé. Celý svět postihla
pandemie coronaviru, která zcela změnila to, nač jsme byli
zvyklí. Jako by se zastavil čas. Nouzový stav, který vyhlásila
vláda, sice zastavil všechny společenské akce, ale nezastaví barevný podzim ani blížící se předvánoční čas. Ke správným vánočním dnům patří ozdobený vánoční stromek nejen v každé
domácnosti, ale i uprostřed našich obcí.
Proto mi dovolte, obrátit se na naše obyvatele s dotazem, zda
se najde někdo, kdo může darovat vánoční strom do Jiren či
Nových Jiren. Pokud někdo chcete svůj starý jehličnan poká-

cet, bude mnohem lepší věnovat ho obci a můžeme se z něj
společně těšit po celé vánoční období až do ledna.
Letos bohužel společně vánoční stromek nerozsvítíme, protože
současná situace nedovolí setkávání lidí, ale i tak chceme vánoční atmosféru v naší obci zachovat a rozsvítit vánoční osvětlení v obci a jako každý rok, ozdobit a rozsvítit vánoční strom
u kostela v Jirnech i na návsi v Nových Jirnech. Bude pro nás
nadějí, že i tahle pandemie jednou skončí a bude zase dobře.
Všem, kteří jste dočetli až sem, děkuji za dodržování opatření
a ohleduplnost vůči ostatním a přeji příjemný podzimní čas,
dobrou náladu, radost z chvil, které trávíte se svými nejbližšími a držím nám všem palce, ať to složité období brzy skončí
a můžeme se vrátit k normálnímu životu.
Zároveň děkuji všem lékařům, zdravotníkům, učitelům, prodavačům, hasičům a dalším profesím za nasazení a práci pro celý
národ. Bez vás by to nešlo.
Šárka Hanušová, místostarostka
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Vítání občánků

Na počátku října proběhlo tradiční Vítání občánků. V minulých
letech probíhala tato akce 2 x ročně, vždy na jaře a na podzim.
Na podzim roku 2019 však bylo málo přihlášených rodin na pravidelné Vítání, proto jsme se rozhodli přesunout akci až na jarní
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měsíce roku 2020. Nikoho však nenapadlo, že může nastat pandemie nemoci, která do té doby neexistovala a jejíž následky zastaví veškerý společenský život. Díky této skutečnosti tedy ani
jarní Vítání občánků neproběhlo. Již v létě se naplánoval pod-
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zimní termín a situace v té době se jevila jako příznivá. Bohužel
v průběhu září nastal zlom a situace se začala měnit ze dne na
den. Bylo nad slunce jasné, že Vítání občánků nemůže proběhnout v režimu, na jaký jsme z minulých let zvyklí. Nad zastupiteli tedy viselo rozhodnutí, zda termín opět odsunout nebo akci
udělat s dodržením příslušných opatření. Na rodičích našich malých občánků bylo také rozhodnutí, zda akci chtějí podstoupit
v omezeném počtu osob a bez programu, který pro nás připravují děti z jirenské základní školy nebo zda chtějí přesunout do
dalšího termínu, který je v této chvíli v nedohlednu. Někteří ro-

diče zvolili přesunutí do dalšího termínu, jiní se rozhodli přijít
především proto, že některým našim nejmenším občánkům už
byly téměř 2 roky. Díky tomu, že 1,5 roku Vítání neproběhlo, je to
celkem pochopitelné.
V tu chvíli bylo vše jasné. Rodiny jsme rozdělily na 3 po sobě
navazující skupiny a připravili konání akce s dodržením všech
hygienických opatření v souladu s nařízeními vlády. Vítání občánků se konalo v neděli 11. 10. 2020 v aule jirenské základní
školy. A i přes všechna omezení to bylo příjemné odpoledne,
které nás alespoň na chvilku vytrhlo z negativních zpráv, jež se
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k nám dostávají prostřednictvím médií.
Děkujeme všem rodičům i jejich dětem za to, že přišli a užili si
s námi ten krátký a milý okamžik. A našim malým občánkům přejeme všechno nejlepší do života, který je teprve čeká.

Po skončení programu ještě naši hasiči provedli dezinfekci prostor, za což jim děkujeme.
Za Obec Jirny Šárka Hanušová a Václav Kopecký

