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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
první školní měsíc je za námi a podzim začíná ukazovat své
kouzlo v barvách listí na stromech, dozrávajících plodech kaštanů, šípků či dýní, ptáci se houfují k odletu do teplých krajin
a příroda se pomalu chystá k zimnímu odpočinku.

I v tomto čase bude náš zpravodaj s Vámi, aby Vás seznámil
s tím, co se v naší obci událo nebo se teprve chystá.
Věříme, že Vám tak zpříjemníme podzimní dny a přineseme zajímavosti, které stojí za to číst.
Příjemný podzim.

ZPRÁVY Z OBCE
Nové nástěnky
Jak jste si již možná někteří všimli, byly v měsíci září vyměněny
staré venkovní informativní vitríny za nové. Celkem bylo nakoupeno šest kusů nástěnek. Čtyři najdete v ulici Brandýská v Jirnech a dvě budou vyměněny v ulici Hlavní v Nových Jirnech.

Doufáme, že je naše školy, spolky, sdružení a organizace využijí
co nejlépe ve prospěch našich spoluobčanů a nadále nás díky
nim budou zásobovat zajímavými a inspirujícími výtvory, nápady či informacemi.

Zahájení stavebních prací na ulicích v Nových Jirnech
9. září byly zahájeny práce na opravách ulic Havlíčkova, Na Rovinách a část ulice Letenská v Nových Jirnech.
Ulice jsou vybagrovány a pokládají se obruby. V části bude položena dešťová kanalizace a budou doplněny lampy veřejného
osvětlení. K jednotlivým nemovitostem budou provedeny vjezdy
a přístupy. Silnice mají být dokončeny v následujícím měsíci.

ZPRÁVY Z OBCE

Bezpečná cesta našich dětí až ke dveřím nové školy v Jirnech
Rádi bychom touto cestou odpověděli na časté dotazy rodičů,
ohledně bezpečné cesty do nové školy v Jirnech. V tuto chvíli je
pohyb chodců veden od chodníku v ulici Pražská přes přechod
u křižovatky a skrz parkoviště školy. Pro větší bezpečí je zde ohrazením oddělena ulička pro chodce vedoucí ke vstupu do školy.
Toto je pouze provizorní řešení po dobu stavby. Do budoucna je

počítáno s nových přechodem k pozemku školy v místě, kde hraničí pozemek školy s tenisovými kurty a odtud povede bezpečný
chodník kolem parkoviště a školní budovy až ke vchodu do školy.
Prosíme tímto o trpělivost a shovívavost, než bude stavba dokončena a s ní i nový bezpečný chodník.

Třídění odpadu
Přestože obec pravidelně informuje
o třídění odpadu, o potřebě uklízení
nepořádku v obci, stejně se najdou
někteří, kteří nepotřebné věci vyhodí
tam, kam je zrovna napadne. Otázkou
zůstává, proč to tak je, když sběrné
dvory jsou dostupné všem občanům
a v Nových Jirnech navíc sběrný dvůr
funguje v sobotu do 12 hodin, tedy ve
volný den. Pokud někdo nemůže z pracovních důvodů stihnout jeho sobotní
otvírací dobu, může využít sběrný dvůr
v Jirnech, který je otevřen v pátek od 16
do 19 hodin večer.
Majitel odpadu z následující fotograﬁe
však neváhal, počkal si až odvezou ve
středu plast ze žlutého kontejneru
v ulici Jiráskova (v Nových Jirnech v lokalitě pod lesem) a hned ho zase zaplnil přesně tím, co do něj nepatří – ani
kufr ani zahradní lehátko s hliníkovou
konstrukcí nepatří do kontejneru
s plastem. Protože si všímaví obyvatelé
všimli zvláštního odpadu, který byl
vhozen do popelnice, vyndali ho a pos-
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ZPRÁVY Z OBCE
tavili k ceduli, která u těchto kontejnerů upozorňuje na zákaz
skládky a doufali, že se v dotyčném hne svědomí a zamyslí se nad
svým chováním a odnese věci do sběrného dvora, tedy tam, kam
patří. Výsledek byl však takový, že se následující den věci opět objevily ve žlutém kontejneru, tentokrát tak, aby nebyly zvenčí vidět.
Je tedy zcela jasné, že ten, kdo věci do kontejneru vhodil, bydlí
v blízkosti kontejnerů a slova jako ohleduplnost k životnímu
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prostředí či pravidla, mu nic neříkají. A to je smutné.
Co říct k takovému chování? Obec se může snažit poskytnout
svým obyvatelům veškerý komfort třídění i ukládání odpadu, ale
dokud budou mezi námi žít podobní neohleduplní lidé, budeme
se s podobnými problémy potýkat stále. Přitom stačí, aby si lidé
uvědomili, že čisto kolem sebe si děláme jen my sami a podle
toho bude i naše okolí vypadat.

ZPRÁVY Z OBCE

Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 11.9.2019
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: dle presenční listiny
Program:

1. Schválení přijetí dotace z rozpočtu KÚSK
2. Bezúplatná směna obecního pozemku p.č. 1582/25 o výměře 62m2 za pozemek p.č. 1582/27 o výměře 135m2
a pozemek p.č. 1582/26 o výměře 1m2
3. Prodej obecního pozemku p.č. 887/47 o výměře 47m2
4. Výběrové řízení na intenziﬁkaci ČOV – 2. etapa
5. Vyhláška k zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství
6. Různé
7. Usnesení, závěr

Navrhovatelé zápisu: Ing. Horák, Ing. Červinka
Ověřovatelé zápisu: Ing. Benáčan, p. Kopecký
Hlasování veřejné, diskuse ihned

1.

12 x ano
12 x ano
12 x ano

SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ DOTACE Z ROZPOČTU KÚSK

Obec Jirny na jaře letošního roku podala další žádost o ﬁnanční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského infra
strukturního fondu v rámci tematického zadání Podpora rozvoje a obnovy základních škol.
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ZPRÁVY Z OBCE
Zastupitelstvo Středočeského kraje naši žádost projednalo a schválilo nám poskytnutí dotace ve výši 10mil.Kč.
Aby Středočeský kraj mohl vyhotovit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, je nyní potřeba, aby zastupitelstvo obce
Jirny na dnešním veřejném zasedání toto přijetí dotace schválilo.
Návrh formulace: zastupitelstvo obce Jirny schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace 10mil.Kč ze Středočeského infrastrukturního fondu – podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálních škol v okolí velkých měst – ISF/ŠKO/039167/2019.
Hlasování: ANO všemi hlasy

2.

