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Na jirenských ulicích se stále intenzivně pracuje
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané 23.
5. - 24. 5. 2014
Volební okrsek Jirny – účast 21,58 %
Pořadí : 1) TOP 09, 2) ANO, 3) ODS, 4) Strana svobodných občanů, 5-6) KSČM, ČSSD, 7) Česká pirátská
strana
Volební okrsek Nové Jirny – účast 26,68 %
Pořadí : 1) TOP 09, 2) ANO, 3) ODS, 4) Strana svobodných občanů, 5) Strana zelených, 6-7) KSČM, Česká
pirátská strana
Rekonstrukce místních komunikací – fi. STRABAG
a.s.
Ulice V Zahradách – poslední z 6 ulic, v kterých firma
Strabag prováděla rekonstrukci povrchu, byla ke konci
května vyasfaltována a nyní je dokončována pokládka

Ulička nový povrch teprve dostává

ulice Alšova v Jirnech

ulice V Zahradách v Nových Jirnech

zámkové dlažby do vjezdů jednotlivých přilehlých komise po otevření obálek zatím o dalším osudu této zanemovitostí a terénní úpravy.
kázky nerozhodla a nedoporučila ZO ani schválit vítěze,
neboť nacenění některých položek „překonalo“ veškerá
Rekonstrukce místních komunikací – fi. BES s.r.o. očekávání. Některé položky budou muset být konzultováBenešov
ny s projektantem.
Firma z Benešova dokončila ke konci měsíce května
pokládku živice v ulici Alšova a Na Pískách. Nyní pracuje Čistírna odpadních vod
ještě na dokončení terénních úprav zmíněných ulic a zá- Po vydání Usnesení ČIŽP a vodohospodářského orgánu
roveň již zahájila po vytyčení inženýrských sítí zemní byl VaK Zápy nucen firmě Le-co do doby sjednání nápravy
práce v ulici ke hřbitovu a v Uličce.
zakázat vypouštění jejich odpadních vod do kanalizační
sítě obce. Firma Le-co musí do 15. 6. dokončit urychleně
Projektová dokumentace na rekonstrukci elektroin- rekonstrukci svého předčištění tak, aby její vypouštěné vostalace včetně datové sítě v ZŠ Jirny
dy splňovaly limity našeho kanalizačního řádu. Vak Zápy
Na základě zpracované PD byla vypsána výzva k podání musí zajistit tzv. znovu nastartování správného čištění
cenové nabídky v termínu do 2. 6. 2014. Byly osloveny a chodu ČOV. Následně bude moci firma Le-co zahájit po4 firmy, z nichž 3 předložily cenovou nabídku. Výběrová stupné vypouštění jejich vod na ČOV Jirny.
Jirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. VI. ročník. Adresa vydavatele: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, e-mail: obec.jirny@jirny.cz,
tel.: 281 962 945. Měsíčník vychází vždy obvykle do 10. dne v měsíci, není-li v závěru tiráže uvedeno jinak, a je dostupný i na internetové adrese
obce www.jirny.cz. Náklad 600 kusů. Redakční rada pracuje ve složení: Mgr. Milan Bednář, Ing. Zdeňka Havlová, Václav Jelínek, Helena Sůrová,
PhDr. Melanie Zajacová. Adresa redakce: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny. E-mail redakce: zpravodaj@jirny.cz. Grafický návrh
a sazbu provedl Mgr. Milan Bednář, tisk Tiskárna Typol, Úvaly. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce.
Evidenční číslo MK ČR E 18995.

Redakčníuzávěrka červencového čísla je 26. června 2014.

Zprávy z obce
Výkup pozemku pro stavbu 2. stupně ZŠ
Po předchozích čtyřech jednáních s majiteli pozemku, kdy
byl domluven jejich souhlas s odprodejem části pozemku
pro výše uvedený záměr, nebyla dosud dořešena výše
kupní ceny za 1 m2. Majitelé pozemku navázali na zmíněná jednání dopisem s žádostí o vyjasnění ještě několika záležitostí spojených s prodejem. Byla vypracována
a odeslána odpověď – zatím bez odezvy.
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Spolupráce s Obecní Policií Šestajovice
Obecní úřad Šestajovice předložil námi požadovaný návrh
veřejnoprávní smlouvy o možné spolupráci v otázce dopravy (měření rychlosti a dodržování dalších dopravních
pravidel včetně nepovoleného průjezdu kamionů obcí) ale
i o kontrolu dodržování obecní vyhlášky (nepovolené zábory veřejných ploch, parkování apod.). Příští týden bude
podepsána smlouva s účinností od 1. 7. 2014.
Skořepa Stanislav, starosta