Informace k opravě vodovodu v ulici Zámecká
V minulém čísle Jirenského zpravodaje jsme informovali o opravě vodovodního řadu v horní části ulice Zámecká. Opravu vodovodu, respektive kompletní výměnu potrubí za nové provádí
VAK Zápy jako správce vodovodu a kanalizace v naší obci.
Oprava měla být ukončena do konce měsíce října. Bohužel se
vyskytly okolnosti, které opravu prodloužily. Omlouváme se obyvatelům této části za zdržení, nicméně je nutné výměnu vodovodního řadu udělat, aby se neopakovala situace s praskajícím
potrubím jako v minulých letech.
Děkujeme všem obyvatelům ulice, které oprava zatíží, za trpělivost.
Po dobu výměny vodovodních řadů byly porušeny chodníky,
které stavba po ukončení prací opraví do původního stavu.
Chodník po pravé straně ulice ve směru od Obecního úřadu dolů
není ze zámkové dlažby tak, jako ostatní chodníky a patří k nejstarším chodníkům v obci. Současně je však v samém centru
obce Jirny a je nutné, aby prošel řádnou úpravou v celé své délce
až do ulice Alejka včetně dopravního značení, které projde
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schválením Dopravního inspektorátu Policie ČR i Odboru dopravy. Obec počítá s touto investicí v příštím roce s ohledem na
ﬁnanční možnosti.
Spolu s úpravou chodníku bude nutné řešit parkování v této
ulici, které trápí především provozovatele autobusové dopravy,
ale i mnohé chodce, kteří musí při obcházení zaparkovaných vozidel vstupovat do vozovky. Vzhledem k parkujícím vozidlům na
chodníku či autům stojícím přímo ve vozovce vedle soukromých
pozemků dochází často ke kolizním situacím.
Rádi bychom touto cestou požádali majitele nemovitostí, aby si
zajistili parkování na svých pozemcích, popřípadě upravili své
vjezdy na pozemky tak, aby při plánované investici do chodníků
bylo možné zajistit chodcům volný průchod i s ohledem na bezpečnou cestu dětí do školy. Není možné, aby vozidla stála na
chodníku ani ve vozovce, která je velmi frekventovaná. Víme, že
tato část obce je stará a domy v ní stojící patří historicky mezi
nejstarší domy v obci. Ale v době, kdy se domy postavily, jezdili
po ulici maximálně koňské povozy. Doba se však změnila a vy-
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měnili se i obyvatelé ulice, jejich potřeby a možnosti. I přesto
není možné, aby se v ulici navyšovaly počty automobilů na úkor
veřejného prostranství a chodci tato auta obcházeli a vstupovali do vozovky.

Věříme, že prosbu obce pochopíte a nový chodník bude zájmem
nás všech.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
Za Obec Jirny Šárka Hanušová a Stanislav Skořepa

Právě probíhající investiční akce

V současné době probíhají v Nových Jirnech opravy povrchů
v ulici Lovecká a V Zátiší a v měsíci listopadu bude vybudován
chodník podél nemovitostí propojující ulici V Dymáku a Na Polníku.

V průběhu listopadu bude též provedena výsadba stromů U Vaňáku a počítá se s osazením prvních herních prvků v budoucí
odpočinkové zóně.
Za Obec Jirny Šárka Hanušová

Parkování v ulicích
Parkování v ulicích obce je nekonečné téma, o kterém toho bylo
již napsáno mnoho a mnoho zřejmě ještě napsáno bude. Rozhodně se jedná o záležitost, které se obec bude muset v budoucnosti intenzivně věnovat.
Obecně závazná vyhláška stanoví zákaz parkování na pozemcích
speciﬁkovaných jako veřejná zeleň. Zákon o provozu na pozemních komunikacích zase upravuje pravidla stání na komunikacích, kdy musí zůstat alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro každý směr jízdy a zakazuje parkování na chodníku. Porušení pak může pokutovat Policie ČR.
Každý majitel nemovitosti si musí dle obecní vyhlášky zajistit
parkování na svém pozemku (pro všechna auta). Pokud se najde
nemovitost, kde to není prokazatelně možné, je nutné hledat
řešení, ale vždy na základě komunikace a následné dohody
s obecním úřadem a výlučně v místech, kde takové parkování

umožňují závazné předpisy.
Krátkodobé návštěvy mají využít parkovací místa k tomu určená
a tam, kde taková nejsou, mohou stát jen v místech, kde nebrání
okolní dopravě, vjezdu do přilehlých nemovitostí či chůzi chodců po chodníku, a to jen po nezbytně nutnou dobu. Dlouhodobé
stání na komunikaci s nevyznačeným parkovacím místem není
možné vůbec.
Bohužel v obci poslední dobou snad není jediná ulice, v níž by
auta na komunikaci nestála. Tento problém se tedy netýká jedné
konkrétní ulice, ale všech ulic v katastrálním území obce Jirny jak
v Jirnech, tak v Nových Jirnech, hlavních i vedlejších.
Když se zeptáme majitele vozu, který stojí autem na ulici v rozporu s obecně závaznými předpisy, dozvíme se vždy stejné odpovědi:
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Do garáže či na dvůr se mi vejde jen jedno auto a máme auta
dvě, tři, čtyři….



Na dvoře je málo místa, auta musí stát za sebou a vyjíždění
je složité, venku je to jednodušší.



Proč bych zajížděl do dvora, když se tu nekrade?



Proč vám vadí moje auto, když v každé ulici v obci stojí auta
další, takhle parkují přeci všichni.



Není tady značka „zákaz stání, zastavení“, tak si můžu stát, kde
chci.



Mám malý dvůr a nemám auto kam dát, co mám dělat?

