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Milí čtenáři,
přišel prosinec. Měsíc, kterému dominují vánoční svátky, jež by měly patřit
odpočinku, abychom plni energie
vstoupili do nového roku.
Ale nejdříve se ohlédneme za nedalekou minulostí. Na začátku listopadu se konalo ustavující zasedání
zastupitelstva, které bude řídit obec po
dobu příštích čtyř let. Další významnou událostí, především pro rodiče s menšími dětmi, bylo otevření
nového dětského hřiště v jirenské
lokalitě Na Výsluní.
Advent bude v Jirnech naplněn
hudbou a zpěvem. Podruhé se v kostele uskuteční setkání se sv. Mikulášem,
které bude spojené se slavnostním
rozsvícením vánočního stromku.
U něho si o necelý týden později zazpívají děti školou povinné a v kulturním domě se necelý týden před
Štědrým dnem odehraje vánoční koncert.
V tomto roce už nezbývá než popřát všem čtenářům krásné Vánoce.
Na kraji nového roku Vám nadělíme
další číslo Jirenského zpravodaje.

V posledním týdnu před Štědrým dnem se na hrázi jirenského rybníka
tvořily fronty lidí. Tehdy přicházeli nebo přijížděli na kolech místní
i přespolní, aby dodrželi tradici a dopřáli si na štědrovečerní tabuli kapra. Dnešní ulice K Lesu za ten nebývalý ruch vděčila vyhlášenému rybářství pana Antoše. Po listopadovém výlovu, o kterém se na tomto místě
psalo před rokem, se totiž ryby ihned neprodávaly. Nechávaly se v sádkách, které byly připraveny u hráze rybníka a ze sádek se ve vhodný čas
přendávaly do kádí, ze kterých se nabízely zákazníkům.
Ačkoliv byla zvyklost připravovat kapra k sváteční večeři mladší než
Antošovo rybářství, založené v roce 1795, byla tradice tak silná, že se zachovala, i když poněkud oslabená, až do dnešní doby. Ryby však vždy neodmyslitelně patřily na štědrovečerní tabuli. 24. prosinec je totiž dnem
postním, při kterém je zapovězeno konzumovat maso. Na ryby se toto
omezení nevztahovalo, tak se v každé domácnosti připravovala přinejmenším rybí polévka. Důvod, proč se kapr objevil u večeře až v polovině
19. století, je prozaický. Dříve býval většině společnosti pro svou vysokou
cenu nedostupný. V průběhu
druhé
poloviny
19. století si ale kapra už
kdekdo
mohl
dovolit
alespoň pro ten jeden nejVaše redakce významnější den v roce.
Kapr se pro svou osobitou
chuť, tolik odlišnou od té všední, stal pro sváteční večeři
nepostradatelným. Původně se kapr nepřipravoval jako
vídeňský řízek, ale nasladko, jak se můžete přesvědčit na desáté
straně.
Milan Bednář
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Zápis z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Jirny 8. 11. 2010

složením slibu, že jeho odmítnutí nebo složení s výhradou
má za následek zánik mandátu. Poté Ing. Červinka přečetl
stanovený slib a vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravený arch. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib
a ani nesložil slib s výhradou.
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla
vykonávána jako uvolněná (pro – 13, proti – 0, zdrželi se –
0). Následně vyzval jednotlivé strany k podávání návrhů
na funkci starosty. Byly podány tyto návrhy: pro p. Skořepu a pro p. Ing. Červinku (vzdal se návrhu z důvodu jeho
zaměstnání). Hlasování: pro – 10, proti – 0, zdrželi se – 3.
Nově zvolený p. starosta Skořepa před volbou místostarosty navrhl, aby funkce místostarosty byla vykonávaná jako neuvolněná (pro – 12, proti – 1, zdrželi se – 0) a vyzval
opět jednotlivé strany k podávání návrhů na funkci
místostarosty. Na obsazení této funkce byl navržen p. Rytíř
(pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0).
Následně byl podán návrh na zřízení těchto výborů – finanční výbor, kontrolní výbor, pořádkový výbor, stavební
výbor, sociálně-kulturní výbor a školská rada (pro – 13,
proti – 0, zdrželi se – 0).
Pan starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla poskytována měsíční odměna v souladu
s platným nařízením vlády č. 37/2003 Sb. (pro – 13, proti –
0, zdrželi se – 0).
Pan starosta v krátkém projevu poděkoval za zvolení
a vyzval členy zastupitelstva ke spolupráci při plnění úkolů
v novém volebním období.
Na závěr přednesl p. Ing. Červinka návrh usnesení, který byl jednomyslně přijat.