BEZÚPLATNÁ SMĚNA OBECNÍHO POZEMKU p.č. 1582/25 O VÝMĚŘE 62m2 ZA POZEMEK p.č. 1582/27
O VÝMĚŘE 135m2 A POZEMEK p.č. 1582/26 O VÝMĚŘE 1m2
Na základě dřívějších jednání s novými majiteli pozemků bývalého zahradnictví v ul. Luční došlo k dohodě o uvedení hranice ul. Luční a pozemku zahradnictví do souladu s katastrem nemovitostí a dále k bezúplatné směně části pozemků do
majetku obce, které budou sloužit pro zřízení přístupu k připravovanému místu přecházení v této lokalitě a také k přístupu k autobusové zastávce výměnou za obecní pozemek.
Na základě této dohody byla připravena směnná smlouva mezi obcí a majiteli pozemků dle které dojde na základě vyhotoveného geometrického plánu k bezúplatné směně pozemků takto:
a) Obec převede ze svého majetku pozemek parc.č. 1582/25 o výměře 62m2
b) Obec získá do svého majetku pozemek parc.č. 1582/27 o výměře 135m2 a pozemek parc.č. 1582/26 o výměře 1m2,
vše v obci a k.ú.Jirny.
Záměr o směně pozemků byl řádně zveřejněn na úředních deskách 15.8.2019.
Hlasování: ANO všemi hlasy

3.

PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU P.Č. 887/47 O VÝMĚŘE 47M2
Při oplocení soukromého stavebního pozemku parc.č. 887/19, který se nachází na jižní straně Vyšeráku, došlo omylem jeho
majitelem k připlocení obecního pozemku parc.č.887/47 o výměře 47m2. Na základě tohoto zjištění proběhlo jednání
s majitelem pozemku, který následně podal žádost o koupi omylem připloceného obecního pozemku. Zastupitelstvo obce
tuto záležitost již dříve předjednalo a vyslovilo předběžný souhlas k prodeji s tím, že pozemek bude prodán za cenu dle
znaleckého posudku, který bude zadán. Cena za 1m2 činí 2.500,-Kč. Záměr o odprodeji byl taktéž řádně zveřejněn na úředních deskách 15.8.2019.
Hlasování: ANO všemi hlasy

4.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA INTENZIFIKACI ČOV – 2. ETAPA
Již v roce 2017 byla zahájena příprava projektové dokumentace na rekonstrukci a intenziﬁkaci ČOV Jirny – 2. etapa. Po vyhotovení projektové dokumentace byla zpracována žádost o ﬁnanční podporu a podána na SFŽP. Ve 2. kole při vyhodnocování žádostí jsme uspěli a dostali jsme v září 2018 vyrozumění o akceptaci naší žádosti. Následně probíhalo doložení
dalších požadovaných dokumentů a v měsíci srpnu 2019 jsme mohli konečně vypsat i výběrové řízení na zhotovitele.
Byly osloveny 3 ﬁrmy a zakázka byla vyvěšena na veřejný proﬁl, kde se mohly přihlásit ještě i další ﬁrmy. Nabídku podali 3 zájemci, z nichž cenově nejvýhodnější nabídka byla od ﬁrmy EKOSYSTÉM spol. s.r.o., Praha 5, IČ: 44851804, za nabídkovou cenu 4.949.681,72Kč + DPH. V současné době běží 15ti denní lhůta na možné odvolání.
Předmětem této zakázky jsou úpravy k lepšímu zabezpečení čištění odpadních vod, což znamená, provést mimo jiného, tato
technická opatření: Úpravy stávající aktivace systému, nová regenerace kalu, vystrojení a doplnění stávající technologie
dalšími potřebnými zařízeními, upravit v systému provzdušování aktivačních linek samostatnými dmychadly, doplnění
lapáku nečistot o separátor písku, úprava zakrytí dosazovacích nádrží, repase stávajícího bubnového mikrosíta na odtoku
vyčištěné odpadní vody, apod.
Hlasování: zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem výběrového řízení – ANO všemi hlasy

5.

VYHLÁŠKA K ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLU NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
Na základě četných připomínek občanů ke konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích, zejména v okolí nákupních
středisek, kde dochází k narušování klidu a pořádku, přistoupilo zastupitelstvo obce k řešení tohoto problému. Po následné konzultaci na MV, odb. veřejné správy, dozoru a kontroly, byl vypracován kontrolním výborem návrh textu, s kterým Ing. Červinka, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné.
Bylo rozhodnuto, že nebude pořizován dodatek k letos vydané Vyhlášce č. 1/2019 o „veřejném pořádku, opatření k jeho
zabezpečení a čistotě v obci“, ale pro přehlednost bude vydána nová OZV č.2/2019 včetně mapových podkladů. Po nabytí
právní moci bude tato nová vyhláška poslána na Policii ČR do Úval.
Hlasování: ANO všemi hlasy
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6. RŮZNÉ

a) Zrealizované investiční akce během letních měsíců:
- výstavba autobusové zastávky u KD včetně parkoviště, odvodu dešťových vod, stavby nové zdi a chodníku k nové ZŠ
- světelná křižovatka na ulici Brandýská
- vybudování zpevněné plochy pod kontejnery ve sběrném dvoře v Jirnech
- opravy v KD (zajištění střešní konstrukce nad jevištěm, výměna dřevěné konstrukce pod jevištěm a odvětrání prostor,
napojení dešťových svodů na novou dešťovou kanalizaci)
- obnova značení přechodů pro chodce
- rekonstrukce střešní krytiny na staré budově MŠ – bývalé zdravotní středisko
- pokračuje výstavba 2. etapy ZŠ
- zahájena rekonstrukce ulic Havlíčkova, Na Rovinách a části Letenská, kterým předcházela úprava a ořez přerostlé
zeleně, do těchto ulic budou doplněny lampy veřejného osvětlení
b) Jízdní řády pro autobusové linky 343 a 655 – od 16.9.2019
budou po dohodě s Ropidem zajíždět uvedené linky do nové autobusové zastávky u kulturního domu, kam budou
dovážet děti k nové základní škole.
c) Diskuse
- pourgovat Ropid o přímá autobusová spojení k vlaku
- poděkování novému majiteli objektu nákupního střediska v Nových Jirnech za jeho znovuotevření
Ing. Červinka přednesl návrh Usnesení, který byl zastupiteli jednohlasně odsouhlasen.
Stanislav Skořepa, starosta

Ukončení akce
Obec Jirny děkuje všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na hlídání přechodu v ulici Zámecká v Jirnech v rámci
akce „Bezpečné přechody“ a současně
informuje všechny občany, že akce byla
ukončena ke dni 30. září 2019.
Prosíme všechny řidiče o dodržování
předepsané rychlosti 30 km/h.
Děkujeme!