Ačkoliv jsou tyto argumenty mnohdy pochopitelné, bohužel
žádný z nich není ten, který by stání automobilu na vozovce
ospravedlňoval. A nejde jen o nějaké svévolné či bezdůvodné
lpění na dodržování zákona ze strany obce. Pokud by takové parkování ničemu a nikomu nevadilo, nebyl by důvod znepříjemňovat majitelům vozidel život. Pakliže obec řeší s některým
občanem právě neoprávněné parkování, pak to není proto, že
nemá nic jiného na práci. Ale proto, že takové parkování někomu
vadí – jinému občanovi, který je v právu. Možná sousedovi z protilehlého domu, který parkuje řádně v garáži či na dvoře a na
ulici pak musí složitě vyjíždět. Nebo takové parkování brzdí plynulost silničního provozu a představuje riziko pro ostatní řidiče,
kteří se při objíždění auta pouští volantu. Nebo kvůli takovému

špatně zaparkovanému autu musí chodci (a často jsou to školní
děti či maminky s kočárky) vstupovat zpoza auta do vozovky, kde
nemusí být řidičem protijedoucího auta včas spatřeni. Podobné
stížnosti jednotlivých občanů chodí na obec dnes a denně.
Stejné problémy řeší všechny okolní obce. Chápeme, že ideální
řešení neexistuje. Někteří občané, zejména majitelé starších
domů v centru obce, skutečně nemají možnost na svých pozemcích zaparkovat všechna auta, které domácnost vlastní.
Mnoho domů bylo stavěno v době, kdy se nepočítalo s tím, že
v průměru každý dospělý člen domácnosti bude mít vlastní vůz
a že se počet aut na silnicích znásobí. Na povinnosti majitelů
těchto domů dodržovat předpisy (ale ani na povinnosti obce
a dalších příslušných orgánů toto dodržování vymáhat) to však
nic nemění.
Na základě těchto skutečností obec musí obec parkování v obci
skutečně řešit plošně a zejména koncepčně.
Do doby, než obec ve spolupráci s odborníky a zúčastněnými orgány připraví koncepci parkování na území obce, prosíme naše
obyvatele, aby dodržovali výše uvedená pravidla, a zejména aby
byli ohleduplní vůči svému okolí. Nikdy nevíte, kdy bude kdokoliv z Vás potřebovat záchrannou službu či hasiče a pokud nebude zajištěn jejich průjezd, mohou být důsledky fatální.
Děkujeme všem ohleduplným obyvatelům naší obce.
Zastupitelstvo Obce Jirny

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
kteří oslavili 80 let a více
Karel Pecka
František Kolb
Jiřina Schwottová

Josef Truhlář
Marie Hloušková
Marta Žebráková
Miloslava Válová
Marta Pavlíková

Srdečně gratulujeme.

V t o mt o m ě s í c i n á s n av ž dy o p u s t i l i :

Vlasta Škvorová
Marie Homolová
Jitka Skřivanová

Rodinám a pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast
Za OÚ Šárka Hanušová

Nakládání s odpady v době koronaviru
Jednorázové ochranné pomůcky (roušky, respirátory, rukavice....)
patří do směsného komunálního odpadu. Měly by se předtím
vložit do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového pytle, který se pevně zaváže. Nevkládat do tříděného odpadu. Svoz probíhá stejně jako obvykle. Základem je dodržování
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všechn hygienických a bezpečnostních pravidel bránících přenosu viru SARS-CoV-2.
Pracovníci AVE mají ochranné pomůcky - roušky, rukavice, dezinfekce na ruce a dezinfekce do interiéru vozu a vyhýbají se
osobnímu kontaktu s občany.
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Informace o ukončení platnosti nájemních smluv o hrobových míst
Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 31. 12. 2020 končí platnost nájemních smluv
u následujících hrobů:

Část I. Hřbitov:

32, 47, 53, 88, 96, 124, 139, 161, 218, 238, 265, 267, 284, 292, 301, 308, 318, 321, 332, 378, 407, 449, 461,466, 494

Část II.

46, 63, 70, 178, 183, 212

Tyto informace jsou platné k 27. 10. 2020.

Část III.

Prosíme o uhrazení poplatků na další období a obnovení smlouvy –
podrobnější informace na tel: 281 962 945 nebo podatelně OÚ,
Brandýská 9 – přízemí.
Za Obec Jirny Mgr. Michaela Vodičková

301, 307, 325, 373, 374, 375,423, 424, 453

Hurá, podzim!

Také jste se jako děti těšily celé léto na to, až dozrají kaštany? Od půlky léta jsme pro jistotu chodili zkoušet, zda už náhodou nedozrály. Lezli jsme po stromech a ztuha loupali nezralé slupky. Jasně, že ještě nebyly, ale co kdyby. Teď se ale
ta správná doba na jejich sběr a já Vám ukážu, jak na chvíli zabavit děti a co vše se s nimi dá vymyslet. Ať už jde o podzimní bitvu ve spadaném listí nebo výrobu zvířátek.

Žirafa
Mravenec

Tělo mravence budete celé
navlékat na 1 špejli. Vezměte
si kaštan, který vám nejvíce
připomíná mravenčí hlavu.
Nalepte na něj oči, navrtejte
navrchu hlavy dírky na tykadla
a nasaďte jej na špejli. Následně za hlavu navlékněte tři
menší kaštany a celé to zakončete větším kaštanem, který bude připomínat zadeček. Do 3
menších kaštanů, které tvoří tělíčko, navrtejte po dvou sirkách.
Na závěr vezměte menší klacíčky a zasaďte je do připravených
otvorů v hlavičce.
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Základ žirafy tvoří 2 větší kaštany,
které spojte sirkou k sobě. Do každého kaštanu ještě přidejte po
spodních stranách 2 sirky, škrtací
částí doků. Budou představovat nožičky. Do předního tělového kaštanu
následně navrtejte špejli směrem
vzhůru. Na tu navlečte šípky, kterou
budou představovat krk. Na krk nasaďte hlavu s přilepenými očima.
Aby byla žirafa úplná, vyvrtejte na
hlavičce další 4 dírky. Do dvou
vsaďte zkrácené sirky a malé šípky
jako ouška, jak vidíte na obrázku.
Domalujte pusu a zvířátko je na
světě!

