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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
minulý měsíc nám 20. března začalo astronomické jaro, den jarní
rovnodennosti. Jarní rovnodennost je okamžik, kdy Slunce vstupuje do znamení Berana. Slunce v tomto čase protne na své

neodpovídala.
Místo příprav a jarních
prací na našich zahrádkách,
plánování sportovních aktivit s dětmi, dovolených
a různých setkání s přáteli,
jsme nyní většinou odkázáni
na pobyt ve svých obydlích
z důvodu nouzového stavu
vyhlášeným naší vládou kvůli
šíření onemocnění COVID 19.
Rodiče těch mladších žáčků
tráví spoustu času nad úkoly,
které mnohdy neberou konce.
Stávají se alespoň na chvilku

zdánlivé dráze po obloze nebeský rovník (jarní bod) ve směru
z jižní polokoule na polokouli severní. V této době je délka dne
a noci stejná, ale rtuť na teploměru tomu v letošním březnu

učiteli svých dětí.
Ale všechno zlé je pro něco
dobré. Díky karanténě, která
ovládla Česko, se lidé stmelili
a začali si vzájemně pomáhat.
Šijí roušky, pomáhají seniorům
a každý se snaží pomáhat, jak
může. A to je ta nejlepší cesta,
jak těžké období překonat.
Přejeme vám všem hodně moc
zdraví, pevné nervy a ohleduplnosti vůči ostatním lidem ve
vašem blízkém okolí.
Vaše redakce

ZPRÁVY
Z OBCE
Slovo na úvod a poděkování
Vážení spoluobčané, Jireňáci, Novojireňáci, milí sousedé,
v posledních dnech všichni čelíme celosvětové pandemii nákazy
koronavirem COVID-19, která ovlivňuje náš osobní i společenský
život. Česko je v karanténě, vláda vyhlásila nouzový stav a omezení pohybu na veřejném prostranství. Jsme svědky staronových
pravidel, která pomalu, ale jistě vstupují do našich životů.
Pravidel, na která jsme už zapomněli. Ztrácíme své obvyklé jistoty a zázemí dosud fungujícího světa, možná propadáme panice a možná také strachu, co bude dál.
Utichla centra společenského života v obci - kulturní dům i Kvapík. Žádné plesy, koncerty, kroužky, společenské akce, vše se zastavilo. Jsme svědky změn, které doléhají na nás, naše rodiny,
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naše rozpočty i na představy o budoucnosti a je na každém
z nás, jak se s touto situací vypořádá. Možná právě teď je čas
přehodnotit svoje názory, překonat předsudky, staré křivdy, problémy a rozepře a zkusit se podívat na svět jinýma očima.
A dnes je na mě, abych vám řekla, že na to nejste sami. I přes
všechny problémy, se kterými se naše obec potkává, jsme tu pro
vás. Pro seniory, pro nemocné, pro všechny z vás, kteří potřebují
pomoc.
Na pomoc našim seniorům, kteří jsou nejohroženější skupinou,
jsme zřídili telefonní číslo, na které si mohou zavolat. Ve spolupráci s novojirenskými hasiči pro ně zajišťujeme nákup základních potravin, hygienických potřeb a vyzvednutí léků z lékáren.

ZPRÁVY Z OBCE
Seniorům jsme roznesli do schránek letáčky, kde najdou telefonní číslo i podrobné informace. Každému, koho jsme zastihli
doma, jsme dali roušky a to i na výměnu. Protože jsme od státu,
kraje ani ministerstva žádné roušky nedostali, požádali jsme
prostřednictvím facebooku všechny, kteří mohou pomoci s jejich ušitím.
A je mi ctí, že mohu konstatovat, že se v této době, kdy se lidé
na celém světě bojí o životy své a svých blízkých, se najde tolik
dobrovolníků, kteří zareagovali na naši žádost a nabídli svoji
pomoc a to jednotlivci i celé spolky. Roušky šijí maminky s dětmi,
tátové od rodin, babičky, dokonce i lidé, pro které je tato pomoc
určena. Během jednoho víkendu jsme jich obdrželi přes 150,
což je úžasné. A nejen to. Lidé se ozývají s nabídkou další pomoci. Dodávají nám materiál na roušky, předávají si informace
mezi sebou, nabízí hlídání dětí, pomoc seniorům, roznos letáčků
a je úžasné sledovat vzájemnou empatii a solidaritu. Vždyť každý

z nás může jednou onemocnět a bude potřebovat pomoc.
Moc vám všem děkujeme, vážíme si vaší pomoci a jsem ráda, že
můžu říct, že v krizových situacích si můžeme být jisti, že si jako
národ poradíme a umíme se semknout a pomoci jeden druhému.
Držím nám všem, občanům, spolkům, ﬁrmám palce, abychom to
v této existenčně a ﬁnančně náročné situaci se ctí zvládli.
Obec Jirny je tu pro vás, neváhejte nás proto kontaktovat, budete-li potřebovat pomoc. Společně to zvládneme.
A prosím, závěrem, chovejme se všichni odpovědně. Chraňte své
zdraví i zdraví vašich nejbližších, protože to je nejvíc, co můžeme v tento čas udělat. Nezapomeňme na mytí rukou, nošení
roušek, ale především na nošení úsměvu a otevřeného srdce pro
všechny ty, kteří ho teď nejvíc potřebují.
Jste úžasní, moc vám všem děkujeme.
Šárka Hanušová, místostarostka