Vítání občánků – pozvánka
Na podzimní měsíce bylo naplánováno další Vítání občánků.
Protože je prozatím nahlášeno malé množství dětí, nemůžeme
zatím s jistotou stanovit termín, kdy Vítání uskutečníme.
Prosíme tedy rodiče, kterým se narodilo miminko (letos nebo
i v loňském roce) a kteří by měli zájem o tuto akci, aby vyplnili formulář, který je ke stažení na www.jirny.cz v sekci Obecní úřadDokumenty-Formuláře, anebo si ho vyzvedli osobně na podatelně
OÚ.
Vyplněné formuláře odevzdávejte na podatelně OÚ Jirny nebo je
zasílejte e-mailem na obec.jirny@jirny.cz.
Vítání proběhne v budově nové základní školy.
Pozvánky s termínem přijdou přihlášeným osobám na uvedené emaily a adresy.
Těšíme se na vás!
Za Obec Mgr. Michaela Vodičková a Bc. Šárka Hanušová
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Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020
Co čeká pejskaře v roce 2020?
Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj
povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává zákon o veterinární
péči neboli veterinární zákon.
Většina chovatelů také ví o tom, že některé vakcíny proti vzteklině se přeočkovávají po třech letech i tu skutečnost, že pro
cestování do zahraničí dnes potřebují platné očkování proti
vzteklině v pase, nikoli pouze v očkovacím průkazu.
Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od roku 2020 musí být
každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování
proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař
již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.
S předstihem tedy upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele
psů, že podle zákona č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č.
166/1999 Sb. O veterinární péči, s účinností od 1. ledna 2020
musí být každý pes označen elektronickým čipem. Změny se týkají hlavně ze zákona povinné vakcinace psů proti vzteklině. Do
roku 2020 stačilo vakcinovat každého psa proti vzteklině dle
vakcinačního schématu výrobce a mít tyto vakcinace potvrzené
v očkovacím průkaze psa.
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Nově od roku 2020 vzniká chovateli zvířete povinnost mít každého psa označeného mikročipem, jehož alfanumerický kód
bude zanesen v očkovacím průkaze psa. Jen u takto jednoznačně
identiﬁkovatelného psa lze považovat vakcinaci proti vzteklině
za platnou. Výjimku tvoří psi označeni čitelným tetováním před
3. červencem 2011. Aby všichni chovatelé psů, s výjimkou výše
uvedenou, od roku 2020 splnili svou zákonnou povinnost, budou
muset mít své psí svěřence očipované a navakcinované proti
vzteklině.
Od 1. 1. 2020 je očkování psa proti vzteklině platné, pouze
pokud je pes nezaměnitelně identi-ﬁkován (čipováním).
Obec Jirny nemá čtečku elektronických čipů a zatím ji neplánuje pořizovat. Tento článek je uveřejněn výhradně jako informační povinnost ze
strany obce. Pro nás je nadále stěžejní, aby každý pes měl známku
a byl evidovaný pod kartou psa
v obecním systému. Děkujeme za pochopení.

ZPRÁVY Z OBCE
Kartonové nápojové obaly
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme se dozvěděli, jak dlouhá
je někdy cesta plastu. Dnes se zaměříme na další téma a to jsou
obaly složené z fólie, hliníku a papíru. Stalo se Vám někdy, že jste
zaváhali, jak s takovým tetrapakem od mléka? Není divu. Každá
obec totiž může postupovat jinak, někdy se správně tyto obaly
hází do papíru, jinde do plastu. Vždy záleží na dalším zpracování
svozové ﬁrmy. Obec Jirny měla dosud s ﬁrmou AVE, která jak již
víme, provádí svoz veškerého obalu, domluveno, že se nápojové
kartony hodí vždy do papíru. Doba však pokročila a i my již dnes
máme oranžové popelnice speciálně na tetrapakové obaly. Pravdou je, že jsou téměř nevyužívány. Dost možná proto, že to lidé
v okolí neví. Zajímá vás, kde to je? Čtěte prosím dále.
Tak schválně, víte z čeho vlastně je tetrapak složen?
Nápojové kartony se dělí na aseptické (pro trvanlivé výrobky)
a neaseptické (pro pasterizované výrobky). Rozdíl je v tom, že ty
první mají 6 vrstev (1 papír, 4 polyetylen, 1 hliník) a ty druhé
4 vrstvy (pouze 1 papír a 3 polyetylen). Papír dodává obalu pevnost. Polyetylen nepropouští vodu ani mikroorganismy. Hliník pak
dokonale chrání obsah obalu před světlem. Praktický vynález, jen
co je pravda. Jeho hlavní výhodou je téměř dokonalá ochrana
toho, co je uvnitř. Proto také tento obal znamenal doslova revoluci v distribuci mléka a později džusů. Úplná recyklace je možná
jen na speciálních linkách. Ve velké většině se zpětně získávají
jen papírová vlákna.
V ČR se ročně uvede na trhu přes 17 000 tun nápojových kartonů.

A nyní kontrolní otázka? Kde že můžete slíbenou oranžovou popelnici využít??
Prozatím ve sběrném dvoře v Jirnech u Skautské klubovny. Skvělé!
Do oranžového kontejneru vhazujte:
Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí,
barev a tvarů.
Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84.
•

•
•
•

Krabice sešlápněte či alespoň zmáčkněte. Logicky tak zaberou méně místa. Propagační letáčky doporučují kartony stlačit rukou. No, je to lepší nohou
- vyzkoušejte a posuďte sami.
Pokud je budete sešlapovat,
povolte případné víčko. Neptejte se proč.
Nápojové kartony je vhodné
zběžně vypláchnout.
Nápojové kartony nepalte doma v kamnech. Nedokonalým
spalováním můžete do ovzduší
uvolnit těžké kovy a chlororganické látky.

Článek pro vás zpracovala:
Ing. Lucie Proroková, MBA

Hřbitov
Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 31. 12.
2019 končí platnost nájemních smluv u následujících hrobů:
Část I. Hřbitov:
85
300

87
469

115
500

138
519

141

193

195

226

Část II.
29
186

31
201

33

68

99

108

122

127

295
433

311

313

321

366

371

425

Část III.
275
431

Tyto informace jsou platné k 8. 10. 2019.
Prosíme o uhrazení poplatku na další období a obnovení smlouvy – podrobnější informace na tel. 281 962 945 nebo na podatelně
OÚ, Brandýská 9 – přízemí.
Za obec Jirny Mgr. Michaela Vodičková

POZOR - Změna otvírací doby sběrného dvora
Nové Jirny

Od 30. října do konce listopadu 2019 a od 25. dubna 2020 do změny letního času
Středa 15.00 – 17.00 hod
Od konce listopadu do 25. dubna 2020 bude ve středu sběrný dvůr uzavřen.
Sobota 9.00 – 12.00 hod
Beze změny!

Jirny

Pátek 16.00 – 19.00 hod
Beze změny!
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ZPRÁVY Z OBCE

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum
Milada Prosická

Miloš Brenner
Danuše Zumrová
Anna Kyselová

Srdečně gratulujeme.

Výročí úmrtí
Připomínka pro obyvatele Jiren a Nových Jiren
Dne 22. září má výročí ůmrtí paní Božena Kábrtová. Lidé, kteří ji znali, si mohou zavzpomínat
společně se mnou.
Moc vám předem děkuji.
Snacha Mirka Tusekova

UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000
Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní
elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto
provozovatele distribuční soustavy.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat
růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení
je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického
zákona, v platném znění).
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí

v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné
porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má
provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného
a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné
a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené opatření přispěje k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické
energie všem jejím uživatelům.
Více informací najdete na našich internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz v části Distribuční soustava - Ořezy stromoví.