ZPRÁVY Z OBCE
Medvídek
Na medvídka si vyberte 1 hezký
velký kaštan, který bude představovat tělíčko. Na něj pomocí kousku
špejle přidělejte střední kaštan jako
hlavičku. Poté vezměte 6 malých
kaštánků na nožičky, pacičky a ouška. Někdy si můžete namísto malých kaštánků vypomoci modelínou.
Na hlavičku dokreslete nebo přilepte oči a zvýrazněte bílou barvou
čumáček.

Pavouk

U pavouka bude potřeba
hodně navrtávat dírky. Spojte
kousek špejle menší (hlavička) a větší (tělíčko) kaštan
dohromady. Do většího kaštanu následně navrtejte z každé strany 4 dírky na nožičky,
do kterých vsuňte modelovací drátky a vytvarujte je
jako nohy. Na hlavičku dolepte oči, a pokud chcete, domalujte i pusu.

Nápadů na výrobky je celá řada, nechte se tu třeba inspirovat:

Článek zpracovala:
Lucie Proroková
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My a naši pejsci

Vážení spoluobčané, v nedávné době se na naši redakci
obrátil čtenář Jirenského zpravodaje s tím, zda bychom
mu nemohli pomoci rozšířit osvětu ohledně úklidu psích
exkrementů po obci. Nedávno (jakožto každý další týden)
se mu totiž stalo, že přímo přes vlastní brankou do jednoho
takového kousku navečer šlápl. Pojďme se tedy na to trochu podívat.
Situace kolem nás, současná koronavirová doba, uzavření škol,
příkazy, zákazy a jiná doporučení nás najednou donutily zůstat
více ve svých domovech a logicky tak i více času trávíme, nejen
se svými dětmi, ale také svými čtyřnohými kamarády venku
v přírodě.
Přemýšleli jste někdy, proč jste si vlastně mazlíčka pořídili? Určitě Vám neuniklo, že základní povinností chovatele psa je ho
řádné přihlásit, opatřit identiﬁkační známkou, dodržovat při pohybu na veřejných prostranstvích obecně závaznou vyhlášku
a samozřejmě také po svém čtyřnohém miláčkovi odklízet jeho
exkrementy. Věřím, že každý z nás má zájem žít v čistém městě
či vesnici, a proto není lhostejný k ostatním spoluobčanům a exkrementy po pejscích jednoduše uklízí. Nebo, alespoň by se
takto chovat měl! Bohužel, kudy chodíme, tudy na ně narážíme.
Psí exkrementy jsou prostě všude. V trávě, na hřištích, na chodnících i před našimi domy. Stále se totiž najdou lidé, kteří jsou
líní se ohnout, a výkal po svém mazlíčkovi uklidit. Nezáleží na
tom, zda jde o malého nebo velkého psa. Na botě to prostě smrdí
stejně. I dítě chápe, že ten pes za to nemůže a vykonat někde potřebu musí. Možná je majitel jen líný, možná nezodpovědný
a taky si možná si asi neuvědomuje hrozbu dvacetitisícové po-
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kuty, kterou za to může pokaždé dostat.
Sama jsem v nedávné době také zažila jeden příběh, poslechněte si ho – běží žena na polní cestě
do Nových Jiren se sluchátky v uších, sportovkyně každým coulem, o pár metrů za ní jí sotva
stačí její velký pes. V půlce cesty došlo na volání přírody a „trhač“ vykonal potřebu u cesty v trávě. Jelikož
jdu za ní, paní se otočila, zřejmě s otázkou, kde se pejsek zasekl,
a tak se vrátí, duchaplně exkrement sebere do igelitového pytlíku a já si říkám – teda, ještě jsou u nás v obci lidé, kteří jsou
zodpovědní vůči druhým – a v tom žena popoběhne dalších pět
metrů a šup, uzavřený igelitový sáček odhodí do pole!? Má smysl
si pokládat otázku, proč nyní nechá ten igelit další desítky let
rozkládat se v poli anebo proč má pocit, že to časem za ní někdo
jiný uklidí? Asi nemá……..
Milá zlatá dámo, vracet se pro něj nemusíte, neboť jsem ho do
toho koše, který byl pouhých 200 m opodál a kam jste ve vašem
zběsilém tempu mohla popoběhnout, odnesla já. A to nejen
proto, že by to pro mé přítomné dítě bylo nevýchovné, ale protože by mě hanba fackovala to tam dalších 15 let nechat rozkládat.
Pravdou je, že některým lidem bych do hlavy ani vidět nechtěla.
Po mně potopa. Amen.
A nyní dovolte prosbu: prosím proto veškeré rozumně uvažující
lidi, aby si po přečtení mého článku vzali za své, že i naši miláčci, které jsme si s láskou pořizovali, si zaslouží, abychom se
o ně postarali. Se vším všudy.
Děkuji!
P.S. Snad vám můj článek trochu vlil alespoň úsměv do tváří.
Přeji krásné podzimní dny!
Lucie Proroková