Informace k zajištění pomoci v době nouzového stavu
Jak jsme již informovali výše, pro Českou republiku je vyhlášen
nouzový stav. Lidé se mají, co nejvíce zdržovat doma, povoleny
jsou cesty do zaměstnání a k zajištění základních životních potřeb – nákupy potravin, hygienických potřeb, léků, krmiva pro
zvířata. Po celém území ČR je nařízeno nosit roušku či jiným
způsobem zajistit zakrytí nosu a úst.
Lidé se nemají sdružovat a je potřeba zajistit ochranu osob nejvíce ohrožených, tedy především seniorů a osob se sníženou
imunitou či vážným onemocněním.
Jsou povoleny dobrovolnické aktivity za účelem pomoci těmto
osobám.
Protože naši obec známe, víme, že zde máme řadu seniorů, kteří
nemají nikoho příbuzného, rozhodli jsme se začít právě u nich.
Zajistit, aby nemuseli sami chodit nakupovat a zůstali doma.
Jedině tím můžeme zabránit jejich ohrožení nákazou koronavirem.
Proto jsme ve spolupráci s novojirenskými hasiči udělali následující kroky:
 Zřídili jsme telefonní linku, která je určena pro zajištění nákupů, hygienických potřeb a vyzvednutí léků z lékárny.
 Nabídku jsme rozšířili o možnost dovážky obědů z jídelny
Popelka.
 Na obecní web, facebook a do vývěsek v Jirnech i Nových
Jirnech jsme vyvěsili leták s nabídkou pomoci seniorům.
 Požádali jsme prostřednictvím obecního facebooku o pomoc s ušitím roušek pro naše seniory a odlili do několika
lahviček dezinfekci, kterou se podařilo zajistit.



Poté jsme vyrazili mezi vás – rozdělili si úseky a šli roznášet letáčky a roušky. Tam, kde jsme se dozvonili, jsme
nechali leták s telefonním číslem i 2 roušky pro každého
seniora, aby si je mohli vyprat a byli tak chráněni. Tam, kde
jsme se nedozvonili, jsme nechali ve schránce leták s informacemi.
Není možné obejít všechny, protože máme opravdu hodně obyvatel. V první fázi jsme tedy navštívili občany starší 70 let, kteří
nemají v blízkosti děti nebo jiné blízké příbuzné. Po tomto
prvním roznosu, se nám ozvalo i několik dalších seniorů (mladších nebo těch, co neměli žádné ochranné prostředky). I těm
jsme je předali včetně předání telefonního čísla.
O všem jsme informovali na facebookových stránkách a to ve
dvou fázích – hasiči Nové Jirny, Obec Jirny.
A právě to spustilo vlnu obyčejné lidské sounáležitosti.
Roušky mají k dispozici hasiči i obecní úřad. Po domluvě přivezeme nebo předáme. Všechny roušky byly ušité s láskou a péčí.
A nejde jen o ušití roušek, svoji pomoc nabízí i řada jednotlivců
– zajištění nákupů, roznos roušek. Všem děkujeme, v tuto chvíli
to zvládáme ve spolupráci s novojirenskými hasiči, ale nikdo nevíme, jak se bude situace vyvíjet dál a pokud budeme potřebovat vaši pomoc, určitě se na vás obrátíme. Prosíme, chraňte si
své zdraví a zdraví Vašich nejbližších, protože to je to nejvíc, co
můžeme v této situaci udělat.
Moc všem děkujeme!
Šárka Hanušová

Z důvodu nebezpečí nákazy koronavirem, zřídila obec ve spolupráci s dobrovolnými hasiči Nové Jirny telefonní linku pro
zajištění nákupu seniorům. Všechny informace v přiloženém dokumentu:

OBECNÍ ÚŘAD NABÍZÍ ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPŮ PRO SENIORY PROSTŘEDNICTVÍM SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÉ JIRNY
Vážení občané,
v současné době všichni čelíme riziku nákazy koronavirem COVID-19. Toto onemocnění je nejrizikovější hlavně pro seniory.
Jsou mezi námi lidé, kteří nemají ve své blízkosti nikoho z rodiny, kdo jim nákup zajistí. Chceme pomoci zamezit jejich nákaze alespoň tím, že jim nabídneme pomoc s běžnými nákupy potravin, hygienických potřeb a vyzvednutím léků z lékáren.
HASIČI PRO VÁS ZAJISTÍ:




nákup základních potravin, hygienických potřeb a vyzvednutí léků z lékáren
maximální částka nákupu 1.000,-Kč
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ZPRÁVY Z OBCE
Při objednání nákupu je nutné sdělit telefonní číslo, aby hasiči mohli dotyčného informovat o přivezení nákupu. V případě,
že objednává někdo jiný, potřebujeme příjmení, adresu a telefon na seniora, kterému bude nákup doručován.
Předání nákupu a zaplacení musí proběhnout bezkontaktně (nákup bude předán ke vrátkům, zaplacení v hotovosti za použití ochranných pomůcek – rouška, jednorázové rukavice)

Kontakt pro objednání nákupu:

776 610 215

Objednávky přijímáme:

Rozvoz nákupů:

PO – PÁ 9.00 - 14.00 hodin

PO – PÁ 15.00 – 18.00 hodin

Svoji pomoc nabízí i další dobrovolníci, v případě potřeby jejich nabídku využijeme.
Děkujeme vám, kteří pomáháte a přejeme pevné zdraví všem.

Výzva občanům v nařízené karanténě

Ostatní zprávy z obce

Prosíme všechny občany, kteří jsou v nařízené karanténě, aby neopouštěli své domovy a zajistili si nákupy prostřednictvím dovážkové služby (Košík, Rohlík, Tesco atd.) či pomocí dobrovolníků
tak, aby nedošlo k ohrožení ostatních obyvatel obce.
Děkujeme za dodržování tohoto opatření!

Na základě nařízení vlády ČR omezujeme od 16. března 2020
do odvolání provoz Obecního úřadu. V provozu zůstává pouze
podatelna OÚ:

Co dělat, pokud onemocníte:

I nadále s námi můžete komunikovat prostřednictvím telefonu,
e-mailu či datovou schránkou.