Co v zápisu nenajdete

Křížová argumentovala tím, že plní volební program a že
v jednacím řádu zastupitelstva není zmíněn zákaz a tudíž
může být nahrávací zařízení spuštěno - co není zakázáno,
to je dovoleno. Většina zastupitelů se však vyslovila ve
smyslu, že nemají potřebu být „mediální hvězdou“ a nesouhlasí s nahráváním. Pamatuji si, že před několika lety se
o totéž pokusila opozice v Úvalech, ale snažila se o prosazení stejně marnou cestou, totiž přes znění jednacího řádu. Ani tam amatérský film nakonec nevznikl, ale následná
ostrá diskuze poznamenala vztahy mezi zastupiteli. Nahrávání zasedání zastupitelstev totiž neprosazuje opozice
zpravidla pouze proto, aby přiblížila jednání obyvatelům
obce. Ti, kteří mají zájem o jednání, tak příjdou - dveře se
nezamykají. Vede jí také snaha zaznamenat jakýkoliv moment, který by se dal využít jako kompromitující.
I přes počáteční neshody, všichni zvolení zastupitelé postupně vyřkli „slibuji“ na formuli: „Slibuji věrnost České

Zasedání zahájil dosavadní starosta p. Stanislav Skořepa,
který přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno, informace byla zveřejněna jak na úřední, tak
na elektronické úřední desce. Dle prezenční listiny byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce, které bylo prohlášeno za usnášeníschopné.
Přítomní byli seznámeni s navrženým programem a s návrhem pí. Bělové na zařazení bodu volby finančního
a kontrolního výboru. Ing. Červinka vznesl protinávrh, aby
byly jmenovány všechny výbory, které budou zřízeny
včetně školské rady s tím, že vlastní jmenování členů do
jednotlivých komisí bude předmětem dalšího zasedání.
Dosavadní p. starosta navrhl způsob hlasování, a to veřejné. Tento návrh byl všemi 13 členy jednohlasně odsouhlasen. Následovala technická poznámka pí Bělové –
nejprve složení slibu. Nebylo možno provést z věcných důvodů. Následovalo odsouhlasení programu včetně návrhu
pana Ing. Červinky (pro – 12, proti – 0, zdrželi se – 1).
Následně byl jmenován zapisovatel p. Ing. Ťopka a ověřovatelé zápisu – p. Bukáček a p. Rytíř (pro – 13, proti – 0,
zdrželi se – 0). Dále byla jmenována současně návrhová
a mandátová komise ve složení Ing. Červinka, PhDr. Borková a pí. Sůrová (pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0).
Mandátová komise vyzvala jednotlivé členy k předložení osvědčení získaného mandátu a doložení totožnosti.
Po kontrole bylo konstatováno, že všichni zvolení členové
mají platné osvědčení.
Dosavadní p. starosta upozornil přítomné členy před
Ustavující zasedání zastupitelstva se zpravidla těší vyšší návštěvnosti a letos tomu bylo nejinak. Volbu úzkého vedení
obce si nenechalo ujít na 50 obyvatel. Ti se ale také mohli
přesvědčit o rozvržení sil a limitech spolupráce v novém zastupitelstvu. Ačkoliv navržený program jednání nepřinášel
mnoho prostoru pro dělení názorů, přece se jen našly neshody alespoň ve formalitách. Některé sporné momenty jsou
stručně zaznamenány v zápisu. Například paní Bělová
navrhla, aby byly už na ustavujícím zasedání zřízeny dva
výbory - kontrolní a finanční. Setkala se ale s nesouhlasem,
jelikož přání většiny bylo, aby proběhlo zřízení všech výborů bez rozdílu na přístím pracovním zasedání, což se také
stalo (o jejich složení budeme informovat v příštím vydání) .
Celé zasedání však poznamenala událost ještě před
samotným jednáním, totiž kamera namířená na sál. Paní
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republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. “ Nové

zastupitelstvo tedy máme, i staronové úzké vedení obce.
Ale teprve budoucnost ukáže, zda bude větší počet stran přínosem a „v zájmu obce a jejích občanů“ anebo se nové náMilan Bednář
pady utopí ve zbytečných sporech.
Oznamuj eme rodičům,
že mateřská škola v Jirnech bude ve dnech
od 27. 1 2. 201 0 do 31 . 1 2. 201 0 uzavřena.

Od 1 2. prosince doj de k drobným změnám v j ízdním
řádu autobusových linek. Kompletní nové j ízdní řády
budou k dispozici na internetových stránkách obce
a na vývěsce.