ŠKOLSTVÍ

V Mateřské škole Jirny se v září setkaly děti, které se už znaly
z předchozího školního roku, ale nastoupily i nové děti, které si
musely na pobyt ve škole zvykat. Nejprve se seznámily se spolužáky ve třídě, paními učitelkami a zaměstnanci MŠ a zapamatovaly si své značky a místo, kam si budou ukládat osobní věci.
V současné době se již rády zapojují do všech činností. Ráno si
hrají, kreslí, prohlížejí knížky a rozvíjejí kamarádské vztahy. Po
úklidu hraček utvoří komunitní kruh, ve kterém vypráví své zážitky a zkušenosti. Následuje zdravotně preventivní cvičení s pohybovou hrou a řízená činnost, kde se učí o živé a neživé přírodě.

V říjnu se seznámily se zvířaty a rostlinami, které mohou vidět
na zahradě, na poli a v lese. K oblíbeným dětským činnostem
patří zpěv písní za doprovodu klavíru a dětských hudebních nástrojů, recitování básniček a tvoření výtvarných prací.
Všechny paní učitelky v mateřské škole usilují o to, aby první
vzdělávací krůčky dětí byly stavěny na promyšleném odborně
podepřeném a lidsky a společensky hodnotném základě, a aby
čas zde prožitý byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání.
Mgr. Irena Kolafová

Základní škola
Škola na dálku - pozdrav rodičům a dětem jirenské Milé děti, obdivuji vás. Zvládáte výuku skvěle a zasloužíte si
velkou
školy
Vážení rodiče, milé děti,
srdečně vás zdravím a věřím, že vše v náročné době zvládáte, jak
nejlépe to jde, a že si užíváte podzim se všemi krásami, které
nám v posledních dnech nabídl.
Už je deﬁnitivně jisté, že se děti první listopadový týden do školy
nevrátí a nebude zahájena prezenční výuka, nenaplní se ani
jeden plánovaný scénář. Budeme dále pokračovat v distanční
výuce s nastavenými pravidly, rozvrhy, podle manuálů MŠMT.
S prodloužením výuky distančním způsobem a neurčenému termínu jejího ukončení přistoupíme ke změnám v on-line podobě
distanční výuky, vyučující přizpůsobí obsah tempu dané třídy
nebo individuálním potřebám.
Je však důležité pokračovat v prezentaci nového učiva. Dobře
víme, že bez podpory a pomoci rodičů se neobejdeme. Vážíme si
všech rodičů, kteří nám pomáhají, pravidelně s námi komunikují, směřují děti k zodpovědnosti a samostatnosti, kontrolují
práci dětí, zapojují se do aktivit tříd, nabízí nezištnou pomoc.
Chválím všechny děti, které se zapojily aktivně, některé jsou
ještě ve fázi hledání významu povinné výuky na dálku a řešení
technických problémů. Naší snahou je ale najít společnou cestu
k co nejlepšímu zvládnutí učiva, podpořit i technickou vybavenost zapůjčením zařízení.
Ráda bych ocenila snahu těch nejmenších – dětí z přípravné
třídy, prvňáčků a druháčků.

.
Třeťáci, čtvrťáci a páťáci jsou již zkušení on-line žáci.
O tom jsem se mohla přesvědčit naživo při vaší výuce minulý
týden. I vy, všichni, zasloužíte pochvalu. A pokud se objevily
drobné nedostatky, napravte je!
Zbývá ještě vzkaz pro děti z druhého stupně. Jste staršími a zkušenějšími žáky. Výuku, která není prezenční, jste mohli vyzkoušet při jarní dobrovolné distanční výuce. Zjistili jste, že bez
pravidelné práce, denního řádu, spolehlivosti, zodpovědnosti
a samostatnosti to nejde. Máte povinnost výuky a určitou volnost, která svádí k odsouvání plnění povinností a úkolů. Je to
vaše rozhodnutí, které přináší nedobré výsledky a co nejvíce, už
nikdy nedoženete vše, co jste se mohli naučit. Využijte nabízené
podpory vyučujících. Jsem ráda, že od říjnového zahájení distanční výuky mohu ocenit svědomitý přístup většiny druhostupňových dětí.
Poděkování patří i mým kolegům, pokračují v náročné práci. Od
předchozí distanční výuky na jaře 2020 pracují s větší technickou, provozní i organizační podporou a také v plném obsazení
celého pedagogického sboru, zatím mohou učit všichni. A úplně
nejraději by učili vaše děti ve škole. Vnímáme kladné odezvy rodičů, na negativní reagujeme, pokud jsou opodstatněné. V tomto
případě schází nemožnost či pravidelnost vzájemné osobní komunikace dané aktuální dobou.
Kladně můžeme hodnotit kvalitu školního stravování a součas-
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nou nabídku služeb. A poslední, na koho bych nechtěla zapomenout, jsou provozní zaměstnanci školy. Pokračují v běžném
provozním režimu a dokončují práce spojené se stěhováním
budov.