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku
a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností
ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky
za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě
budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude
uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji
ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně
osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené
v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah
nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením.
V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob
nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince
800 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nej-
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menší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se
předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.




u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu
ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m
 izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.
u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV

ŠKOLSTVÍ
v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.
* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení
posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době
platnému znění energetického zákona. Výše uvedené
hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb.,ve znění
účinném k 1. 1. 2016.
Upozornění: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem

ŠKOLSTVÍ

uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním
povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí
vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením
dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení
dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo
u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz
skupina Čez www.cezdistribuce.cz

Za zpravodaj a Obec Jirny – Šárka Hanušová a Lucie Proroková

Základní škola
ZÁŘÍ V JIRENSKÉ ŠKOLE





přivítali jsme prvňáčky
otevřeli jsme poprvé přípravnou třídu
vybudovali jsme odborné učebny v nové škole. Uvidíte je na listopadovém Dni otevřených dveří.

11

ŠKOLSTVÍ
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chodíme po bezpečné cestě do všech školních budov
přijíždíme autobusem ke kulturnímu domu
zvykáme si na nová školní místa a učitele
vyjíždíme na stmelovací pobyty, sportovní akce a exkurze
založili jsme žákovskou radu
připravujeme tradiční školní akce – Jirenskou drakiádu a Den otevřených dveří
tvoříme projekt Sametová revoluce aneb návrat do minulosti
získali jsme dotaci Šablony 2019 - 2021 v hodnotě 1 281 228,00 Kč na personální podporu
školního psychologa a školního asistenta, podporu čtenářské gramotnosti a doučování
a díky jirenskému nadšenci můžeme obdivovat zajímavé fotograﬁe školy.

ŠKOLSTVÍ
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ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
Září v Mateřské škole
Prázdniny utekly jako voda a opět jsme se sešli v naší mateřské
škole. S novým školním rokem jsme přivítali mnoho nových, ale
i známých tváří.
Měsíc září se nese pro nejmenší děti v duchu adaptace - postupně si zvykají na nové prostředí, kamarády, paní učitelky a další
zaměstnance MŠ - zvládají to skvěle, občas utřeme nějaké ty
slzičky, ale společnými silami se dětem daří postupně začlenit do
kolektivu mateřské školy. Od prvního týdne procvičujeme různými
činnostmi jména kamarádů, svoje značky, seznamujeme se s novými pravidly a upevňujeme kamarádské vztahy, hrajeme si spolu,

Projekt Zdravá školní jídelna

V letošním roce došlo k zaregistrování jídelny provozované obcí
v mateřské školce (a zajišťující stravu, jak pro MŠ, tak i pro celou
ZŠ) do celostátního projektu „Zdravá školní jídelna“. Cílem tohoto
projektu je pomoci školním jídelnám, které se do projektu dobrovolně zapojí, podávat dětem pestrou, nutričně vyváženou
a chutnou stravu. Na přání některých rodičů přinášíme článek,
který projekt blíže představuje a zároveň informuje o tom, jak si
naše jídelna stojí.
Projekt „Zdravá školní jídelna“ je zastřešován Státním zdravotním
ústavem a Ministerstvem zdravotnictví. Získání certiﬁkátu Zdravé
školní jídelny je výsledkem několikaměsíčního procesu, během
kterého pracovníci Krajské hygienické stanice navštěvují jídelnu,
vyhodnocují jídelníčky, doporučují změny, pořádají školení pro ku-
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povídáme si, zpíváme, cvičíme, „výtvarničíme“, učíme se říkadla
a básničky, chodíme ven na čerstvý vzduch.
Tak jako v každém školním roce, tak i v tom letošním nás čeká
velké množství akcí. Již 18. září za námi do MŠ přijeli z Centra Kosatec se svým zážitkovým seminářem. Cílem semináře je pomocí
autentického prožitku "na vlastní kůži" ukázat život lidí s nejrůznějšími typy tělesného postižení. Děti si tak mohly vyzkoušet, jaké
je to chodit se slepeckou hůlkou, poznávat věci pouze hmatem,
stavění kostek jednou rukou, pohyb na invalidním vozíku. Pro
všechny byla tato akce velmi poučná.
Za MŠ Petra Kovačková

chařky, atd. Je to tedy dlouhodobá záležitost, zejména kvůli delším časovým úsekům mezi jednotlivými kroky. Naše školní jídelna
se do projektu z podnětu zastupitelstva zaregistrovala na jaře letošního roku. V květnu jídelna obdržela první zprávu ohledně hodnocení jídelního lístku, a to s potěšujícím výsledkem „výborný
jídelní lístek“! Pro úplnost dodávám, že jídelna při MŠ Jirny zajišťuje přípravu celkem cca 417 porcí teplých obědů - z toho 289
porcí pro ZŠ (v současnosti 0. - 8. ročník) a 128 porcí pro MŠ (přičemž pro děti z MŠ připravuje ještě 100 porcí dopoledních přesnídávek a odpoledních svačin). V současnosti je připravován
pouze jeden druh polévky a jeden druh hlavního jídla a dále studená kuchyně (přesnídávky, svačiny, saláty, apod.). V době, kdy je
běžné, že děti mají na výběr z několika jídel, to není ideální stav,
ale s ohledem na omezené kapacity to bohužel jinak nejde

KULTURA
(alespoň do konce letošního školního roku). Kuchařky bohužel nemají tak volné pole působnosti, jak by si ony i mnozí rodiče přáli.
Musí vařit dle spotřebního koše, výživových norem a nutričních
doporučení Ministerstva zdravotnictví. V nich je dopředu přesně
stanoveno, kolikrát měsíčně může být podáváno například vepřové maso či sladké jídlo, a kolikrát se má naopak na jídelníčku
objevit rybí či luštěninová pomazánka, atd.
Hodnotící zpráva, přestože se vlastně jednalo o první, vstupní
hodnocení do projektu, vyzněla celkově velmi dobře. Kladně bylo
hodnoceno zařazování luštěnin (i ve formě polévek či pomazánek), ryb, speciálních druhů pečiva, obilných kaší, nabízení ovoce
a zeleniny u každé přesnídávky a svačiny a pochváleno bylo celkové vyloučení uzenin. Výtky se týkaly nadměrného používání vepřového masa (nemělo by být zařazováno víc jak 4x měsíčně, v
jídelníčku bylo celkem 6x), nedostatku zeleninových polévek a
čerstvé zeleniny k obědu, doporučena byla větší pestrost při výběru drůbežího masa (kromě kuřecího a krůtího doporučeno používat i např. kachnu, husu anebo maso králičí). Důležitá je i
nápaditost jídelníčku, kde je podle zprávy rovněž třeba ještě pokročit. Kuchařky se pravidelně účastní školení, kde se učí nové
recepty a dostávají tipy, jak zařadit výživově hodnotné suroviny
do jídelníčku takovým způsobem, aby to děti snědly.
Vařit jednotnou stravu pro věkovou skupinu 3 -15 let tak, aby se