1/ Volejte svého obvodního lékaře a sdělte mu příznaky
onemocnění.
2/ Zůstaňte doma a řiďte se pokyny svého lékaře.
3/ Pokud testy prokáží, že jste pozitivní na koronavirus, zůstává
celá rodina doma v karanténě a sleduje svůj zdravotní stav.
Buďte trpěliví a zodpovědní a vše se jistě brzy vrátí do normálu.

Důležitá telefonní čísla:
Infolinky hygienické stanice k onemocnění COVID-19 pro Středočeský kraj
-

771 137 070 - 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00
736 521 357 - v pracovní dny od 7:00 do 9:00

Infolinky hygienické stanice k onemocnění COVID-19 pro
hlavní město Prahu

- 773 782 850 - 7 dní v týdnu od 8:00 do 20:00
- 773 782 856 - 7 dní v týdnu od 8:00 do 20:00

Informovanost o počtu pozitivních případů onemocnění COVID-19

KHS Středočeského kraje pravidelně informuje starosty měst
a obcí ve Středočeském kraji o počtu (nových) pozitivních případů onemocnění Covid – 19 v jejich územním obvodu a to od
okamžiku zjištění prvního pozitivního případu.
Počet nakažených bude evidován na webu obce Jirny. Žádné
podrobnosti či jména nemocných obec neobdrží a nebude zveřejňovat.
Ke dni uzávěrky, tzn. k 25. března 2020, nebyl v naší obci evidován žádný případ nakažení COVID-19.
To se však může každý den změnit.
Proto myslete na zdraví své i vašich spoluobčanů a dodržujte
zásadu nošení roušek a další zásady dané nouzovým stavem.
Děkujeme vám za vaši odpovědnost a trpělivost.
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Omezení provozu obecního úřadu

Pondělí a Středa – 8:00 – 11:00 hodin



+420 281 962 945
obec.jirny@jirny.cz

datová schránka: 5n5arx2
Děkujeme za pochopení.
Kolektiv Obecního úřadu Jirny

Prodloužení termínu splatnosti poplatků

Z důvodu aktuální situace v České republice Obecní úřad prodlužuje lhůtu splatnosti poplatků za svoz odpadů a za psy až do
31. května 2020.

Sběrný dvůr

Vážení občané,
sběrný dvůr zůstává v provozu, prosíme všechny o dodržení nařízení vlády -mějte roušky a pokud možno i ochranné rukavice,
ať neohrožujete naše zaměstnance.
Děkujeme za pochopení.

Otvírací doba České pošty

Upozorňujeme, že s účinností od 19. března mají všechny pošty
omezeny hodiny pro veřejnost maximálně do 16.00 hod.
a s účinností od 21. března je zrušen na všech pobočkách víkendový provoz.
Dále upozorňujeme, že s účinností od 23. března jsou v časovém
rozmezí 7.00/ 8.00 -9.00 hod. (v návaznosti na otevírací dobu
dané pošty) na poštách obsluhováni pouze klienti nad 65 let
nebo držitelé průkazu ZTP -P starších 50 let včetně jejich
doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách.

Provozní doba pošty Jirny:
Pondělí – pátek:

8.00 – 9.00 – pouze pro seniory nad 65 let
9.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00

ZPRÁVY Z OBCE
Něco pro odlehčení
Aby celý svět nebyl pouze v negativních zprávách, je dobré také
zmínit pozitiva, která nás obklopují.
U nás v obci je to například zpráva, že do vodní nádrže Vaňák
v Nových Jirnech konečně natekla voda. Vaňák se tak stal zase po
dlouhé době domovem pro kachny a kačery. Lidé, kteří se v obci
procházejí ve volném čase, tak zase začínají chodit s dětmi krmit
živá zvířátka a kochat se tak přírodou. Zvířátka cítí jaro ve vzduchu a příroda se pomalu probouzí ze zimní strnulosti. Čekají nás
nádherné slunečné dny, které věříme, že si navzdory současné situaci dokážeme užít! Ano, je potřeba zpomalit, ale ne přestat žít.

Jak se nezbláznit po čas karantény
Vážení spoluobčané, naše psychika je poslední týdny náchylnější. Zprávy o probíhající světové pandemii se šíří všemi směry
a ať chceme nebo ne, úniku není. Vyhlášený nouzový stav nám
obrátil život vzhůru nohama a nezbývá, než se s novou situací
vyrovnat. Ideálně v klidu, bez zbytečné paniky a s dostatečnou
dávkou vitaminů i optimismu.
To, že je potřeba (krom dodržování doporučených hygienických
pravidel) zůstat hlavně v klidu, asi většina z nás ví i ctí. Stres
a neklid mají za následek oslabení imunitního systému, a trváli příliš dlouho, může mít neblahý zdravotní dopad. Vitaminy sice
mohou toto oslabování částečně zpomalit, ale univerzálním
lékem je především pravidelný pohyb, dlouhodobě vyvážený jídelníček a rozumná dávka optimismu. Nyní je ten čas, kdy se
můžete soustředit na vlastní já, na to, co jíme, jak chceme strávit volný čas, víc vnímat a pochopit věci kolem nás.
Říká se, že těžké časy neodejdou, dokud nás nenaučí to, co naučit mají. Buďme tedy vděční, že se čas trošku zastavil, protože
máme možnost využít ho pro činnosti, na které se nám dříve nedostálo kapacity.
Využijme ho pro
studování, malování,
kreativní
tvoření, úprav zahrádky nebo pro
osobní rozvoj.
I když je to náročné, buďme rádi,
že ho nyní trávíme téměř celý
den s našimi dětmi a nejbližší rodinou.

Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra,
díky hladu sytost, díky únavě odpočinek“.
Hérakleitos, řecký ﬁlosof

Článek zpracovala Ing. Lucie Proroková

Informace o svozu bioodpadu
Předem vám děkuji za spolupráci.