Dětské hřiště v lokalitě Na Výsluní bylo
v sobotu 6. 11. slavnostně otevřeno

I když počasí všem zúčastněným nepřálo, podařilo se tuto
sobotu otevřít nově vybudované dětské hřiště JIRNY
LIVING v lokalitě Na Výsluní v Jirnech. Pořadatelé z občanského sdružení se sice připravili dostatečně a zajistili
jak zvukovou aparaturu, tak soutěže pro děti i dospělé, zakončené již třetím ročníkem lampionového průvodu přes
Jirny. Bohužel přesně v okamžik plánovaného slavnostního
zahájení začalo pršet a přestalo až v pondělí. I přes tuto skutečnost se však podařilo zahájit s místostarostou Jiren

panem Jindřichem Rytířem provoz dětského hřiště, a to
slavnostním křtem Provozního řádu a zasazením památné
lípy na počest této události. Velká škoda! Děti si přesto
mohly hřiště vyzkoušet a tajné heslo, ukryté v obrázcích
rozmístěných po hřišti, jako první vyluštila Dáda Kubálková. Gratulujeme!
Dětské hřiště JIRNY LIVING bylo postaveno v rámci
programu Rozvoje venkova financovaného prostřednictvím
regionálního operačního programu Středočeského kraje
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Vážení členové sdružení a spolků v Jirnech,
tímto Vám nabízíme možnost vypracování žádosti o dotaci na činnost a vybavení, která je nyní vypsána v rámci
výzev dotačních programů Středočeského kraje.
Nyní jsou vypsány výzvy pro:
• sdružení zaměřená na tělovýchovnou a sportovní
činnost,
• školská zařízení na programy a školení svých zaměstnanců v rámci prevence rizikového chování u dětí
a mládeže,
• sbory dobrovolných hasičů na činnost, akce a výchovu
své mládeže, na výcvik svých členů, opravy technických
prostředků a objektů požární ochrany.
V případě zájmu napište co nejdříve na redakční email
zpravodaj@jirny.cz a my se Vám ozveme s podrobnostmi.
Obecní zastupitelstvo Jirny

a Evropské unie a zahrnuje prostor s herními prvky pro děti od 2 do 12 let a prostor pro hřiště pro míčové hry, fotbal,
basketbal a volejbal. Samotný pozemek, na kterém je hřiště postaveno, poskytl majitel obec Jirny na 50 let za symbolické nájemné 1 Kč ročně. Celková plocha vyměřeného
prostoru pro hřiště je 80 x 40 m, oplocená část hřiště měří
70 x 30 m.
Na základě vyhraného zadávacího řízení byla realizátorem celého projektu dětského hřiště společnost Tomovy
parky s. r. o., která hřiště vybudovala podle požadavků
a přání členů JIRNY LIVING o. s. Při samotné stavbě byl
kladen velký důraz na bezpečnost budoucích návštěvníků.
Pro dopadové plochy byl zvolen praný kačírek velmi jemné frakce s tím, že jsme se pokusili co nejvíce zvětšit ve-

likost těchto ploch. U prostoru pro hraní míčových sportů
byly branky pevně vícebodově ukotveny k oplocení, basketbalový koš byl ukotven chemicky do betonové podesty.
V rámci administrace celého projektu již proběhla fyzická kontrola provedení dětského hřiště a vlastně tak i celého projektu ze strany Středočeského ROPu. V nejbližších
dnech očekáváme platební příkaz, na základě kterého
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dojde k úhradě celé stavby tohoto hřiště.
Celkový rozpočet dětského hřiště byl v rámci dokumentace 1,613 mil. Kč s tím, že Výbor regionální rady
schválil dne 2. 11. 2009 k financování částku 1,492 mil Kč.
Tato částka však představuje pouze 92,5 % hodnoty projektu hřiště. Zbývající část, přes 120 tisíc korun českých, byla
financována ze soukromých zdrojů členů sdružení a darů.
Všem, kteří přispěli k tomu, aby naše děti měly kde
trávit svůj volný čas, patří velký dík!
Všem zájemcům o provoz a navštěvování dětského hřiště můžeme sdělit, že dětské hřiště je zcela zdarma a k dispozici všem návštěvníkům. Jedinou podmínkou pro
návštěvníky je souhlas s provozním řádem a jeho respektování.
Z důvodů bezpečnosti a nutnosti zajištění ochrany majetku a zdraví návštěvníků hřiště bude toto zamykáno. Klíče
si může každý vyzvednout na kontaktních místech (viz
níže) proti podpisu a zaplacení technického poplatku. Prosíme všechny, aby respektovali stanovená pravidla a nekopírovali klíče dále. Pokud by pak docházelo na hřišti
k vandalství a výtržnostem, bude vyměněn zámek hřiště
a podmínky přístupu budou zpřísněny. O víkendu bude hřiště otevřeno neomezeně. Pro zimní období platí otevírací
doba 9.00 – 18.00 hodin.
Pro JIRNY LIVING o. s. tímto však práce na hřišti nekončí. Již nyní se ukázalo, že velkým nedostatkem na hřišti
je absence elektrické přípojky, přívodu vody a také případného přístřešku pro návštěvníky. Dalšími možnostmi
rozvoje hřiště je také možnost výstavby okruhu pro inline
brusle a kola okolo celého hřiště a doplnění o umělý povrch na ploše multifunkčního prostoru (v současném provedení z betonu). Zástupci občanského sdružení již
kontaktovali zástupce obce Jirny se žádostí o pomoc v těchto otázkách a také se žádostí o příspěvek na činnost sdružení z obecního rozpočtu. Spolufinancování z prostředků
Evropské unie sice pomohlo zajistit vybudování celého hřiště, jeho provoz v následujícím období udržitelnosti (pro
tento projekt 5 let) bude vyžadovat dodatečné náklady na
revize dětských prvků, pojištění a další provozní náklady