dětem dostalo potřebných živin a aby jim to chutnalo, není nic
snadného. Kdo někdy vařil pro děti v tomto věku, určitě ví, o čem
mluvím, a to se dotyčný nemusí ohlížet na výživové tabulky, národní doporučení a napnutý rozpočet. Některé děti jedí lépe, jiné
snědí jen pět jídel, na která jsou zvyklé z domova a cokoliv neznámého na vidličku prostě nedají. Rovněž tak rodiče mají přirozeně různé názory na to, jak by školní stravování mělo vypadat.
Někteří by ocenili ještě zdravější kuchyni, jiní se zase podivují nad
bulgurem či cizrnovou sekanou (kterou mimochodem zpráva ocenila velmi kladně) a rádi by dětem dali příležitost si jídlo dosolit.
Tak jako ostatně v každé oblasti lidského počínání, ani ve školním
stravování se nelze zavděčit všem. Určitě je dále co zlepšovat,
nicméně myslím, že kurz má jídelna nastaven dobrý.
Od září 2020 by měla být již v plném provozu nová ZŠ, včetně moderní jídelny, která bude zajišťovat stravu pro první i druhý stupeň,
tedy pro přípravný 0. – 9. ročník. Ačkoliv přesný koncept je stále
v jednání, v plánu je výběr z několika jídel, možnost přípravy zdravých svačin, větší zapojení žáků do plánování a přípravy jídel
(větší zapojení strávníků je rovněž jeden z pilířů projektu Zdravé
školní jídelny), atd. Všichni, jak rodiče, tak kuchařky, máme stejné
přání - aby se děti v jídelně dosyta najedly a aby nám hezky rostly.
Věříme, že představovaný projekt k tomu přispěje.
Jitka Korejzová

KULTURA
AKCE V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY
14.-15. 10. Prodejní trhy – Hasík
20. 10. Jirenské srdcebraní - Olympic
2. 11. Halloweenská celodenní party – Sokol
16. 11. Svatomartinský beneﬁční ples
23. 11. Mikulášská zábava – Veteran Car Club + Hasiči NJ
29. 11. a 30. 11 Soukromá akce
18.-19. 12. Prodejní trhy – Hasík
31. 12. Soukromá akce

Rok 2020
18. 1.
15. 2.
22. 2.
24. 2.
7. 3.
14. 3.
21. 3.
27. 3.
29. 11.

Myslivecký ples
Obecní ples Jirny
Tenisový klub – ples
ZŠ - divadelní představení
Baráčníci - ples
SDH Šestajovice – ples
SDH Nové Jirny – ples
Výroční schůze SPCCH, 15-17 hod.
Koncert SOS

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Pravidelné akce
Neděle a pondělí - Taneční pro dospělé, taneční kurzy pro začátečníky, středně pokročilé i pokročilé. Od 22. 9. 2019 pokračujeme
oblíbeným cyklem tanečních pro dospělé, na které se můžete hlásit na www.artimo.cz
Pondělí, 18:00, Latina pro ženy, od 23. 9. 2019 začínáme oblíbeným kurzem vhodným pro všechny tanečnice, které mají chuť si

příjemně zatančit sólo a poznat krásu latinských rytmů a pohybů.
Na své si přijdou jak začátečnice, tak pokročilé. Možnost přihlásit
se a více informací na www.artimo.cz
Úterý, 19:00, Hathajóga, od 3. 9. 2019 nový kurz lekcí, které probíhají každé úterý, jsou kombinací hathajógy, jógové terapie, muzikoterapie a aromaterapie. Více informací a rezervace: Eva
Šimánková, e-mail: E.Simankova@seznam.cz, mob.: 608 109 743,
FB Sakurajóga
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KULTURA
Středa a čtvrtek - Taneční přípravka, od 18. 9. 2019 otevírá TJ
Sokol Jirny kurzy tanečně-pohybové průpravy pro děti od 8 do 14
let! Vhodné jak pro první taneční krůčky, tak pro již mírně zkušené tanečníky. Přihlášení na e-mailu: sokoljirny@gmail.com

Říjen

15. 10. 2019 úterý, 17:00-18:00, Bezplatná právní poradna. Cílem
právní poradny je podat bezplatnou radu a pomoc těm občanům
Jiren, Nových Jiren a sousedních obcí, kteří potřebují pomoci s řešením různých problémových situací, a kteří by zejména z 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.
15. 10. 2019 úterý, 19:00, Sousedské besedování – Černí koně na
Kvapíku. Přednáška s besedou na téma „Handicap jako výzva“.
Vstupné dobrovolné.
18. 10. 2019 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Bolest a sláva.
Salvator Mallo je slavný ﬁlmový režisér. Za svou kariéru posbíral
mnoho úspěchů. Nyní se jeho svět hroutí. Salvator cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli chce dál žít, musí najít příčinu.
Ve vzpomínkách se vrací do svého dětství do 60. let, kdy s rodiči
emigroval do Valencie. Snaží se rozpomenout na spalující touhu
po své první lásce, kterou potkal v 80. letech v Madridu a na bolest, kterou mu přinesl rozchod. Tehdy cítil opojnost života i utrpení. Psaní pro něj bylo únikem a zapomněním. Kouzlo ﬁlmu mu
přineslo slávu i vykoupení z neúspěchů jeho života. Bolest a sláva
vypráví o složitosti oddělit tvůrčí proces od vlastního života a od
vášní, které žití dávají smysl a naději. Bolest a sláva je nejnovějším počinem z pera kultovního španělského režiséra a scenáristy
Pedra Almodóvara. Ten do hlavních rolí obsadil své oblíbené
a osvědčené herce – Antonia Banderase a Penelope Cruz. Vstupné
dobrovolné.

S vozítky, která mají motor o chlup silnější než sekačka na trávu,
chtějí ujet 13 000 km skrz jihoamerický kontinent. Dvě tříkolová
monstra, romantika, benzín, hormony a dech beroucí Jižní Amerika. Uzavírejme sázky, jestli vůbec dojedou ... Přijďte se pobavit,
inspirovat a nakopnout. Vstupné 140 Kč. Více informací na
www.otevrenasrdce.cz

Listopad

1. 11. 2019 pátek, 19:00, Tančírna Kvapík.
3. 11. 2019 neděle, 15:00, O princezně, Luciášovi a makových
buchtách. Pohádka vypráví o princezně Albertině, která by se ráda
vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu a o tom, co se všechno stane, když
se spolu setkají. Zvítězí peklo a nebo láska? Vstupné 80 Kč. Organizuje Divadelní ochotnický spolek Jirny.
17. 11. 2019 neděle, 19:00, Jitka Vrbová a Honza Frühwirt.
Legendy trampské a country hudby v Jirnech. Vstupné 190 Kč. Více
informací na www.otevrenasrdce.cz.
26. 11. 2019 úterý, 19:00, Tomík na cestách. Cestovatel Tomáš
Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na další neskutečnou
cestu. Tentokrát vyrazil s TUKTUKEM Z THAJSKA PŘES PŮL SVĚTA
AŽ NA MORAVU! O tom, že to jde, když se chce, jak zvládnou těžké
situace, nebo jaký to je být sám jeden rok na dobrodružné cestě
a mnoho barvitých historek plných neskutečných situacích, útěků
před slonem, příšerných Indů ale i nádherného Íránu vám Tomík
s humorem a jistou nadsázkou mile rád poví za doprovodu fotograﬁí a videí promítaných na plátně. Vstupné 140 Kč. Více informací na www.otevrenasrdce.cz.
30. 11. 2019 sobota, 16:00, Radkin Honzák – přednáška na téma
„Jak se nezbláznit v současném světě“. Vstupné dobrovolné. Více
informací na www.otevrenasrdce.cz.