Vážení zákazníci,

rozesílání faktur na bioodpad bude probíhat v týdnu od
14. dubna do 17. dubna 2020.
Známky z roku 2019 jsou platné do konce dubna 2020.
Adresa nového zákazníka bude nahlášena dispečerovi a v průběhu dubna budou nádoby sváženy bez známky.
V případě, že vám známka do konce dubna nedorazí, okamžitě
kontaktujte AVE cz.

Jana Laštůvková
Referentka vnitřní služby
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Mob.: +420 734 284 753
Jana.Lastuvkova@ave.cz
www.avecz.cz

-

UPOZORNĚNÍ a prosba všem občanům

Vážení občané,
prosíme vás všechny o dodržování pravidel při odhazování použitých toaletních potřeb do vašich WC a následného splachování do splaškové kanalizace.
V poslední době opakovaně dochází (hlavně ve spodní části Nových Jiren) k ucpávání čerpadel v přečerpávacích stanicích a jejich nefunkčnosti tím, že jsou zde při opravách nacházeny látkové kapesníčky (tzv. mokré ubrousky), papírové
pleny, vatové tyčinky do uší a další materiály, které se špatně a dlouho rozkládají.
Nefunkčností přečerpávací stanice dochází k ohrožení okolních nemovitostí, které mohou být těmito splašky vyplaveny.
Tyto věci do splaškové kanalizace nepatří.
Děkujeme za pochopení.
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ŠKOLSTVÍ

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané, kteří
oslavili 80 let a více
Klvaňa Josef
Vošahlík Stanislav
Robotková Eva
Mošnička Jiří
Duchoslav Jiří
Hájková Jaroslava

NAPSALI JSTE NÁM
Poděkování

Chtěla bych tímto moc poděkovat za úžasnou přípravu on-line
výuky našich dětí ze 4.A ZŠ Jirny a to paní učitelce Martině
Šulákové a paní učitelce Petře Ditrychové. U počítačů, notebooků, tabletů nebo telefonů dokážou děti, rozdělené do skupinek, úžasně motivovat k vypracování zadaných úkolů, komunikovat s nimi a vysvětlit jim spoustu nesrozumitelných zadání.
Opravdu mě to moc těší, když syn řekne „Mami, já už chci být zase
ve škole s paní učitelkou a kamarády“.
DĚKUJI.

Marcela Hrubantová

Poděkování nejen ZŠ Jirny
Dovolte mi poděkovat paní ředitelce a všem pedagogickým pracovníkům jirenské školy za to, jak hbitě zareagovali na situaci
domácího vzdělávání v souvislosti s opatřením uzavření škol
kvůli pandemii COVID-19.
Všichni poskytují rodičům i dětem maximální součinnost a využívají k tomu všech dostupných on-line prostředků. Výuka, která

ŠKOLSTVÍ

Mateřská škola

A tak tady máme Březen, měsíc plný očekávání příchodu jara.
Všichni se již těšíme na dny plné slunce, které pouze nesvítí, ale
více a více hřeje. V tuto dobu se již příroda probouzí ze zimního
spánku, objevují se prvosenky a můžeme zaznamenat zpěv
ptáků. Výrazně se projevují klimatické změny. Avšak nezapomínejme na to, že zima doposud není úplně daleko, občas ještě
ráda zavítá.
Měsíc jsme s dětmi zahájili tématem Jaro. Tedy prvními posly
jara, které nás každý rok přivítají. Řekli jsme si, kde je můžeme
spatřit a jak je poznáme. Také jsme si zopakovali jejich jednotlivé názvy. Květiny jsme si ukázali na obrázcích. Snažili jsme se
nejen je dokázat pojmenovat, ale i vytleskat jednotlivá slova,
abychom si spočítali, kolik mají slabik. Ve slovech jsme pak hledali počáteční a konečné písmeno. Začali jsme se učit novou
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Frýdmanová Jiřina
Žďárská Helena
Sůra Václav
Homolová Marie

Srdečně gratulujeme.

probíhá přes Skype, WhatsApp, on-line testy nebo zkoušení přes
webovou kameru, ale i odevzdávání referátů ve formě prezentací děti nejen baví, ale já je vnímám jako skvělou průpravu našich dětí pro budoucí samostudium na vyšších stupních
vzdělávání.
Děti mají možnost přihlašovat se na on-line výuku, ale zároveň
je jim nabízena konzultace na jakékoliv téma, které by potřebovaly s někým probrat jak k výuce, tak k současné situaci ve společnosti.
Poděkování však patří i hasičům Nové Jirny, kteří poskytují
pomoc nejen seniorům, všem slečnám a dámám, které našily
stovky kusů roušek, jimiž vybavily široké okolí, ale i dalším ať už
jedincům, nebo společnostem, které v této neznámé a nelehké
situaci pomáhají.
Všem velmi děkuji a přeji nejen jim, ale nám všem pevné nervy
a chladnou mysl.
Zároveň doufám, že až všechna tato opatření skončí, a my se
opět vrátíme do „běžného provozu“, i nadále zůstane mezi námi
sousedy ta vstřícná a obětavá atmosféra, kterou mám možnost
vnímat v posledních dnech.
Všem vám přeji krásné jarní dny.
Lucka Kůsová

ŠKOLSTVÍ
píseň Petrklíč. Při procházce a pobytu na zahradě jsem se snažili některé rostliny, o kterých jsme si povídali, najít. A opravdu
povedlo se, viděli jsem sněženky, sedmikrásky a macešky.
Na začátku měsíce nás navštívilo divadlo Albatros s pohádkou
O hodném dřevorubci. Představení bylo velice pěkné a poutavé,
doplněné spoustou písní. Pohádka byla, jak už název napovídá,
o Dřevorubci. Byl to hodný a laskavý člověk, ke kterému byl osud
nespravedlivý. Ale on i přesto nic neztratil ze své laskavosti
a vždy lidem ochotně pomáhal. Bylo to pro děti velmi poučné,

zvláště v této době, kdy se celý svět potýká s koronavirem. Právě
nyní je potřeba s dětmi mluvit o tom, že si lidé navzájem musí
pomáhat.
Přejeme všem pevné zdraví a trpělivosti. Věříme, že se situace co
nejdříve uklidní a všichni se ve zdraví vrátíme do normálního
života, kde se opět budeme navzájem beze strachu setkávat.
Za MŠ Jirny Adéla Müllerová

Základní škola
VYDRŽME!