Čas Vánoc

Opět přichází advent a období Vánoc.
Čas příprav vnějších i vnitřních, pro
mnohé doba shonu, barevných reklam
a přeplněných nákupních center.
Pravé Vánoce však máme ve svém
nitru. Najdeme je v tichu a zklidnění, ve
světle svíček, bez čekání ve frontě.
Uslyšíme možná zvonky, uslyšíme sami sebe, uvidíme Světlo, které se nás
stále dotýká a v době adventu zesiluje.
Advent nám nabízí příležitost ke smíření se sebou i se svým okolím. Prohřešky, které jsme během roku viděli
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v hodnotě cca 30 000 Kč ročně. Pro všechny zájemce je
připravena možnost přispět i osobně, a to jak prostřednictvím daru na účet občanského sdružení č. ú.
2181315309/0800, popř. pak také vstupem do občanského
sdružení a úhradou členského příspěvku.
Kromě „skautského území“ máme teď v Jirnech místo,
kde lze pořádat kulturní a sportovní akce pro děti a dospělé, a jsou zde i ochotní organizátoři. Bylo by škoda tento
potenciál nevyužít.
Kdo chce být informován o akcích pořádaných občanským sdružením Jirny Living, může poslat svůj email
na jirnyliving@seznam.cz nebo sledovat dění na webu občanského sdružení www.jirny-living.cz.
Kontaktní místa: Obecní úřad v úředních hodinách. Eva
Hísková 603 451 153 - Na Výsluní 625, Jirny; Tereza
Benáčanová 777 884 834 - Erbenova 612, Jirny; Hanka
Šipková 777 205 355 - Na Výsluní 616, Jirny.
Další kontaktní místa budou doplňována.
Eva Hísková, JIRNYLIVING, o. s.

u drahých, můžeme najít i u sebe a pochopit, jak byly mnohdy banální. Právě
teď bychom je měli odpustit a osvobodit se z pout zášti, nepřátelství a rivality.
Místo toho přijmout do svého života
harmonii a radost, což je smyslem a posláním Vánoc.
Vždyť opravdové zázraky se dějí
právě skrze otevřené srdce.
Přeji všem čtenářům krásný čas adventní a šťastné Vánoce. Pokoj, radost
a lásku všem bytostem.
Světlo Vánoc nechť vás provází po
veškerý čas.
Dana Gregorová
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Dopisy ctenáru
Zimní údržba ulic v části Nových Jiren
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nezaplatí a odkopne to směrem na obec. Tento ping-pong
pokračuje tak dlouho, až občanovi nezbude nic jiného než
se zdlouhavě soudit nebo to vzdát. Stalo se to mé manželce, takže vím, o čem píši.
Přitom řešení není tak složité. Po skončení sněžení posypat ulice ještě než se vytvoří tvrdá uježděná vrstva, posypový materiál se zapracuje do povrchu sněhové
samozřejmě již částečně ujeté vrstvy. Vícenáklady spočívají v tom, že po eventuálním dalším sněžení je nutno posyp
opakovat. Tento způsob je běžně aplikován úspěšně
v mnoha obcích. Posyp po několika dnech je opravdu jen
jako alibi, že byl proveden. Pokud nenastanou závažnější
skutečnosti, tak se v dalším Zpravodaji pokusím o úplně jiné téma, abych nebyl jen za kverulanta.