KULTURNÍ DŮM JIRNY

20 .10. 2019 neděle, !!! místo v 15:00 začínáme již ve 14:00,
O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku aneb Lesní pohádka. Pohádka pro děti o tom, jak láska, důvěra a nezištnost zvítězila nad
zlem a sobectvím. Jedinečná příležitost vidět čaroděje Hrubanta
na vlastní oči... Vstupné 80 Kč.

20. 10. 2019 neděle, 19:00, Olympic v Jirnech. Legendární česká
hudební skupina vystoupí v rámci letošního ročníku Jirenského
Srdcebraní v Jirnech. Více informací na www.otevrenasrdce.cz.

24. 10. 2019 čtvrtek, 19:00, Pět holek v TukTuku. Lucka míří do
Jiren, aby prozradila ukrutnou pravdu o holčičím dobrodružství!
Pět pohledných dívek se v růžových tuktucích snaží přejet Jižní
Ameriku. Postupem zjišťují, že si mnohem snadněji poradí s výměnou převodovky než jedna s druhou. Cíl ale mají všechny stejný.

10. 11. 2019 neděle, 17:00, Mozartovo Requiem. Jen těžko by se
ve světovém hudebním repertoáru hledala skladba opředena
větší dávkou tajemství, než je Mozartovo Requiem. Výjimečný koncert u nás v Jirnech. Vstupné 200 Kč. Více informací na www.otevrenasrdce.cz.

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V JIRNECH

SPOLKY A ORGANIZACE
Sdružení Otevřených Srdcí
Pozvánka na koncert Mozartova Requiem v kostele sv. Petra a Pavla v Jirnech,
10.11.2019 v 17:00 hodin.
jící času. Mozart se celý život zaJen těžko by se ve světovém hudebním repertoáru hledala
skladba opředena větší dávkou tajemství, než je Mozartovo Requiem. Tato hudba je známá z Formanova ﬁlmu Amadeus, který
dokonale podbarvuje. Requiem je, stejně jako ostatní Mozartova
hudba, naprosto výjimečným duchovním dědictvím nepodléha-
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býval hlubokými úvahami o životě
a smrti a neváhal se cele odevzdat
do rukou Božích.
Vznik skladby Requiem je zahalen
velkým tajemstvím. Mozart obdržel objednávku na složení

SPOLKY A ORGANIZACE
skladby od bohatého hraběte k uctění památky jeho zesnulé ženy.
V průběhu skládání však zemřel a celou skladbu dokončil jeho
žák.
Splnila se tak skladatelova předtucha, že psal Requiem sám pro
sebe. V dopisech svému otci se Mozart vyjadřuje, že teprve smrt

považuje za klíč ke skutečnému štěstí.
Buďme přesto šťastní již za života tady a teď.
Na koncert Vás srdečně zvou
Dr. Vojtěch Eliáš a Helena Zelenková.
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SDH Nové Jirny a Veteran Car Club Nové Jirny

21

SPOLKY A ORGANIZACE
SDH Nové Jirny

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ NOVÉ JIRNY
VÁS ZVE NA

SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

v sobotu 30. listopadu 2019

začátek v 17,00 hod. u kapličky na
návsi v Nových Jirnech
na zahřátí je zajištěn svařák, punč
a horký čaj
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Těšíme se na vás!

SPOLKY A ORGANIZACE
Podzimní bilance

V sobotu 7. září se naše soutěžní družstvo žen a družstva mužů
mladších a starších zúčastnili Okrskové soutěže a zároveň pohárové soutěže O pohár starosty Šestajovic v požárním sportu na
fotbalovém hřišti v Šestajovicích. I přes nepříznivé deštivé počasí
jsme vyrazili bojovat o pohárová umístění. Účast z okolních sborů
byla velká. S naší novou upravenou sportovní mašinou PS 12, na
kterou se strojníci těšili, se všechny útoky povedly. Všechna tři
družstva přivezla ze soutěže poháry a všem závodníkům patří gratulace za krásné výsledky.
Ani mládež nezůstala pozadu za dospěláky. V sobotu 21. září se
konala poslední soutěž v požárním sportu Podlipanské ligy v Kostelci nad Černými lesy. Družstva mladších, starších a dorostu se na
poslední mač sezony moc těšila. Útoky se jim povedly a pak už
čekala na slavnostní vyhlášení celého ročníku. Z celkových 41 přihlášených družstev dětí 19. ročníku Podlipanské ligy se celkově
umístili na předních příčkách. Mladší žáci obsadili 11. místo, starší
žáci 6. místo a smíšený dorost místo 4.
V neděli 22. září se družstva dětí zúčastnila letošní poslední soutěže o Maxíkův pohár v Brandýse nad Labem. Krásnou tečkou sezony bylo umístění družstva mladších žáků, které skončilo na
úžasném 2. místě a přivezlo si zasloužený pohár. Družstvu starších
chybělo trošičku více štěstí k dosažení třetí příčky a dorost si přivezl pohár za 1. místo. Poděkování patří především trpělivým vedoucím družstev mládeže paní Veronice Rytířové, Davidovi
Rytířovi a Janu Siekelovi za jejich celoroční práci s dětmi. Děkujeme za podporu z řad rodičů, kteří umí svým dětem pořádně fandit a povzbudit je. Ještě jednou velká gratulace!
V sobotu 23. listopadu pro vás připravujeme spolu s VCC Nové
Jirny Mikulášskou taneční zábavu od 20 hodin v Kulturním domě
v Jirnech – viz pozvánka. Masky jsou vítány
Možnost rezervace stolů stolů je u paní M. Hrubantové na tel.
602 968 403.
V sobotu 30. listopadu slavnostně rozsvítíme vánoční strom v Nových Jirnech na návsi u kapličky, začátek od 17 hodin – viz pozvánka. V loňském roce se tento nápad našeho starosty sboru
velice zalíbil, a tak je nám velkým potěšením tuto krásnou akci
v předvánočním čase pro vás připravit i letos.
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová
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Divadelní spolek
Medailonek „Ochotníka“
1) Krátce se nám představ, věk, zaměstnání, zájmy apod.
Mé jméno je Jan Konrád, jsem o rok starší než loni.
Přiznal jsem tři děti. V současné době se živím poctivou prací, která šlechtí.
Zájmy : aktivně hokej, fotbal, rybaření, divadlo, psaní.
2) Proč se věnuješ divadlu? Co Tě k němu přivedlo? Tvoje motivace?
Začalo to výzvou od kamaráda. Navázal jsem na rodinnou tradici, kdy
prabábi zpívala a hrála v divadle na Vinohradech. Motivace ? Tvořit něco co,
má smysl, co dělá radost.
3) Co bys vzkázal čtenářům?
Vzkaz: žijeme v době, která moc nenahrává hodnotám, na kterých byl náš stát
vybudován a tak se zkusme někdy zastavit, zamyslet a začít u sebe.
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TJ Sokol
Jirny