Vážení rodiče, přátelé školy, milé děti, nejprve musím napsat DĚKUJI.

Rodičům za trpělivý a zodpovědný přístup k distančnímu
vzdělávání, za klidnou a otevřenou komunikaci s učiteli. Za
slova uznání, za podněty, připomínky a spolupráci. Chápeme
náročnou situaci, kdy výuka doma možná převrátila rodinnou pohodu a zvyklosti, anebo rodinu semkla a posílila.
Dětem za velkou snahu a pravidelnou přípravu. Po třech
týdnech přijaly všechny možnosti nabízených forem výuky,
mnohé se velmi osamostatnily a staly se zodpovědnými za
svou práci. Jen některým dětem připomínám, že nemají
prázdniny.
Pedagogům za pravidelnou a každodenní nadrámcovou individuální i skupinovou online výuku, za velkou míru kreativity pomoci dětem i rodičům co nejvíce. S během času

přináší všem nové podněty, jak výuku lépe zvládnout nebo
zpestřit.
Provozním zaměstnancům za každodenní udržování chodu
školních budov.
A nakonec úplně všem, kteří jste si našli vedle všech povinností místo tam, kde je potřeba -šijete roušky, rozdáváte
na ně materiál, rozvážíte, pomáháte seniorům, nemocným,
sousedům,... podporujete se, pomáháte si, myslíte na ostatní, nasloucháte si mnohem víc.
Přišlo jaro, které přináší energii. Klidné dny, hodně zdraví
a sil všem, opatrujte se.
Hana Kudrnová
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KULTURA
Informace ředitelky školy k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
pro školní rok 2020/2021
MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis se uskuteční dle opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-12639/2020-1 ze dne 18. 3. 2020.

Zápis do 1. ročníku Základní školy Jirny, okres Praha východ pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
bude probíhat pouze po formální stránce bez osobní
účasti dětí od 1. 4. 2020 do 16. 4. 2020.
Způsoby přijímání tiskopisů pro přijetí k základnímu
vzdělávání
1. Elektronicky – do datové schránky školy: sjfmnaz
přílohy s elektronickým podpisem
2. Mailem – kudrnova@zs-jirny.cz
přílohy s elektronickým podpisem
3. Poštou – doporučeným dopisem
přílohy s originálním podpisem
4. Osobně do schránky budova Pražská
pouze v době úředních hodin PO,ST 10-12
přílohy s originálním podpisem
Tiskopisy: Žádost o přijetí k ZV
Zápisní list
https://www.zs-jirny.cz/index.php?type=Post&id=43&ids=33
Kopie dokladů bez ověření: rodný list dítěte a cizinci doklad o
povolení k pobytu

Způsoby přijímání tiskopisů pro odklad povinné školní
docházky
viz bod 1-4

Zákonní zástupci, kterým byl doporučen odklad školní docházky
školským zařízením pro předškolní vzdělávání nebo kteří jsou
rozhodnuti sami požádat pro své dítě o odklad povinné školní
docházky o jeden školní rok byl navržen po projednání s pedagogicko-psychologickou poradnou následující postup:
Zákonný zástupce požádá PPP o doporučující posouzení školského poradenského zařízení (bude zasláno elektronicky) a odborného lékaře nebo klinického psychologa a to nejdéle do
31.5.2020. Ředitelství školy může plošně oznámit přijaté žádosti
o odklad ŠD.
V případě neobdržení povinně doložených příloh se řízení o rozhodnutí odkladu ŠD přerušuje, pokračuje po jejich dodání.
Tiskopis: Žádost o odklad ŠD a 2 přílohy (PPP a odborný lékař

KULTURA

nebo klinický psycholog
https://www.zs-jirny.cz/index.php?type=Post&id=43&ids=33

Způsoby přijímání tiskopisů pro přijetí do přípravné třídy
viz bod 1-4

Zákonní zástupci, kterým bylo doporučeno vzdělávání v přípravné třídě a kteří mají zájem o vzdělávání v přípravné třídě
po odkladu místo vzdělávání ve školském zařízení pro předškolní vzdělávání (MŠ), odevzdají žádost o odklad s přílohami a
žádost o přijetí do přípravné třídy. V případě neobdržení povinně
doložených příloh se řízení o rozhodnutí odkladu ŠD přerušuje,
pokračuje po jejich dodání, pak se vyřizuje žádost o přijetí do
přípravné třídy.
Tiskopisy: Žádost o přijetí v přípravné třídě
Zápisní list do přípravné třídy
https://www.zs-jirny.cz/index.php?type=Post&id=47&ids=33

Další sdělení
Tiskopisy podané možnými způsoby budou evidovány pouze v
termínu nejdříve 1. 4. 2020 a nejpozději 16. 4. 2020.
V případě plnění docházky v jiné ZŠ zákonní zástupci oznámí ředitelce školy.
Trvalý pobyt bude ověřen na OÚ.
Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude
vedeno přijímací řízení. O jeho přidělení budete informování
mailem-uveďte v Zápisním listu.
Tiskopisy ke stažení na www.zs-jirny.cz
PRO RODIČE – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kontaktní údaje
Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje, odloučené pracoviště pro Prahu – východ. Toto pracoviště je umístěno v ZŠ Tolerance, Mochovská 570, Praha 9 – Hloubětín.
(2. patro tmavě žluté budovy), tel.: 281 867 331
kudrnova@zs-jirny.cz

731 449 124, 605 944 654

Děkuji za součinnost, v případě potřeby mě kontaktujte.
Hana Kudrnová

Rok 2020

17. 5. 2020 neděle, 19:00, Ewa Farna – Málo se známe tour
2020. Polsko-českou zpěvačku není třeba dlouze představovat.
Z důvodu současné epidemické situace je koncert této oblíbené
zpěvačky přesunut na 17. května 2020. Čas i místo jsou stejné,
tedy v 19.00 v KD Jirny. Vstupenky zůstávají v platnosti. A co víc!
I nadále je můžete kupovat na prodejních místech a v síti Goout.