Vážení rodiče, milé děti,
věřím, že společnými silami vše zvládneme se vzájemnou podporou, pomocí, porozuměním a komunikací.
Přeji vám klidné dny a pevné zdraví. Těšme se na dobu, kdy škola
bude zase taková, jaká má být. Opatrujte se.
Hana Kudrnová

Básnička pro lepší náladu
ŽIRAFA JDE DO ŠKOLY
Bára Pavlíková

Žirafa jde do školy,
zapomněla úkoly,
cestou potká kaktus
a řekne mu čus bus.
Kaktus jí odpoví,
Půjdem spolu do školy.

KAKTUS

Ondřej Vojáček

Žirafa jde do školy,
nemá žádné úkoly.
Kaktus cestou uviděla,
velkou chuť na něho měla.
U kaktusu míč a hned vedle rýč.
Když ten kaktus snědla,
celá potom zbledla.

ŠKOLA VOLÁ
Nela Brunátová

Už je září, škola hlásá,
být ve škole, to je krása.
Samé plusy – mínusy,
o hodině nás píchnou kaktusy.
Žirafa do školy hlavu strčila,
v okně IV.A se jí hlava vzpříčila.
12

KULTURA
KAKTUSOVÝ ŽALUDEK
Tobiáš Boháček

Žirafa se narodila,
byla jako každá jiná.
Ve škole ji měli rádi
a byli s ní kamarádi.

Do Mexika vyrazila,
tortily si nakoupila,
ale kaktus tady je
a žirafa lituje.
Dala si ho k svačině,
asi mohla, nebo ne?
Přeji dobré chutnání,
v břiše máš teď píchání.

KULTURA

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY

Současná společenská situace, kterou všichni procházíme,
je pro mnohé z nás náročná. Informace se mění téměř každý
den a nám nezbývá nic jiného než doufat, že kulturní i společenský život bude v našich obcích zase brzy obnoven.
Přesto jsme trpěliví a připraveni Vás informovat o dalších
změnách, které bude nutno přijmout. Jsme velmi vděčni za
to, že i Vy chápete současnou tíživou situaci spolků a organizací, které se snaží udržet svou činnost, dostát svým
organizačním i finančním závazkům a musí čelit zcela
novým výzvám. Pro případ, že by to situace dovolila, stále
připravujeme několik akcí, které uvádíme níže v přehledu.
Buďte prosím i nadále s námi. Velmi Vám za to děkujeme.
Pro aktuální informace sledujete www.otevrenasrdce.cz,
www.uantosu.cz a naše FB stránky.
S přátelstvím, s humorem, a především společně. Zvládneme
to!
SOS JIRNY

Listopad

13. 11. 2020 pátek, 19.00, Biograf Kvapík – Corpus Christi.
Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé
duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním
rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn
a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se
po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní
farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu
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došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Uspěje
Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu?
Jsme rádi, že po dlouhé době do Biografu Kvapík přinášíme kvalitní klubový snímek, který nemá jen oscarové ambice, ale i vysoké hodnocení u diváků. Nenechte se odradit názvem a přijďte.
Vstupné dobrovolné.
17. 11. 2020 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 ﬁnančních 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.

Prosinec

4. 12. 2020 pátek, 17.00, Páteční odpolední čaje. Živá hudba
k tanci, poslechu a setkávání, nejen pro dříve narozené.
Vstupné 50 Kč.

4. 12. 2020 pátek, 19.00, Tančírna Kvapík.
10. 12. 2020 čtvrtek, 19.00, Vánoční setkání s Jiřinou Bohdalovou. Připravujeme, pro bližší informace sledujte www.otevrenasrdce.cz

KULTURNÍ DŮM JIRNY
15. 11. 2020 neděle, 19.00, Ivan Mládek a Banjo Band. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
13. 12. 2020 neděle, 19.00, Ewa Farna
– Málo se známe tour 2020.
Prosím nepropadejme panice, Ewa i kapela mají zájem na uskutečnění koncertu, a proto se koncert přesouvá na neděli 13. 12.
2020. Vstupenky zůstávají v platnosti. Omlouváme se všem majitelům vstupenek za nepříjemnost a moc se na vás těšíme!
Přesto, pokud byste z jakéhokoliv důvodu nemohli přijít, nabízíme Vám možnost vrácení vstupného.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz

SPOLKY A ORGANIZACE
Sdružení postižených civilizačními chorobami
Chci Vás seznámit s posledním jednodenním výletem na hrad
Lemberk a města Jablonného v Podještědí, klášterem a bazilikou sv. Vavřince a sv. Zdislavy.
Že Vám jméno sv. Zdislava něco říká? Pokud ne, tak Vám ji při-
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pomenu, pokud dovolíte. Celý příběh začíná jejím sňatkem za
Havla z Lemberka, za kterého se provdala ve svých patnácti letech v roce 1235. Byla velice zbožná, soucítila s chudými lidmi,
kterým celý svůj život pomáhala. Léčila nemocné a zraněné,
znala bylinky, chodila do studánky pro léčivou vodu. Její manžel