V říjnovém Zpravodaji jsem reagoval na pro mne neuspokojivou odpověď pana Bednáře na článek paní Zajacové. Na
tento článek zareagoval sám pan starosta. Bohužel v předvolební době jeho reakce byla předvolební, a tak jsem se
dočetl, co všechno bylo pro obec uděláno, což jsem nikdy
nezpochybnil, je to prostě skutečnost. Dále ovšem čtenářům sdělil, že není možno vyhovět všem, že každý má jiné
představy, což je také pravda. Neznám však člověka, kterému by v popisované oblasti nevadila extrémě velká
prašnost. V odpovědi jsem nenalezl ani slovo o zdraví občanů a o to tady jde.
A nyní k dalšímu tématu. Každou zimu se opakuje stejná
situace. Napadne sníh, uplyne několik dní a když neroztaje,
Antonín Kudláč starší, Nové Jirny
tak cca po 5 dnech přijede auto, posype uježděný ledový povrch lehce pískem, který několik následně projíždějících Poznámka k dopisu pana Kudláče
aut „odfoukne“ mimo a ledovka je dál. Po dalších dnech na- Každá zima je poněkud odlišná. Minulá zima, ke které se
stává mírná obleva, led na prvních cca 200 metrech smě- váže i přiložená fotografie, byla srážkami i dobou setrvání
rem od Hlavní roztaje. Z lesa teče
souvislé sněhové pokrývky extrémní.
tající voda, ze střech které mají svod
Obcím navíc přibyla změnou zákona
do ulice taky, a tak ledovka pokračuje
povinnost v podstatě odklízet sníh ze
vesele dál a z Hlavní ulice o tom nemá
všech chodníků. Součtem těchto
nikdo ani potuchy. Občané, zejména
negativních vlivů se nedařila údržba
starší, jsou odříznuti od jakéhokoliv
komunikací podle představ všech
spojení. My ostatní vozíme např. náobyvatel obce. Pro nadcházející zimu
kupy těmto občanům auty. Potíž je
si obec nasmlouvala více techniky
navíc v tom, že když upadnete a zloi brigádníků, a tak bude možné
míte si kosti, obec řekne, že je pojištěefektivněji a především rychleji
OÚ
na, a odkáže Vás na pojišťovnu. Ta nic
udržovat ulice i chodníky.

Fejeton

Dobrý den

Jsem expert na zdravení. Tím nemyslím, že snad ovládám
všechny pozdravy světa, ale přiznám se, zdravím často,
vzhledem k mému věku, zdravím ráda a zdravím s úsměvem, neb jsem znalá moudra o úsměvu, který nestojí nic
a přitom dokáže zahřát i v největší zimě. Zdravím ráno,
když pospíchám s dětmi do školky, zdravím v obchodě,
zdravím míjející pejskaře na svých běžeckých trasách.
A úplně největší okruh „posluchačů“ mého pozdravu je autobusová zastávka.
Tak jsem si takhle při pondělním ránu vystřihla pěkné
pozdravení právě na zastávce, jenže ouha, jak se zdálo, ne
každý mne slyšel – to víte, sluchátka v uších, čekající zabraní do diskuze atd. No nic, ještě zbývá samotný autobus.
Představte si, sednete si do třetí řady za řidičem, a tak můžete pozdravit všechny kolemjdoucí. No prostě strategicky
dokonale vymyšlené.
A s takovým pozdravem, to není jen tak, nemyslete si.
Prvně si musíte zajistit, že vás ten druhý vidí a vnímá, protože bez toho to prostě není ono. Pak navázat oční kontakt

a teprve potom je na řadě úsměv a srozumitelná, obecně
ustálená fráze „dobrý den“.
Vraťme se ale k tomu autobusu, sedím ve třetí řadě za
řidičem a vysílám signály k očnímu kontaktu s právě procházející paní… ale spojení se nepodařilo navázat. Tak
alespoň ten pozdrav a… žádná odezva, což mne trochu zamrzelo, ale stává se, však to znáte. Nevadí, příště to určitě
vyjde.
Štěstí se na mne usmálo hned odpoledne, když jsem po
cestě mířila do centra vsi. Už v dálce jsem tu paní zahlédla,
jela na kole a s každým šlápnutím se přibližovala ke mně.
„Máš druhou šanci, tak to nepokaz,“ řekla jsem si a fakt se
snažila – oči, úsměv, pozdrav. No co vám mám povídat,
nevyšlo to, paní se pootočila a hledala něco na protějším
trávníku.
A co z toho vyplývá? Zdravte, je to pěkné, zdravte, je to
slušné, ale i vaše největší snahy se někdy nepovedou, protože v tomto neplatí, že je to o mládí, nebo snad o místě
narození, ale je to jen a pouze o lidech.
A neshledanou příště.
Dita Bělová

Zdravotnický koutek
Péče o chrup
Hlavní důraz se klade na profylaxi a prevenci. Součástí
zubní péče jsou preventivní prohlídky, kdy se provádějí
nejen cílená vyšetření a některé profylaktické úkony (kontrola dásní a jejich krvácivosti, hodnocení úrovně hygieny,
instruktáž o správné technice čištění, profylaktická ordinace ap.), ale také léčba nově zjištěných kazů. Platí pravidlo,
že nedostatečná péče a vynechávání pravidelných kontrol