17. 5.
29. 11.
5. 12.

MÁJOVÉ SLAVNOSTI V JIRNECH 2020
22. 5. 2020 pátek, Stavění máje (dle aktuální situace)
23. 5. 2020 sobota, Máje (dle aktuální situace)

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY
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Koncert Ewa Farna - Málo se známe tour 2020
Koncert SOS
Mikulášská taneční zábava

KULTURA
SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY

vyprávět. Více informací na www.usmevpodrouskou.cz

Vážení příznivci kultury, máme pro vás samé dobré zprávy! Současná situace a rozvoj technologií a naší vlastní umělé inteligence nám umožňují, abychom vám byli ještě blíže. A co víc!
S novým programem vstupujeme přímo do vašich rodin, domovů
a dokonce i do vašich myšlenek.
Od poloviny března totiž nasazujeme speciální zkušební program kulturního centra Kvapík zvaný „KVAPÍK DOMA“ („KVAPÍK
AT HOME“), což znamená, že s vámi budeme doslova každý den.
Kdykoliv si na Kvapík vzpomenete, vězte, že i my na vás myslíme!
Děkujeme vám za podporou i v této době.
Váš přípravný tým z Kvapíku

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
Z nového programu vybíráme:
Duben
Pondělí, 19:00, Sám doma s rodiči – Divadelní adaptace na motivy ﬁlmu podle scénáře Johna Hughese v podání „Ochotnického
souboru Karanténa“. Malý Kevin je díky neplánovaným školním
prázdninám odsouzen k nedobrovolnému pobytu doma. Chybí
mu kamarádi, sportovní aktivity a kroužky, ale co mu nechybí, je
odvaha. Tu prokazuje každý den, když zažívá neobyčejná dobrodružství v rodině, o které si myslel, že už ji dobře zná! (komedie).
Vstupné dobrovolné. www.homeofﬁce.cz
Úterý, 14:00, Odborná terapeutická poradna. Cílem terapeutické
poradny je podat radu nad zlato těm občanům Jiren, Nových
Jiren a sousedních obcí o tom, že slunce vyjde každé ráno,
a stejně tak, že není nutno, aby bylo přímo veselo, ale hlavně
nesmí býti smutno, natož, aby se brečelo. Těší se na Vás Dr. Radan
Plačtivý. Objednání předem na e-mailu: neplac@radan.cz
Středa, 19:00, Cesta z Itálie do Španělska. Camino de Italia hasta
Santiago de Compostela en España. Svatojakubská cesta vede
nejen z Itálie ke hrobu svatého Jakuba do města Santiago de
Compostela v severozápadním Španělsku. Aktuálně jde o nejdelší cestu k uzdravení člověka v Evropě. Po celá staletí po ní putovali tisíce poutníků až do 21. století, kdy zájem o tuto pouť
polevil. Známá cestovatelka, nyní žijící v České republice, Lapalla
Podecchu, prošla poutí až do Santiaga de Compostela. Během
několika týdnů navštívila několik desítek hospitalů a zajímavých
míst a prošla trasu přes 3300 kilometrů bez jediného živáčka. To
vše se svými jedinými společníky – mapou a internetem. I když
se často dostala do situací, kdy jí šlo téměř o život, prožila neuvěřitelné příběhy a nezapomenutelné životní okamžiky, to vše
s překvapujícím vyústěním. O svých zážitcích vám přijde osobně

Čtvrtek, 19:00, Sousedské besedování – KDO ZA TO *** MŮŽE?
Oblíbený diskuzní formát neznámých osobností a odborníků na
současná společenská témata. Jako vždy, s kávou a buchtou
zdarma (tentokrát domácí mufﬁny a čínské koláčky). Pozvání přijali: D. Trump (americký podnikatel a politik) a Si Ťin-pching (čínský chemik a předseda). Pořadem provází Václav Nadvěcí. Změna
programu vyzrazena. Rezervace na www.zvladnemetoshumorem.cz
Pátek, 19:00, Biograf Kvapík – VIRUS. Píše se 21. století a civilizace na bájné planetě Zemi se ocitá ve zlomovém bodě své existence. Dlouhodobě neřešené ekologické problémy, krize lidských hodnot a způsob života vydávaný lidmi za štěstí, způsobují
destabilizaci celého environmentálního systému. Záhadný virus,
který se planetou šíří, dokonává své dílo a stává se jediným tématem lidského života. Naštěstí se ze dne na den objevují pomocníci, na které už lidstvo skoro zapomnělo. Podaří se lidem
zachránit planetu? Dokáží lidé změnit svůj vlastní svět? Brzy na
Vašich obrazovkách…
Sobota, 19:00, Když hvězdy tančí v obýváku. Zveme Vás na další
cyklus této úspěšné taneční akce u vás doma. Každou sobotu taneční páry manželů, partnerů, ale i sourozenců pilují ve dvoumetrovém odstupu a imaginárním držení standardní, latinskoamerické a všelijaké lidové či free stylové tance. Vítězem hlavní
ceny – Sošky tance sv. Víta – se stává ten, kdo svého partnera
neztratí a zachová si dobrou náladu a nadhled. Součástí večera
bude také soutěž dětí o to, kdo dřív usne. Pořádá taneční škola
Evžena Trefeného. Vstupné zajímavé. Vstupenky v prodeji na
www.zustandoma.cz a také v prodejní síti www.kvapikdoma.cz
Neděle, 15:00, BABY BOX 2. Pohádka o veselé a „drobátko“ popletené rodince, která si chce užít rodinný klid, ale vůbec neví,
jak na to. Naštěstí se setká s geniálním vynálezcem zázračného
přístroje, který jim jistě poradí. Hraje Divadélko Za mříží. Vstupné
dostupné. Vhodné pro děti od 18 let. Více informací
www.nelzeabstinovat.cz