znepřístupnila původně plánovanou trasu. Tak nezbylo, než
se vydat oklikou po ledovci. Předsevzaté třicetikilometrové
Ve čtvrtek 22. května opět navštívili jirenský kulturním úseky, kterých bylo nutné denně dosáhnout, však velmi
dům Václav Sůra a Petr Horký, aby zájemce seznámili se záhy vzaly za své. Polárníky zaskočila hustá mlha,
svou poslední výpravou za polární kruh. Tentokrát se Petr v podstatě bílá tma, kdy si člověk neviděl pod nohy, natož
Horký nezúčastnil pouze závěru, ale společně s Václavem
bavil publikum od samého začátku. Přesto nebyla sestava
polárníků úplná, jelikož se výpravy zúčastnili ještě Václav
Pištora a Tereza Švecová.
Dvojice před samým poutavým vyprávěním o zážitcích
z poslední cesty představila projekt 1000 statečných, který
se věnuje podpoře výzkumu léčby dětských onkologických
nemocí, a který na své výpravě podporovala.
Václav Sůra a Petr Horký, jak již bylo zmíněno,
odcestovali koncem letošního března tentokrát se dvěma
svými přáteli na Špicberky, což je souostroví přibližně
mezi severním cípem Norska a Grónska a jedná se
o nejsevernější území Norského království. Špicberky byly
pro svou vhodnou polohu výchozím stanovištěm pro
výpravy k severnímu pólu, kteréžto nejvýznamnější také
oba polárníci ve své prezentaci představili.
aby kontroloval své kolegy a mohl se správně orientovat.
Už od počátku provázely výpravu komplikace. Václav Expedice tak proto postupovala pomalu a po zralé úvaze,
Sůra nejprve postrádal svá zavazadla a poté platné zda riskovat cestu za vytčeným cílem, se utábořila asi
pojištění. Nicméně vše dobře dopadlo a polárníci se mohli v polovině cesty. Poté opadlo napětí, zlepšilo se počasí,
intenzivně připravovat na náročný pochod, jehož cílem Tereza se podle Václava Sůry skvěle začlenila do mužské
mělo být dobytí nejvyšší hory Špicberk, Newtontoppen, party pod přezdívkou „Karel“ a polárnici vyráželi na
která má svůj vrchol ve výšce „pouhých“ 1 717 metrů. idylické výlety do mrazem pusté krajiny. Za pár dní se
Stačilo se tedy jen vyzbrojit nejen do třeskutého mrazu, ale vraceli zpět, přičemž ledovec překonali na saních. Přestože
také proti ledním medvědům, kterých se v tamější krajině nedobyli vrchol Špicberk, nebylo z jejich vyprávění cítit
pohybuje více než dost. Problémy však výpravě nepřinesl žádné zklamání. Ukázalo se totiž, že i cesta může být cíl.
mráz ani medvědi, ale naopak příliš mírná zima, která
Milan Bednář

O výpravě do Špicberk

Školství

Zájmová činnost v jirenské škole
S blížícím se koncem školního roku v naší škole vrcholí
činnost zájmových kroužků. Začaly počátkem října, končí
většinou na konci května – jejich členové mají tedy za sebou osm měsíců práce a zábavy.
Kroužky se neobejdou bez finančního příspěvku od rodičů zúčastněných dětí. Ten je celý použit na nákup různých pomůcek, jako je keramická hlína a výtvarné
materiály, encyklopedie a další knihy, mikroskopy, lupy,