SPOLKY A ORGANIZACE
byl válečník, doma se moc nezdržoval, a tak výchova čtyř dětí
byla převážně na ni. Toužila postavit klášter a kostel v blízkém
okolí hradu. A tak s manželem povolali dominikánské bratry a
začali se stavbou kláštera. Údajně prý v noci pracovala na jeho
stavbě.
Už za svého života o ní kolovaly zvěsti, že je svatá a dokáže
uzdravit lidi, a to i psychicky choré, ale i dobytek, dělat zázraky.
Její život však netrval dlouho, zemřela mladá, ve věku asi 30 až
34 let. Pravdě podobně roku 1252.
Šla staletí a hrad Lemberk změnil několikrát majitele, prošel
přestavbami, naposledy barokními. Ale na sv. Zdislavu se nezapomnělo, dokonce vybudovali světničku s dobovým nábytkem
z časů Zdislavy.
Povídání o hradě bylo zajímavé a poučné. Po skončení prohlídky
jsme odjeli do blízkého Jablonného, kde jsme se občerstvili a
potom jsme se šli podívat na klášter a baziliku, kde nás uvítala
řádová sestra, která nás seznámila s historií obou staveb a architekturou.
Bazilika je opravdu krásná, je možné nahlédnout do prostor, kde
jsou uloženy ostatky sv. Zdislavy, popřípadě jí písemně požádat
o pomoc.
Měli jsme možnost si uvědomit, že šlo o mimořádnou ženu. Já se
však domnívám, že v každém z nás je něco mimořádného, jen si
to neuvědomujeme nebo tomu nevěnujeme pozornost.
Pak už nás čekala cesta zpět, míjeli jsme Mimoň, Doksy, vzhlédli
jsme k majestátnímu hradu Bezděz, který bychom asi těžko zdolali. Nad řekou Jizerou se vypínaly zdi hradu Zvířetice. Vůbec se
nedivím, že tento kraj miloval Karel Hynek Mácha.

Tak snad příště zas navštívíme tento kraj šikovných lidí a historických památek, protože i současnost je zajímavá.
Chtěla bych poděkovat panu starostovi Skořepovi a místostarostce paní Hanušové a zastupitelstvu obce za ﬁnanční pomoc,
která nám pomáhá navštěvovat krásná a zajímavá místa naší
vlasti.
Eva Pilátová
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SPOLKY A ORGANIZACE
Veteran Car Club Nové Jirny
D-Day Javornice

Na této krásné akci pořádané Klubem 3. armády Plzeň se pravidelně scházíme dvakrát do roka. Letošní jarní jízda byla zrušena
z důvodu omezení souvisejících s výskytem koronaviru. O to více
jsme se těšili na podzim.
S obavami jsme sledovali vývoj situace. Akce byla naplánována
na víkend 9.–11. 10. 2020. Z důvodu omezení hromadných akcí
pořadatelé zkrátili setkání pouze na sobotní jízdu a zrušili veškerý doprovodný program.
I přes všechna omezení jsme se rádi vydali na Severní Plzeňsko.
V této krásné turistické oblasti najdete mnoho skvostů jako např.
Rabštejn nad Střelou, barokní klenoty Mariánská Týnice, Manětín a Plasy. Také zde najde krásnou a různorodou krajinu. Naším
cílem byla oblast středního toku řeky Střely, protékající Rabštejnskou a Plaskou pahorkatinou a je nejkrásnějším, opravdu
romantickým úsekem. Pod Rabštejnem vstupuje řeka do kaňonu
s hustým porostem buků a smrků, lidskou přítomnost zde připomínají jen starobylé mlýny. Údolí jsou tu sevřená, strmá
a stěny přesahují i 100 m výšky nad řekou.
Přestože nám počasí příliš nepřálo a celou sobotu střídavě po-

prchávalo, jízdu touto krásnou krajinou jsme si opravdu užili.
Díky deštivému počasí byly cesty rozbahněné a v řece Střele
hodně vody. To je to pravé na otestování zručnosti řidičů a technickou připravenost našich vozů. Pár karambolů na sebe nenechalo dlouho čekat, ale v dobré partě se vždy všechno rychle
vyřeší a my jsme řádně zabahnění a promoklí dojeli na základnu
v kempu Dolů Bílina v Mladotocích.
Tady jsme se rozloučili s přáteli z ostatních klubů, popřáli hlavně
pevné zdraví, abychom se v příštím roce na našich společných
akcích opět všichni sešli.
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Další plánovanou akcí, kterou jsme chystali měla být Milukášská
zábava. Bohužel z důvodu mimořádných opatření v souvislosti
s COVID-19 jsme nuceni tuto společenskou akci zrušit.
Je nám to všem velice líto, ale je pochopitelné a mělo by to tak
vždy zůstat, že lidské zdraví je na prvním místě a my musíme respektovat rozhodnutí vlády ČR.
Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme hodně zdraví tělesného i duševního.
Za VCC Nové Jirny Jřina Vlastníková

SPOLKY A ORGANIZACE
Sdružení Otevřených Srdcí
Dušičkové rozjímání aneb Jak přežít dnešní
dobu

že jste nad věcí. Ve svých pocitech se však neutápějte i ony by
vám mohly způsobit nemoc.

S přibývajícími roky jsem pochopila, že život je šancí pro každého z nás. Jen na nás záleží, jak my s ním naložíme, neboť je to
dar pro nás nejcennější. Vy sami jste pro sebe tou nejdůležitější
osobou na světě.

Vyhledávejte situace, kde se cítíte dobře. Vycházky v přírodě, cvičení, setkání s přáteli, meditace, každý inklinuje k něčemu jinému. Nezapomeňte se radovat z každého dne, z každé maličkosti.