Dovětek:

Jsme si vědomi aktuální náročné společenské situace, kterou všichni procházíme. Informace o protiepidemických opatřeních se mění téměř každý den a nám nezbývá nic jiného, než doufat, že kulturní i společenský život bude
v našich obcích co nejdříve 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.
Buďte prosím i nadále s námi. Velmi Vám za to děkujeme.
S přátelstvím, s humorem, a především společně. Zvládneme to!

SOS JIRNY
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SPOLKY A ORGANIZACE

SPOLKY A ORGANIZACE

SDH Nové Jirny

zajištění rozvozu hotových jídel. Kontaktní telefonní číslo je

Vzhledem k nařízení vlády o zrušení všech hromadných akcí
z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v České republice a následné vyhlášení nouzového stavu se od 10. března 2020 změnil život každému z nás a tím byl také zrušen i náš letošní
hasičský ples.
Společně s Obecním úřadem jsme se nyní aktivně zapojili do
pomoci místním občanům, zvláště pak seniorům, kteří jsou tou
nejohroženější skupinou obyvatel. Pomoc se týká především zajištění nákupu potravin a drogerie, léků a po telefonické dohodě

na kterém získáte více informací. V minulých dnech byly seniorům předány bavlněné roušky a první část dezinfekce na ruce, za
kterou děkujeme Městysu Nehvizdy.

776 610 215,

Chtěl bych tímto moc poděkovat těm, kteří ušili a stále ještě šijí
roušky, nejen pro seniory, ale i pro ty ostatní, je jich opravdu nedostatek. Poděkování patří i dobrovolníkům, kteří v tomto období nabízejí svou pomoc ostatním. Buďme k sobě ohleduplní
a všem přeji hodně zdraví.
za SDH Nové Jirny Milan Novotný, starosta

Fotka představujícího se ochotníka s improvizovaným povinným zakrytím dýchacích cest v době vyhlášeného nouzového stavu - nejedná se o ilustrační foto.

Divadelní spolek
Petr Hanyk,
medailonek ochotníka
Krátce se nám představ, věk, zaměstnání, zájmy apod.
Objektivně jsem mužem středního věku, ale subjektivně jsem mladý
jinoch. Celý život pracuji jako soukromník a v rámci svého povolání
řeším problémy jiných.
Proč se věnuješ divadlu? Co Tě k němu přivedlo? Tvoje motivace?
K divadlu mě přivedl jeden z jeho členů. Dalo by se říci, že mě vyhecoval, abych zašel na zkoušku, a já byl hned zatažen do čtené zkoušky.
Jsou zde fajn lidé zapálení pro věc. Odreaguji se zde od své práce
a mohu se předvádět a beztrestně provádět hlouposti.
Co bys vzkázal čtenářům?
Chovejme se k ostatním tak, jak chceme, aby se ostatní chovali k nám.
A pak, a to nejen s ohledem na aktuální situaci ještě: Pomáhejme
těm, co to potřebují. A hlavně PODPORUJTE SVÉ OCHOTNICKÉ
DIVADLO.

Ohlédnutí za divadelní ochotnickou činností v Jirnech
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V posledních letech se pro mnohé stalo milou tradicí pravidelné pohádkové představení po děti.
O to víc nás mrzí, že jsme březnovou pohádku s velikonoční tematikou museli zrušit a podobný
osud dost možná čeká i dubnové akce. Až se překlene tato nelehká doba, budeme se na vás

SPOLKY A ORGANIZACE

Opona po rekonstrukci

Pohled na oponu

Malování opony

a vaše děti opět těšit v sále Kvapík.
A mezitím jsme pro vás připravili pár
vzpomínek z historie jirenských ochotníků.
Na prvním místě musíme poděkovat některým pamětníkům, kteří se s námi
o své vzpomínky a fotograﬁe podělili.
Především naší milé kolegyni Evě Brettschneiderové a panu Vladimíru Kleinovi.
Zcela mimořádný přínos pro zachování
kolektivní paměti jirenských občanů je
pak kronikářská a sběratelská činnost
pana Václava Jelínka. Vzpomínky a materiály od pamětníků pečlivě shromažďujeme a částečně publikujeme na našich
webových stránkách (http://ochotnicijirny.cz/).
Pan Jelínek je jirenským patriotem v tom
nejhlubším slova smyslu, protože nejen
že společně s panem Františkem Antošem (1924-2009), RNDr. Alešem Střechou a fotografem Josefem Kolocem
zpracoval publikaci shrnující historii obcí
Jiren a Nových Jiren (vyd. 2009), ale
především se po léta věnuje sběru všeho,
co má spojitost s obcí, kde se narodil.
Právě z jeho archivu pochází i následující
historické fotograﬁe divadelní opony,
která byla namalována ve 20. letech minulého století panem Vladimírem Tesařem v budově Sokolovny pro účely
jirenského ochotnického divadla. Tuto
oponu našel po letech právě pan Václav
Jelínek. Následně byla jirenským Sokolem zrestaurována a nyní se nachází
v sále Kvapík na hlavním jevišti. Ostatně
hraje svou důležitou roli i v prvním představení pro děti našeho znovu-obnoveného spolku jirenských ochotníků.
Touto cestou bychom vás rádi požádali,
pokud rovněž patříte mezi jirenské patrioty či pamětníky nebo víte další zajímavosti z historie místního ochotnického divadla, neváhejte se na nás obrátit na e-mail: marenka.k@seznam.cz
nebo na tel. 605 405 183.
Za Divadelní ochotnický spolek Jirny
Marie Kočová