počítačové programy, taneční oděvy na vystoupení apod.,
některé skupiny za tyto peníze podnikají i výlety a besedy
s odborníky.
Vedoucí kroužků jsou paní učitelky a někdy dokonce
i maminky našich žáčků. Všem patří dík za mnoho hodin
strávených pravidelnou odpolední prací s dětmi.
Na následujících řádcích vám všechny „kroužkové“ aktivity představíme; v závorkách najdete jména jejich vedoucích.
Kroužek INFORMATIKA (H. Kudrnová) je v letošním
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Školství
školním roce určen pro žáky 4. ročníku. S přihlédnutím
k věku jsou vedeni ke správnému užívání pojmů z oblasti
ICT. Prakticky zvládnou práci s klávesnicí, myší, tiskárnou, textem, tabulkou, grafikou (program Zoner Callisto), elektronickou poštou, vyhledávači. Učí se vyhledávat,
zpracovávat, třídit a využívat informace, znají pravidla
bezpečného internetu. Po práci čeká děti zasloužená odměna - zábavné výukové programy a úplně NEJ...internetové
hry. To vše ale s vědomím, že počítač není jediný kamarád, s kterým mohou trávit volný čas.
Kroužek CVIČENÍ z ČJ a M (V. Krämerová) je zaměřen na žáky 5. ročníku, kteří uvažují o přijímacích zkouškách na gymnázium. Procvičí si zde různé formy testů
(např. i SCIO testy), prohloubí si své znalosti a dozví se
nové učivo. Tento kroužek není koncipován jako doučování, ale jako možná příprava na přijímací zkoušky. Celá
hodina kroužku je o pracovitosti a pilné práci. Žáci mají
i domácí úkoly nebo přípravy na další hodinu. Kroužek
probíhá od října zhruba do dubna, končí přijímacími
zkouškami. V ceně kroužku jsou i dvě návštěvy Gymnázia
Na Zatlance, kde si žáci vyzkoušeli přijímací zkoušky
nanečisto.
Kroužek ZÁBAVNÁ MATEMATIKA (V. Krämerová)
navštěvují žáci 3.–5. ročníku. Neprobírají se zde klasické
matematické příklady, ale formou různých her, rébusů,
hlavolamů, bludišť atd. si děti procvičují logické myšlení
a paměť. Využívají se i deskové hry (např. Blokus, Hexeto,
Cir–Kis, Jungle Speed atd.) a pro zpestření hodin
i programy na interaktivní tabuli. Členové kroužku se také
zúčastnili matematického semináře Taktik - jedná se 4 sady řešení po celý rok (1 sada na čtvrtletí).
Děti z 2.–5. ročníku nacházejí vyžití i v TANEČNÍM
KROUŽKU (P. Ditrychová), který je zaměřen na rozvoj
pohybové koordinace a rytmiky. Seznámí se zde se základy společenského a výrazového tance, zumby, aerobiku,
s disco tancem a řadou tanečních her. V letošním roce se

kroužek úspěšně prezentoval řeckým tancem v rámci koncertu Marthy a Teny Elefteriadů a na schůzi Baráčníků.
Pokračuje i činnost DYS-KLUBU (P. Krutská, M. Šeblová). V příjemné atmosféře děti aktivně pracují ve dvou
malých skupinách (1. skupina: 2.–3. ročník, 2. skupina:
4.–5. ročník), práci zde pak zúročí při výuce i v každodenním životě - procvičují si jemnou motoriku, zrakové
a sluchové vnímání, prostorovou orientaci a další oblasti
rozvoje dítěte. Důraz je kladen na spolupráci s rodiči,
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třídními učitelkami a výchovnou
poradkyní.
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK (I. Racková, S. Rašovská, V.
Krulíková) je volnočasovou aktivitou určenou dětem z 2.–4.
ročníku. Chlapci a dívky poznávají krajinu kolem sebe a učí
se o rostlinách a zvířatech. Na
podzim ve spolupráci s MŠ Minisvět U Krtečka z Klánovic
sázeli malé duby v klánovickém

lese a pod vedením pracovníků občanského sdružení Ornita vyráběli ptačí budky, které nyní můžete vidět v okolí
školy a jirenského rybníka. Při této akci jim pomáhaly
i děti z jiných tříd a kroužků. Velkým úspěchem a radostí
je, že budky opravdu osídlili ptáci (sýkora, špaček, kos).
V KROUŽKU KERAMIKY (M. Šuláková, M. Měřičková) se děti z 3.–5. ročníku letos zabývaly různými téma-

ty. Tvorbu v říjnu začaly modelováním stromů a jejich
pestrým glazováním. Poté připravovaly výrobky zaměřené
na vánoční čas – svícny, zvony apod. V novém kalendářním roce přišly na řadu majolikové talíře a modelování
přes balonek – vznikl krásný květináč v podobě velikonočního vejce. Velké srdce dostaly maminky k svátku, připomenut byl i svátek čarodějnic. Celoroční práce bude
zakončena výrobou keramických hodin, které budou zdobené barevným sklem, a glazováním amfor.
Výtvarníci ze 4. a 5. tříd navštěvují VÝTVARNÝ
KROUŽEK (J. Nová), jehož letošní každotýdenní setkání
provází téma KRUH. V tuto chvíli už mnozí z vás vědí, jak