Spolky a organizace

Jedenáctá Tříkrálová sbírka
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obvykle výrazně zhorší zanedbaný stav. Proto bychom měli správným způsobem o chrup a parodont pečovat a tomuto návyku naučit i malé děti. To se pak příznivě odrazí na
minimální potřebě zubního ošetření v průběhu
pravidelných kontrol.
Že je důležité o chrup správně a pravidelně pečovat, to
by se spolu s návštěvou zubní ambulance 2krát za rok mělo
stát samozřejmostí u každého z nás.
Hana Švehlová

takže až se sejdeme, budeme trénovat uzly, abychom se co
nejlépe umístili. A ostatní? Dozvíte se až při našem setkání.
Nejenom mladí hasiči, ale i dospělí během tohoto roku
odvedli spoustu práce - výjezdy k požárům, technická pomoc nejen při živelných pohromách, práce a údržba na
hasičské technice. Nechybělo ani uspořádání hasičského
plesu, tradičního dětského dne a pálení čarodějnic.
Za celý sbor dobrovolných hasičů Nové Jirny Vám přejeme hodně zdraví a spokojenosti v roce 2011, děkujeme
Obecnímu úřadu a všem sponzorům, kteří podporují
činnost našeho sboru.

Od 2. ledna do 10. ledna 2011 bude probíhat pod záštitou
Charity Česká republika již tradiční Tříkrálová sbírka. Přijměte prosím koledníky s otevřeným srdcem. Skupinka koledníků, převážně dětí z farnosti pod vedením dospělé
osoby bude koledovat v naší obci se zapečetěnými kasičkami. Arcidiecézní charita podpoří z Tříkrálové sbírky dům
pro seniory v Mukařově, azylový dům v Karlíně, podpoří
chudé děti v Bělorusku a stavbu ZŠ v Ugandě.
V rámci Tříkrálové sbírky jste srdečně zváni i na koncert, který proběhne 9. ledna 2010 od 16.00 hod v chrámu
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová
P. M. Sněžné na Jungmannově nám., Praha 1 kde zazní
Liturgická mše od Z. Pololáníka. Výtěžek bude věnován té- SDH Jirny
to sbírce.
Topná sezóna je v plném proudu, a proto přicházíme s upoza farnost sv. Petra a Pavla v Jirnech zorněním týkajícím se topidel a komínů.
Helena Podlahová - koordinátor Tříkrálové sbírky
Žádná topná sezóna se neobejde bez mnoha požárů souvisejících
s topidly a komíny. Kromě technických závad
Bohoslužby o Vánocích v Jirnech
má na nich významný podíl i lidská neopatrnost či neznaV kostele sv. Petra a Pavla v Jirnech se budou o letošních lost. Lidé bohužel mnohdy zapomínají na preventivní vyVánocích konat dvě bohoslužby. Mše z vigilie Narození Pá- čištění komínů, někteří občané dokonce přešli z plynového
ně se uskuteční na Štědrý den od 16.00 hod. V případě nebo elektrického vytápění opět na topení dřevem či uhlím,
zájmu o půlnoční mši svatou můžete navštívit kostel Nane- aniž by tomu přizpůsobili komín. Také při užívání topidel
bevzetí Panny Marie v Klánovicích, kde proběhne mše od si mnozí často počínají neopatrně. Jednou z častých příčin
22 hod. Druhá bohoslužba v Jirnech, slavnost Narození Pá- vzniku požáru je i umístění hořlavých látek příliš blízko
ně, bude pořádána 25. 12. od 10.30 hod.
topidla.
Milan Bednář
Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických
závadách
komínů, kouřovodů a topidel, které způsobují
SDH Nové Jirny
požáry nebo úniky zplodin. Stačí zanedbání údržby nebo
Přiblížil se konec roku 2010 a my se s našimi mladými hasi- chvilinka nepozornosti a ohnivý kohout může „spolknout“
či do února rozloučíme. Naše poslední schůzka v tomto ro- celou domácnost.
ce bude dne 10. 12. 2010 - vánoční besídka. Děti budou
Ještě před topnou sezónou by si měl každý majitel
odměněny za jejich celoroční činnost a snahu v získávání nemovitosti zajistit vyčistění kamen a seřízení plynového
hasičských dovedností.
kotle topení. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín
Během toho letošního roku jsme se s našimi družstvy vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznímladších a starších hasičů zúčastnili soutěží v požárním cení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem
útoku, podzimního kola celoroční hry Plamen a uzlování. požáru na půdě. U plynových kotlů je navíc nutná jak čisVedoucí pro nás také připravily výlet na Ještěd a nechybělo tota komínových průduchů, tak předepsaný tah komína.
ani třídenní soustředění na Slapech. Na konci listopadu Mnoha neštěstím může zabránit to, když si uživatel sám
jsme byli v multikině na Černém Mostě, všem dětem se to zkontroluje, zda má řádně upevněný kouřovod, zda není
líbilo. Už se všichni těší, co pro ně bude připraveno na ten nikde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují
rok příští. Jako první nás čeká soutěž „Mukařovský uzel“, uzávěry komínových dvířek. Uživatel je povinen zajistit