Baráčníci Jirny
Zdravím všechny občany Jiren a Nových Jiren. V této složité době jim chci popřát hodně zdraví, trpělivosti a opatrnosti.
Dne 7. března jsme uspořádali bál, který se moc povedl. Hudba hrála krásně, lístky do tomboly byly prodány do hodiny a tanečníci
se dobře bavili a veselili. Konec byl ve 2:00 ráno.
Ještě bych chtěla poděkovat za úklid a vykácení stromů na hřbitově. Je to velký kus práce a zúčastněným patří velký dík. V dubnu
budou Velikonoce a já vám za všechny naše členy přeji dobrou pohodu, hodně zdraví a velkou nadílku štěstí.
Za Baráčníky Irena Vilímková
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SPOLKY A ORGANIZACE
Sdružení Otevřených Srdcí

Veteran car club Nové Jirny
Novojirenští Veteráni se přidali ke skupině dobrovolníků. Můžete jejich nabídky využít:
Vážený pane starosto,
Česká vláda přistoupila k bezprecedentnímu kroku a rozhodla o vyhlášení Nouzového stavu.
V této souvislosti vám nabízíme bezplatné rozvážení potravin, zvláště pro seniory a další nejohroženější
občany naší obce. V případě vaší potřeby a zájmu, prosím, obraťte se na předsedu spolku Svatoslava Páva, se kterým lze i konkretizovat způsob zajištění.
V úctě Jiří J. Pacovský, místopředseda spolku
Pokud chcete využít nabídky novojirenských Veteránů
využijte následující kontakty:

Svatoslav Páv, předseda spolku, tel.: 607 643 988;
email: slava.pav@seznam.cz

Jirny Living
Letos tomu bude přesně 10 let od doby, kdy bylo zprovozněno
dětské hřiště v ulici Na Výsluní. Přesně před deseti lety jsme se
jako sousedé z této oblasti spojili a založili občanské sdružení
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JIRNY LIVING o.s. Následně jsem poslali žádost na Středočeský
kraj o dotaci z Regionálního operačního programu Obnova venkova na výstavbu dětského hřiště. Společně s projektem, který

INZERCE
vznikal po večerech v hlavách zakládajících členů se museli
všichni postarat také o vlastní ﬁnancování celého projektu.
V roce 2010 občanské sdružení nakonec získalo příslib dotace
v maximální výši 92,5% uznatelných nákladů. Celkový rozpočet
projektu byl ca. 1.7 mil Kč a tak museli členové našeho sdružení
vložit z vlastních prostředků částku ca. 125.000 Kč. Přes všechny
peripetie se nakonec v roce 2010 podařilo postavit hřiště, které
v drobných obměnách slouží až do dneška. Za celou dobu 10 let
jsme prošli opakovaně kontrolami ze strany poskytovatele dotace, prošli jsme ukončením tzv. období udržitelnosti (doby, po
kterou jsme byli vázáni dodržováním podmínek poskytovatele
dotace), hřiště bylo opakovaně poničeno vandaly a zloději (doufám, že někomu ta jedna část odcizené vjezdové brány udělal
takovou radost jako nám její shánění) a dokonce i zatopením.
Z druhé strany hřiště posloužilo dětem z jirenské základní školy,
dětem z mateřské školy a všem, kteří měli byť i jen cestu okolo.
Proběhlo zde několik desítek oslav narozenin dětí, několik NERF
válek, fotbalových turnajů a zápasů a mnoha dalším akcím.
K 10 letům výročí jsme nově nechali vyměnit některé díly dětského hřiště (např. sedáky houpaček, řetězy na dětském hradu),
nechali jsme vyhotovit (stejně jako každý rok) souhrnnou revizní

INZERCE

zprávu na celé hřiště a do nové sezóny máme připraveny ještě
nové sítě do fotbalových branek a čekáme na ukončení karantény, abychom mohli při pravidelné jarní brigádě provést ořez
habrů, natřít dřevěné oplocení fotbalového hřiště a připravit
hřiště na jarní a letní sezónu. Přáním, které se nám doufám vyplní, je i pořízení sekacího/mulčovacího traktůrku, který nám pomůže při běžné údržbě hřiště. Na toto přání však ještě musíme
najít možnosti ﬁnancování. Všechny děti se nyní těší na ukončení
karantény a doufám, že i hřiště Na Výsluní přispěje ke spokojenosti našich i přespolních dětí.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli s přípravou, realizací a provozem dětského hřiště za posledních
10 let. Nechceme na nikoho zapomenout, takže nebudeme jmenovat jednotlivě. Ze společností bych rád poděkoval společnosti
Újezd.net, kteří nám věřili od začátku a poskytli nám pomoc
v době, kdy hřiště bylo ještě pouze zbožným přáním. Určitě bychom rádi poděkovali obci Jirny, osobně pak panu starostovi,
který nám také uvěřil hned od začátku a díky příspěvku obce
Jirny můžeme každý rok udržovat prvky dětského hřiště ve stavu,
které odpovídá normám pro tento druh hřišť. Děkujeme.
Ing. Petr Benáčan

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Koupím Vaše restituční nároky
Cena nároků do budoucna bude
jen klesat, díky plánované
restituční tečce.
Tel 604 374 807
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