Školství
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se děti s tímto úkolem popasovaly, protože 5. června se konala každoroční závěrečná výstava, které se zúčastnilo
i keramické oddělení a doprovodný program zajistil
taneční kroužek. K nejzajímavějším výtvarným dílkům jistě patřila ozubená kola - soukolí v naší hlavě, hodinový
strojek nebo třeba závěs z knoflíků. Mimo vlastní práci výtvarníci navštívili moc zajímavou a vtipnou výstavu Karla
Zemana spojenou s výtvarnou dílnou.
Další zájmové aktivity organizuje ŠKOLNÍ DRUŽINA,
ve které děti v jednotlivých odděleních poznávají svět kolem nás, krásy a pamětihodnosti naší země a řemesla. Všemi činnostmi je provázejí pohádkové postavičky, které
známe z pořadu Večerníček - Krtek, Mach a Šebestová, Pat
a Mat, Krakonoš. Kromě běžných činností školní družiny
děti dostaly nadílku od Mikuláše, navštívily kino a svíč-

kárnu. Velikou akcí byla příprava „Vánoční besídky s Večerníčkem“ v místním kulturním domě, kde děti ze všech
oddělení zpívaly, recitovaly, hrály scénky pro rodiče
a další hosty. V květnu a červnu ještě proběhnou družinové
výlety, kdy děti opět zažijí něco zajímavého, odpočinou si,
zasportují a setkají se s kamarády z jiných tříd.
V rámci ŠD na naší škole pracuje i kroužek ARTEFILETIKY (Jireňáček).
Věděli jste, že naši školu navštěvuje tolik šikovných dětí?
Přijďte se na ně a jejich práce a činnost podívat při
pořádání našich školních akcí, na které již tradičně zveme
pozvánkami ve vývěskách (u autobusové zastávky a na
obou školních budovách) a na našich webových stránkách
www.zs-jirny.cz.
Kolektiv ZŠ Jirny

V poslední době jsem se opakovaně setkal s problematikou
tzv. mentálně postižených spoluobčanů a to, jak ve svém
soukromém, tak i profesním životě. A protože věřím tomu,
že tato setkání nebyla náhodná, reflektoval jsem je a položil jsem si otázku, co se mám naučit a uvědomit si skrze
tato setkání.
Na úvod bych rád popsal několik situací, které se do mě
zapsaly.
Jednou přede mnou v ordinaci sedí člověk, jehož IQ z
hlediska dnešní společnosti je hluboce podprůměrem. Neposkytuje mi sice potřebné anamnestické informace, ale
dává mi něco jiného, dívám se na něj a cítím, že ten
člověk má srdce. Jakoby hlava u něj nefungovala. Pro lékaře s přetíženou hlavou to byl tenkrát velký objev.
Slyším vyprávět sestru jednoho člověka s Downovým
syndromem. Řekla, že si celý život myslela, že mu pomáhá, když on neuměl a nechápal pro běžného smrtelníka
běžné věci jako např. rozlišování hodnoty bankovek a
mincí, orientaci v čase a hodnotách, které si naše
společnost vytvořila. Jednou jeho otázkou k ní bylo, kdo je
více, jestli ředitel nebo president… Jak jsem pochopil, byla to informace nutná k tomu, aby pochopil, kdo ve
společnosti vládne a kdo má větší moc. Je totiž narozen ve
znamení Lva.
Podotýkám, že tento člověk je vysoce pohybově nadaný
a je jedním z kmenových tanečníků sdružení mentálně postižených s názvem OAZA.
Po chvíli dodala, že se se mýlila, že vlastně pomáhal on
jí celý život, a že na to přišla ve chvíli, kdy se tento
člověk, společností považovaný za mentálně postiženého,
odstěhoval a ona s ním ztratila každodenní kontakt. Klobouk dolů před tím co řekla, cítím hlubokou pravdivost.
Mělo by být také napsáno, že se odstěhoval do domova
pro postižené za svojí kamarádkou, která v době psaní
toho článku byla vědomím více již na druhém břehu. Mám
takový pocit, že takhle by se nedokázal zachovat ani tzv.