ZO SPCCH
Jirny, Šestajovice ,
Zeleneč
Končily prázdniny a členové naší organizace
ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč vyrazili
na týdenní ozdravný pobyt v Třeboni. Před
příjezdem do Třeboně jsme navštívili zámek
Stráž nad Nežárkou, kde pobývala slavná
Ema Destinová.
Byli jsme ubytováni v penzionu U Třeboňského kola, odtud jsme podnikali procházky
po Třeboni a okolí. Počasí nám přálo a tak
se někteří z nás koupali i v rybníku Svět
nebo navštěvovali bazén v lázních Aurora.
Další obešli rybník - cesta se nazývá „Cesta
kolem Světa“ je dlouhá 14 km. Ti, co měli
kolo, jezdili na kole, je zde spousta stezek
okolo rybníků, tak se nám jezdilo dobře.
Každý z nás si našel, co jej zajímalo, a tak
všichni chodili a utužovali si své zdraví. Ať
při společných procházkách nebo samostatně.
Ve středu jsme odjeli do Jindřichova Hradce,
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kde jsme zhlédli zámek se zajímavou černou kuchyní až po nádhernou rotundu. Ve městě jsme navštívili unikátní fontánu v Obch.
centru svatý Florián - jsou v Evropě pouze dvě. Zajímavé bylo
i muzeum s největším betlémem v Čechách - Krýzovy jesličky
a dalšími unikáty - např. starobylá lékárna, drátenictví, síň Emy
Destinové.
Čas utekl jako voda, a tak bylo potřeba myslet na návrat, všichni
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se shodli na tom, že to byl hezký týden, všem chutnalo v restauraci Plzeňka, a tak jsme se dohodli, že se příští rok do Třeboně
opět vrátíme.
Chceme poděkovat panu starostovi Skořepovi a zastupitelstvu
obecního úřadu za ﬁnanční podporu, ze které byla použita část
na zajištění tohoto ozdravného pobytu.
Zapsala Eva Pilátová

SPOLKY A ORGANIZACE
Sousedé a JIRNY LIVING z.s.
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Skauti Jirny

Po prázdninové přestávce, během které jsme realizovali dvoutýdenní letní tábor, jsme tradičně zahájili skautský rok u ohýnku
s buřty a hned následující týden jsme začali s pravidelnými každotýdenní schůzkami. Proběhl i organizovaný nábor pro mladší
dívky, ze kterých vznikla nová družina - mořské želvičky. Schůzky
pro dívčí oddíl probíhají v pátek a pro chlapecký ve středu. Chlapecké družiny máme 3, ale brzy již budou 4, dívčích družin máme

5 a navíc máme jednu smíšenou družinu starších skautů.
Krom zahájení pravidelných schůzek se stihla družina starších
skautů - volavek zúčastnit celostátního železničního cestovatelského závodu Křížem krážem republikou. Soutěžící během závodu
sbírají body za ujeté kilometry a za splněné úkoly různého druhu.
Naše volavky se ze 101 zúčastněných týmů umístily na 39. místě.
Jaroslava Pivoňková

Baráčníci - Podlesí Jirny
Je po prázdninách a my jsme se sešli 14. září na pravidelném sedění. V červnu jsme se zúčastnili slavnosti 80 letého výročí obce baráčníků ve Směčně. Bylo nás 16 členů a moc se to všem líbilo. Měli skvělý program v podání děvčat ze základní školy, která nám zatančila. Nechyběla ani pěkná tombola, skvělé pohoštění a dobrá nálada.
Někteří naši členové navštěvují společenské akce v KD nebo nově zrekonstruovaném sále Kvapík U Antošů. Vždy jsou nadšeni a spokojeni.
Teď nás čeká úklid hřbitova před dušičkami.
Za obec baráčníků I. Vilímková

Pro chvíle oddechu - kvíz
Dostaneme vás na zajímavostech z říše zvířat?
1) Slon potřebuje hodně jíst, takže se tomu věnuje převážnou
část dne. Musí ale také hodně spát? Jak dlouhý je podle vás takový sloní šlofík?
a) 2 až 4 hodiny a nemusí to být jen v noci.
b) 1 až 2 hodiny a spí zásadně v noci.
c) Až 8 hodin, nasbírá to po chvilkách během celého dne.
2. Neustále se hemží, unesou mnohonásobně víc, než váží, a do-
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vedou i pořádně kousnout. Ano, řeč je o mravencích. Tušíte, jak
dlouho mravenec obecný žije?
a) 1 až 2 roky
b) maximálně 5 let
c) 7 až 10 let, královna až 20 let
3. Pavouci nejsou pro většinu lidí žádní mazlíčci. Ale i tak musíte
obdivovat jejich schopnost tkát pavučiny. A neříkejte, že vás nenapadlo, jestli se do té své nemohou sami i chytit. Jak to podle
vás je?

SPOLKY A ORGANIZACE
a) Ano, mohou – je pro ně stejně nebezpečná jako pro ostatní.
b) Ne, nemohou – pokud je do nich nehodíte, pak chodí jen po
vláknech, která nejsou lepkavá, a umějí našlapovat tak, aby se
nechytili.
4. Myslíte, že se motýl do světa moc nepodívá, že je jeho rajonem maximálně pár zahrad v okolí? Možná byste se divili, jakou
vzdálenost dokáže ve skutečnosti urazit. Kolik to může být?
a) Některé druhy motýlů mohou překonat vzdálenost až 150
kilometrů.
b) Některé druhy motýlů uletí až 800 kilometrů.
c) Některé druhy motýlů cestují na vzdálenost mnoha tisíc kilometrů a migrují z kontinentu na kontinent.
5. Vzpomínku na léto máte možná spojenou i s hlasitým cvrkotem, který se nese vlahou nocí… Tušíte, jak takový cvrček vypadá, a věděli byste, zda – a kde – má uši?
a) Na hlavě, ale jsou to jen malé, skoro neviditelné prohlubně.
b) Na nohách – na holeních má malé ušní bubínky.
c) Cvrček je hluchý, nemá uši, a právě proto může vydávat tak
hlasité zvuky.

6. Když už jsme u zvuků letní noci: občas to je i protivné bzučení
komára. Odhadli byste, kolik by na vás muselo najednou hodovat komárů, aby vám vysáli všechnu krev?
a) 500 000 komárů
b) 900 000 komárů
c) 1 200 000 komárů
7. Málokdo má tak ladnou chůzi jako kočkovité šelmy. Víte, proč
se dovedou protáhnout i velmi úzkým otvorem? Co jim to umožňuje?
a) Je to díky úzké hlavě, kterou dovedou natočit, jak je třeba.
b) Nemají klíční kosti, a proto se všude vejdou.
c) Mají velmi úzkou pánev.
8. Víte, kolik vajíček snese za rok jedna slepice? Samozřejmě závisí na plemeni a chovu, ale statistika přece jen spočítala průměr. Kolik to podle vás je?
a) 158 vajec
b) 264 vajec
c) 301 vajec

Správné odpovědi: 1a, 2c, 3b,4c, 5b, 6c, 7b, 8c.