Zastavte se a naslouchejte. Nemusíte hned při prvním náznaku
nemoci běžet k lékaři. To je výsledek vašeho zautomatizovaného
myšlení, které vás k tomu nutí. Lékař–léky–lékárna, to je běžná
praxe. Napadlo vás někdy zamyslet se nad důvodem onemocnění? Napadlo vás někdy dát do souvislostí nemoce a emoce?
Zjištění příčiny nemoci je nejjistější způsob, jak ji vyléčit. Nemoc
není pohroma nebo trest, jen vaše tělo k vám skrze ni promlouvá. Naslouchejte mu, přemýšlejte, ale hlavně srdcem, protože tam najdete ty neřešené emoce, které ukrýváte před sebou
i před světem.

Mějte rádi sami sebe. Sebeláska není sobectví. Dokonce vy musíte být na prvním místě před vaším partnerem i vašimi dětmi.
Vy musíte být šťastni a spokojeni, abyste mohli udělat šťastné
lidi okolo vás.

Vylezte ze své ulity a mějte odvahu změnit své myšlení. Naučte
se naslouchat životu, protože on by vás rád vedl na vaší cestě,
kdybyste mu to dovolili a nemysleli si, že víte vše lépe.
Buďte k sobě upřímní. Připusťte si své pocity a nenamlouvejte si,

Naučte se odpočívat. Odpočinek by měl být naplánovanou součástí vašeho dne. Tím projevujete úctu a lásku sami sobě. Své
tempo přizpůsobte potřebám vašeho těla. Zkuste alespoň chvíli
každý den nerušeně si lehnout do naprostého ticha, zavřete oči,
snažte se na nic nemyslet, vnímejte svůj dech a „jenom“ buďte.
Tím nejlépe načerpáte životní energii pro vaše další konání.
Neztraťte se v této době především sami sobě!!!
Hodně síly ke změně životního postoje vám přeje
Helena Zelenková
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SPOLKY A ORGANIZACE
SDH Nové Jirny
Po dlouhé době se opět v našem sboru podařilo dát dohromady přípravku dětí ve věku od 3 do 6 let. Vedoucí si
vzali opravdu nelehký úkol. Začali svou první schůzkou
v pondělí 7. září a hned na prvním setkání spolu s rodiči
byly děti nadšeny. Za pomoci našeho místostarosty sboru p.
Tomáše Klenky přítomné seznámili s hasičskými auty, s prostorem uvnitř a kolem hasičárny. Na dalších schůzkách se
sešlo 23 dětí s ohromným nadšením a přáním stát se hasičem. Vedoucí je pomalu začali seznamovat s činností přípravky, ale bohužel, jak rychle to začalo, tak rychle musely
být schůzky z důvodu současné situace přerušené. Stejně
tak i schůzky a soutěže družstev mladých hasičů. Už teď se
na všechny děti moc těšíme.
Vzhledem k připravovanému prodloužení nouzového stavu
setkání u vánočního stromečku v Nových Jirnech, plánované na sobotu 28. listopadu, rušíme. Stromeček na první
advent alespoň ozdobíme a rozsvítíme.
V této nelehké a zvláštní době, pro vás i letos připravujeme
návštěvu Mikuláše, čerta a anděla.
Možnost objednání na tel. čísle 774 902 328, p. Jan Siekel.
Doufáme, že bude situace příznivá, protože
děti si nadílku určitě zaslouží ……společně
to zvládneme……™™™
za SDH Nové Jirny Marcela
Hrubantová

Divadelní spolek v době
pandemické II

Milí čtenáři a přátelé divadla,
druhá vlna nám odnesla nejen ministra zdravotnictví a naději na život v normálních kolejích, ale konkrétně v našem spolku také
myšlenku na uspořádání premiéry další pohádky v letošním roce.
Nevadí, důležité je, abychom nebyli trudomyslní a od toho tu přeci divadlo je. Netvrdíme
sice, že divadlu rozumíme a nejsme ani školení

psychologové, (tedy až na jednoho našeho
člena, který se v posledních měsících skutečně
věnuje své profesi naplno a my nedoktoři, nehasiči a nepsychologové mu držíme palce). Čím
však přispět můžeme, je poslech klasických pohádek, špetkou toho humoru, a když bude doba
pandemická trvat déle, než si všichni přejeme,
tak se možná dočkáte i něčeho zásadního pro
dospělé. A to si opravdu nepřejte vědět, jak na
tom bude 5. prosince čert s Mikulášem a andělem! Ti tu pandemii řeší zcela určitě po svém.
Zkrátka zůstaňte s námi na webu i facebooku.
Jsme ochotní a jsme tu pro vás – Jireňáky.
Za DS Marie Kočová
http://ochotnicijirny.cz/
https://bit.ly/3dUkqpT

Občané Obci Jirny a Nové Jirny
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Vážení občané,
z důvodu aktuální situace se letošní Setkání se Svatým Mikulášem v jirenském kostele nekoná.
Přejeme každému z vás zdraví, klid a rodinnou pohodu. Těšíme se na další setkání s vámi.
Markéta Burdychová

INZERCE

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

INZERCE

A co Vaše
podnikání

?

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz
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