Spolky a organizace
pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo
čištění a kontroly komínů podle jednotlivých typů
tepelných spotřebičů. Zatímco u elektrických spotřebičů
může leccos zkontrolovat každý sám (např. přívodní šňůry,
zásuvky i dimenzování pojistek proti případnému zkratu),
pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn
a revizi komínu by měl ponechat raději odborníkovi.
Během uplynulého měsíce jsme zaznamenali pouze jeden výjezd, a to 13. 11. 2010, kdy vyjížděla naše jednotka
k úniku nebezpečných látek po dopravní nehodě na
kruhovém objezdu v Šestajovicích. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o OA VW
Passat, který napřímo projel kruhový objezd na pozemní komunikaci a došlo k proražení palivové nádrže a vany motoru o vyvýšení objezdu. Jednotka provedla odpojení
akumulátoru a dále byl proveden posyp uniklých látek (na
ploše cca 60 x 2,5 m) sorbentem.
V rámci brigády byl proveden úklid skladu a dále jsme
náš vozový park připravili na zimu použitím nemrznoucích
směsí.
Pro více aktuálních informací navštivte naše webové
stránky www.hasicijirny.cz.

za SDH Jirny Milan Slabý

Nové cvičební pomůcky v TJ Sokol
Jirny z dotací Středočeského kraje

V průběhu října místní sdružení TJ Sokol Jirny pořídilo cvičební pomůcky za celkem 25 000 Kč. Konkrétně se jednalo
o gymnastický koberec a molitanovou sestavu na gymnastické cvičení pro děti složenou z žíněnky, kvádru,
půlkruhu, šikmé plošiny a dvou hranolů. Všechny prvky
jsou libovolně kombinovatelné, takže se dají použít mnoha
způsoby pro rozvoj motorických schopností i k nácviku obratnosti malých cvičenců. Veškeré toto vybavení pořídila
TJ Sokol Jirny na základě podané žádosti o dotaci na
Středočeský kraj, Fond kultury sportu a volného času
v prosinci roku 2009.

Školství

Jak zpestřujeme dětem dopolední
vycházky a pobyt v MŠ

V rámci dopolední vycházky jsme s dětmi nejen na naší zahrádce, ale také podnikáme různá dobrodružství jako např.
v lese, kde jsme sbírali přírodniny na výrobky, prohlédli si
studánku, myslivecký posed, kapličku (paní učitelka dětem
zazvonila), krmení pro zvěř a cestou od kapličky k autobusu jsme potkali koně. Děti se v dopravním prostředku
chovaly vzorně. Mají takové cestování moc rády a některým dětem se nechtělo ani vystupovat:-)
Do lesa jsme šli pěšky a i menší děti trasu Jirny - Nové
Jirny zvládly.
V listopadu děti čekalo překvapení v podobě možnosti
zahrát si fotbal a převlečení se za fotbalový tým, včetně
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„Původně jsme žádali o větší dotaci, z níž jsme plánovali pořídit ještě další pomůcky pro cvičení maminek a seniorů. Dotaci jsme obdrželi v poloviční výši, a tak jsme
nakoupili jen nejpodstatnější vybavení pro naše aktivity.
Za poskytnutí dotace jsme velmi vděčni, neboť jsme subjekt, který vytváří tělovýchovnou činnost pro více jak 50
dětí a více jak 60 dospělých a v hospodaření jsme odkázáni
na vlastní činnost a menší příspěvek z ČSTV, což je z hlediska zabezpečení provozu velmi nelehká práce,“ uvedla
Dita Bělová, členka TJ Sokol Jirny, která žádost o dotaci
podala.
Dnes jsou využívány výše zmíněné cvičební prvky na
pondělním cvičení maminek s dětmi, úterním kroužku
gymnastiky pro menší děti i následně pro větší děti a ve
čtvrtečním klubu „Kaňka“ pro děti do 4 let.
V nejbližší době TJ Sokol chystá další dotace, které přispějí k rozvoji a rozšíření aktivit i k udržení krásné, i když
velmi staré budovy sokolovny v Jirnech.
TJ Sokol Jirny
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Školství

paní učitelky, která vše domluvila a za odměnu se na
chvilku stala brankářem. Bylo nám umožněno prohlédnout
si zázemí fotbalistů a zahrát si fotbal s bývalým profesionálním fotbalistou panem Romanem Janouškem, kterému
tímto velice děkujeme! Dále proběhla soutěž o nejrychlejšího fotbalistu a zvítězila malá „fotbalistka“ nad pány kluky.