zdravý člověk. A že jeho intelekt by našel řadu racionálních argumentů, proč za kamarádkou nelze odjet ani na
návštěvu…Přeji si, abych přeháněl…
Další osobní zkušenost s touto tématikou mám z koncertu Marthy a Teny Elefteriadu , který proběhnul v dubnu
2014 v jirenském kulturním domě. Přijel autobus „postižených“ z domova „Laguna“ v Psárech. Když okolo mě
procházeli, cítím radost, spontánnost, kterou rozesílali z
jednoho křídla sálu do okolí. Troufám si říci, že cítím i jinou dimenzi v lidském životě.
Ale současně jsem prociťoval téma nevítanosti, přijetí,
co okolí?
Teď již poslední příklad, jedním z nejčistších lidí, které
jsem v životě potkal, je jirenský občan Péťa Zelenka. Pohybuji se asi dvanáct let v jeho přítomnosti a stále více si
uvědomuji, že jeho IQ je dle psychologických tabulek
a norem hluboce pod průměrem dnešní společnosti. Ale
naše společnost neumí změřit sociální inteligenci, empatii,
zájem o přírodu, živočichy, Zemi… A toto vše já v skrze
něj cítím. A mimochodem, v životě mě také velice pomohl.
Na jedné diskotéce, kam jsme spolu šli, jsem jej přestal
sledovat a na poslední chvíli jsem zabránil tomu, aby si
zdrogovaní nebo prostě nevychovaní tancující z něj na podiu neudělali „objekt jejich show“ a nezneužili jeho bezbrannosti a naivity.
Setkal jsem se v Jirnech nebo slyšel o fyzicky či psychicky změněných, za které se jejich rodina stydí a bojí se
reakcí okolí. Nejsem v jejich každodenní situaci, ale chtěl
bych jim tímto napsat, že pokud by potřebovali přijít do
kožní jirenské ordinace, tak jsou vítáni.
Kvalita společnosti se pozná podle toho, jak se stará
o nejslabší jedince. Hendikepované, nemocné, umírající.
Z mého pohledu jsou oni jen zjevně nepotřební. Nevytváří
sice tzv. ekonomické hodnoty, ale do společnosti přináší
jiný rozměr, jinou kvalitu. Vnímanou nebo nevnímanou...
Lidé mají tendence zavírat oči před neznámým, nepo-
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znaným, něčím, co na první pohled není dokonalé… Protože se prostě bojí. Bojí se třeba toho, aby se do jejich rodu
někdo takový narodil, nebo toho, aby se k nim třeba přiblížil, nebo toho jak s ním komunikovat, co by řekli druzí lidé. Přeneseně vzato bojí se vlastních mentálních
deformací, ať o tom ví, či ne. Bojí se svého stínu.
Takovýto odlišný člověk přináší pro mě tzv. nadhodnotu
a přinejmenším mě přivádí k úvaze, jak jsem na tom se
svojí etikou já, zda náhodou zase někam nespěchám, zda
najdu odvahu takovému člověku podat ruku a prostě se ho
zeptat jak se má a nechat se obohatit jeho přítomností.
Zkusit si vyposlechnout, jaký je svět takového člověka.
Nebo mohu reflektovat svou netrpělivost, neochotu naslouchat, odpor, štítivost, strach, soucítění, pochopení, je-li
to ve mně.
Tato úvaha je jen jedním z úhlú pohledů na problematiku tzv. hendikepovaných jedinců. Určitě by si svůj
prostor zasloužily výpovědi rodičů a příbuzných. Pokud si
to dovolí. Podle mých zkušeností si své zážitky a pocity
nechávají pro sebe. Třeba z obavy před dalším zraněním ze
strany společnosti. A přitom by zveřejnění jejich zážitků
bylo velice potřebné k probouzení emocionality a otevírání
lidských srdcí. Respektive ke zpytování svědomí.
A dostávám se ke zdravotní problematice. Ne jednu

Inzerce

stranu do podvědomí veřejnosti stále více proniká, že objevení a zpracování emocí a že něco jako svědomí se
spolupodílí na vzniku, průběhu a léčení jakéhokoliv
onemocnění. Na stranu druhou psychologické studie jasně
říkají, že v dnešní společnosti lidé tzv. úspěšní mají řadu
mentálních skrytých defektů včetně poruchy v emocionální složce osobnosti.
Tak, kdo je vlastně nemocný, hendikepovaný ale při tom
emocionálně inteligentní? S naivitou a sníženou schopností
pochopit pravidla této společnosti a řídit se jimi? Anebo ti
takzvaně zdraví, kteří tuto společnost řídí, rozhodují o výši částky, kterou jim posílají na jejich obživu, obrazně řečeno o těchto lidech rozhodují?
Jsou hendikepovaní pro společnost prospěšní? Co si
myslíš Ty, milý čtenáři? Máš nějaké osobní zkušenosti, zážitky, prožitky? A chceš obohatit ostatní o svůj pocit? Nebo
jej v sobě chceš uschovat a skrýt, dokud se nesomatizuje?
Nic, samozřejmě, není černobílé. Jen stav lidské mysli.
Napsané a přečtené může být impulsem k jinému pohledu,
když „náhodou“ v Jirnech nebo někde jinde potkáme
mentálně nebo fyzicky hendikepovaného spoluobčana.
Rád bych tuto úvahu již ukončil, abych si mohl přečíst
napsané a reflektovat, co se ve mně odehrává.

MUDr. Libor Novák
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Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH. Pro další
informace a podmínky kontaktujte OÚ Jirny nebo
pište na adresu zpravodaj@jirny.cz
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