Zdroj:https://www.prozeny.cz/clanek/dostaneme-vas-na-zajimavostech-z-rise-zvirat-58674?dop-ab-variant=11&seq-no=1&source=hp,
k 23. 9. 2019

DIVADLO HORNÍ POČERNICE - ŘÍJEN
úterý 15. října v 19.30 hod.
NEBUĎ
KONZERVA
Martina Kinská a Radek Schovánek
AGENT TZV. SPOLEČENSKÝ
Švandovo divadlo
režie: Martina Kinská
hrají: Klára Cibulková, Tomáš Pavelka, Viktor Kuzník,
Ivan Řezáč
Téměř detektivní drama prolínající časové roviny normalizace a dnešních dnů. Vynořování těžkých okamžiků
i absurdit, které s sebou minulý režim a uhýbání v něm
nesly. I v těch nejsevřenějších rodinách existují tajemství, o nichž si myslíme, že je již dávno pohřbil čas. Ještě
včera jsme si mysleli, že se známe. Dnes už ruku do
ohně za své blízké zřejmě nedáme. Natož sami za
sebe…
Po představení bude následovat diskuse s tvůrci inscenace, herci a historikem Radkem Schovánkem. Představení uvádíme v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce.
vstupné: 400, 370, 350 Kč
středa 16. října v 19.30 hod.
KINO
komedie, drama/ USA/ původní znění/ do 15 let nepřístupný
TENKRÁT V HOLLYWOODU
režie: Quentin Tarantino
hrají: Leonardo
DiCaprio, Brad Pitt,
Margot Robbie,
Al Pacino, Kurt Russell,
Tim Roth, Michael Madsen a další

V devátém ﬁlmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec a jeho dlouholetý kaskadér rozhodnou prosadit se u
ﬁlmu na konci zlaté éry Hollywoodu – v roce 1969 v Los Angeles.
vstupné: 100 Kč
čtvrtek 17. října v 19.30 hod.
KONCERT
JAVORY
Koncert sourozenců Hany a Petra Ulrychových s kapelou Javory
beat.
(částečně zadáno)
vstupné: 500 Kč
sobota 19. října v 19.30 hod.
Pavel Kohout
LÍZINKA
DS Právě začínáme
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režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
hrají: Ondřej Krásný, Lenka Kožíšková, Michal Král, Štěpán Sýkora
a další.
Brutálně groteskní historka o frekventantce SUPOV (střední učiliště popravních věd) Lízince Tachecí.
Ambiciózní matka Lízinky jde bez zaváhání za svým snem, aby její
půvabná, ale natvrdlá dcerka dosáhla maturity. Neodradí jí ani
fakt, že po studiu na této škole bude z její dcerky kvaliﬁkovaná katyně (ale s maturitou).
vstupné: 120, 100, 80 Kč
neděle 20. října v 15.00
hod.
Libor Jeník
KRYSÁCI A ZTRACENÝ
LUDVÍK
Divadlo D5
režie: Libor Jeník
hrají: Dita Zábranská,
Jana Birgusová, Radovan
Snítil
Pohádka na motivy známého večerníčku
Jsou různá pohádková království a po celém světě lze nalézt
místa, kde se odehrávají neuvěřitelné příběhy plné fantazie, nadsázky a dobrodružství.
vstupné: 110, 90, 70 Kč
pondělí 21. října v 19.30 hod.
Ray Cooney
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU
DS Háta
režie: Roman Štolpa
hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Filip
Tomsa a další.
Bláznivá komedie o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde
je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo
katastrofa. To potom potřebuje spolehlivého tajemníka, který dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává rozum stát. Pokud
se do toho připlete puritánská poslankyně a podváděný manžel,
je jasné, že v hotelu vypukne peklo.
vstupné: 370, 350, 330 Kč
úterý 22. října v 19.30 hod.
KINO
komedie/ ČR/ do 12 let nevhodný
PŘES PRSTY
režie: Petr Kolečko
hrají: Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Denisa
Nesvačilová,
Vojtěch Dyk, Jakub Prachař a další.
Nová komedie Petra
Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk
sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová

šance.
vstupné: 120 Kč
středa 23. října v 19.30 hod.
komedie/ Črú do 12 let
nevhodný
PŘES PRSTY
více informací u představení 22. října
vstupné: 120 Kč

KINO

sobota 26. října v 15.00 hod.
rodinný, animovaný/
USA/ český dabing
LVÍ KRÁL
režie: Jon Favreau
Film vypráví animovanou klasiku za pomoci
nových technologií a
uvádí známé postavy
na stříbrné plátno zcela
novým, realistických
způsobem.
vstupné: 100 Kč

KINO

čtvrtek 31. října v 19.30 hod.
Eric Assous
DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ
Divadlo Palace
režie: Michaela Doleželová
hrají: Veronika Freimanová, Vladimír Kratina,
Jana Bernášková,
Kateřina Lojdová, Luděk
Nešleha
Brilantní situační
komedie plná zvratů
a záměn o tom, kolik
milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství.
Rosalie a Francis rekapitulují své dosavadní manželství a určitě
by se shodli na tom, že jsou spolu šťastní, kdyby se právě neprovalilo, že Francis žije dvojí život. Celá rodina se ocitá v komickém
zmatku, Rosalie vrací odvetný úder, dceři se za podivných okolností hroutí manželství a další postavy celý děj ještě dál humorně
zamotávají.
vstupné: 460, 440, 420 Kč
(částečně zadané představení)
změna programu vyhrazena

I N Z E RC E
KOMINICTVÍ NĚMEC
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opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz

Hledám pronájem bytu
Jirny, Nové Jiny, Šestajovice 2+1, 2KK, 3KK.
Telefon 776 057 657

INZERCE

Tenisová hala Úvaly bude v provozu od pondělí 14. října 2019. Najdete nás na adrese Guth Jarkovského 698, Úvaly, na stávajících
antukových kurtech. Pro dlouhodobé rezervace prosím piště na tsuvaly@centrum.cz, nebo tel. 725 334 363. Rezervace na jednotlivé
hodiny budou spuštěny 13. října. Těšíme se na Vás!

INTERIÉRY VOHÁNKA
kompletní vybavení interiérů

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
interiérové dveře, stoly, plovoucí a vinylové
podlahy, ložnice, dětské pokoje, schodiště
Tel.: 604 355 701, 736 254 311, 603 560 535
Webová adresa: interiery-vohanka.cz
Adresa: Rostoklaty 173, 281 71 Rostoklaty

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
Dominant všechny barvy
a Green Shell 14- 19 týdnů / 159 -209,- Kč/ ks.
Prodej: 20.10., 17.11. 2019 Jirny- potraviny u parku - 14.15 hod.
Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840

NOVĚ OTEVŘENO
PO-PÁ 9-17h.
SO
9-12h.
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