Halloween jsme si také připomněli, a to společným vydlabáním dýně, která pak děti vítala v šatně při příchodu
do MŠ a převlečením jedné z paní učitelek za „dýni“ (viz
foto).
Také pilně nacvičujeme na besídku pro rodiče a těšíme
se na kouzlení v MŠ.
Martina Bilová za MŠ Jirny

Kapr načerno

Příprava:

Recepty z našichobcí

Původní recept předpokládal černou omáčku vytvořenou
užitím krve z kapra. V zájmu oslovení širšího okruhu čtenářů byl zvolen alternativní postup přípravy staročeského
štědrovečerního receptu.
Ingredience: 2 lžíce másla; nastrouhaná kořenová zelenina
(1 mrkev, 1 menší celer, 1 petržel); 1 nadrobno nakrájená cibule; 2 lžíce krupicového cukru; směs koření (3 hřebíčky,
špetka tymiánu, 10 kuliček pepře, 6 kuliček nového koření,
1 bobkový list); 2 kolečka citronu i s kůrou; 25 ml octa;
750 ml rybího vývaru nebo vody; 6 osolených porcí kapra;
4 lžíce povidel; 100 g pokrájených sušených švestek;
50 g nasekaných loupaných mandlí; 20 g rozinek; 50 g nasekaných vlašských ořechů; 2 lžíce strouhaného perníku.

1. Ve větším hrnci rozehřejte máslo a osmahněte
na něm kořenovou zeleninu a cibuli. Přisypejte cukr a za
stálého míchání ho nechte zkaramelizovat. Přidejte koření,
citron a minutu opékejte; pak přilijte ocet a nechte ho odpařit. Takto připravený základ omáčky zalijte vývarem nebo vodou a zvolna pět minut povařte.
2. Do vroucí omáčky přidejte kapra a 12–15 minut ho za
občasného otáčení duste. Poté rybu vyjměte a do omáčky
přimíchejte povidla.
3. Sušené ovoce, rozinky, mandle a ořechy povařte asi
5 minut ve vodě. Omáčku propasírujte, dejte do ní povařené sušené ovoce i s tekutinou a zahustěte perníkem.
Před podáváním kapra ohřejte v páře a přelijte teplou
omáčkou. Za přílohu se doporučuje houskový knedlík.

Inzerce

www.vitalpet.cz
on-line obchod s krmivy
a chovatelskými potřebami
široký výběr zboží, možnost osobního
odběru se slevou,
rozvoz zdarma
info.vitalpet@seznam.cz, 608 827 557

připravil Milan Bednář
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-20 %
V měsíci prosinci sleva na služby
(platí nad částku 1 50,a při předložení tohoto kuponu)

- KADEŘNICTVÍ
- NEHTOVÁ MODELÁŽ
- PEDIKURA

Ve studiu je možno zakoupit i dárkové poukázky

AUTODOPRAVA
NONSTOP
MILAN PETRUŽÁLEK
× odvoz kontejnery
× sutě, odpad, písky, drtě
× recykláty, tříděná zemina
× přeprava materiálu
× avia, liaz, tatra, iveco
× zemní a výkopové práce
× smluvní ceny
Telefon: 281 931 419, 281 931 164
, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz

Mobil: 603 242 142
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INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY
Zbavte se zbyteþných plateb!
Kvalitní, rychlý a levný pĜístup k internetu 24 hodin dennČ.
Žádné datové limity ani penalizace „fair user policy“.
Dohled nad sítí a servis sítČ 24 hodin dennČ.
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VoIP telefonní linky bez paušálních poplatkĤ
samostatná linka pro pĜipojení k PCO
servis linky vþetnČ dopravy technika
pouze za 1 Kþ veškerý HW pro pĜipojení k síti

PĜipojte se kdekoliv v lokalitČ: BČchovice, BČchovice II, Újezd nad Lesy, Rohožník, Blatov, SibĜina, KolodČje, KvČtnice,
Stupice, Sluštice, Dobroþovice, Dubeþ, Dubeþek, Hájek, KĜenice, Pacov, BĜezí, Strašín, Babice, Doubek, Zlatá, TĜebohostice,
Škvorec, Hradešín, PĜišimasy, SkĜivany, Límuzy, Masojedy, Doubravþice, Štíhlice, Vyžlovka, Kozojedy, Kostelec nad ýernými
Lesy, Tuklaty, Tlustovousy, BĜežany II, VyšehoĜovice, Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Nehvizdy, MstČtice,
Zeleneþ, Šestajovice, Klánovice (rozhraní Klánovic a Šestajovic), Praha 10 Zahradní MČsto – okolí ulice JabloĖová

volejte 246 030 670
www.ujezd.net
ABAK, spol. s r. o., Na JarovČ 4, Praha 3, tel.: 603 449 506, 246 030 670 (10.00 až 16.00 hod.)
e-mail: ujezd.net@abak.cz, http://www.ujezd.net

