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Milí čtenáři,
Jirenský zpravodaj slaví první narozeniny a mimořádně se dostává do
každé domácnosti.
Pokud jste se nestačili zúčastnit
některých společenských akcí, které
zpestřily minulý měsíc, můžete se
o nich alespoň dočíst na následujících stránkách. Většina z Vás však
jistě hlasovala v květnových volbách, a proto tuto událost nemůžeme
nechat bez povšimnutí.
A jelikož začíná prázdninové období, nepřehlédněte lékařské rady
pro cestovatele a pokud budete mít
chuť, můžete se nechat inspirovat
tipem na výlet.
Tak se u stránek Zpravodaje příliš
nezdržujte a užívejte příjemného počasí.
Vaše redakce

ervenec se svým názvem nepodobá předchozímu měsíci náhodně.
Č
Kdysi totiž pojmenování červen zahrnovalo delší dobu než dnes
a když se jména přizpůsobovala dělení do dvanácti měsíců, ustálilo se

dnešní rozlišení.
V červenci bude mít své výročí památník obětem válek u místní školy.
Byl za účasti téměř celé obce slavnostně odhalen 6. července roku 1923,
aby uctil památku místních obětí „ Velké války“ a zároveň se stal symbolem a oslavou nové doby. svobodného státu československého národa.
Datum odhalení nebylo v žádném případě náhodné a bylo pro tuto dobu
charakteristické. Připadá totiž na výročí upálení mistra Jana Husa.
„ Jsme národ Husův“, vykřikovalo se tehdy, aby se vyjádřil odpor
k nenáviděné habsburské monarchii a katolické církvi. Revoluce tehdy
uvažovala stejně jako dnes, a tak vše, co mělo spojení s minulým režimem,
bylo v očích většinové veřejnosti zavrhováno, ne-li démonizováno. Podporu měli „ pokrokáři“, kteří rok po válce na křižovatce dnešní Brandýské a Zámecké ulice zničili kapličku
sv. Jana Nepomuckého a kteří využívali jakékoliv příležitosti k laciné kritice všeho starého.
Když se lid vypořádal s pomníky staré doby, počal stavět nové. A tak se v Jirnech vztyčil památník ve tvaru
pětinásobného obelisku – symbolu vítězství. I v nadšené době budování republiky však jeho dostavbu provázela
nedorozumění. Prý nejsou na památníku uvedena jména obětí, jelikož se na nich místní představitelé nedokázali shodnout.
Dnes už není památník chápán stejně jako v době svého postavení. Jako „ pouhé“ pietní místo za padlé se
památník považoval v polovině 90. let minulého století, kdy byl obohacen o desku připomínající oběti II. světové války. Je to zkrátka veškerých emocí zbavená památka na dobu dávno minulou, která si zaslouží poMilan Bednář
zornosti a péče.

Zprávy z obce
Rok se s rokem sešel
Když mi pan Jelínek před více než rokem vyprávěl
o Jirnech za dob svého mládí a ještě starších, říkal jsem
si, co tradic zaniklo a jak se společenské prostředí v obci
nesmírně změnilo. S přesvědčením, že ne všechno, co se
dneška nedočkalo, by mělo skončit v nenávratnu, jsme
vzpomněli i na obecní zpravodaj, jenž převážně v 90. letech s oblibou vycházel. Tento náš poněkud konzervativní způsob myšlení vedl k nápadu zpravodaj obnovit.
Od začátku bylo jasné, že sami na takovou úlohu ve
více ohledech nestačíme. Tak jsme požádali pana starostu o podporu naší myšlenky a oslovovali lidi, o kterých
jsme tušili, že by mohli přiložit ruku k dílu anebo by byli ochotni přispívat. Tak se zrodila redakční rada a v červenci minulého roku vyšel první seznamovací Jirenský
zpravodaj.
Nutno říci, že snad celou redakci mile překvapil velký
zájem nejen z řad čtenářů, ale i místních spolků. Postupně jsme se odhodlali ke zvyšování nákladu, ale i počtu stránek tak, aby se alespoň částečně dosáhlo
vyrovnání poptávky. Už od prvních čísel Zpravodaje
jsme se navíc setkávali s mnoha pozitivními ohlasy a ojediněle také s kritikou. Obojí nám bylo povzbuzením.
V průběhu roku se plně projevil směr, kterým jsem se
snažil Zpravodaj vést. Titulní strana se zpravidla ohlíží
za minulostí Jiren a nemá poučovat, ale inspirovat a nabádat k zamyšlení. Bylo jasné, že v obsahu Jirenského
zpravodaje nesmí chybět informace obecního úřadu
v rozmanitých záležitostech a formách, které byly před
tím mnohem obtížněji dostupné. Velké zastoupení měly
mít a také mají příspěvky od jirenských a novoji-

Nová budova mateřské školy byla
slavnostně otevřena

Ve středu 9. června proběhlo slavnostní otevření nové
mateřské školy v ulici 5. května. I přesto, že se blížila
bouřka a začalo mírně pršet, sešlo se asi 50 lidí, aby si
na vlastní oči prohlédli působivé interiréry nové školky.
Při zahájení měl pan starosta Stanislav Skořepa krátkou
řeč, v níž se zmínil o hodnotě, jakou tato nová stavba
pro obec má a také o tom, jak je školka nezbytná pro výchovu nové generace. Ředitelka mateřské školy Iva Křenková všechny přítomné pozdravila a pozvala
k prohlídce. Ve školce čekaly na dotazy návštěvníků
všechny učitelky a dokonce i kuchařky. Už po vstupu do
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renských spolků a organizací. Časem se přidávali
i jednotlivci, kteří obětovali kus svého volného času
a přispěli svým malým, ale přesto významným dílem
k rozvoji periodika. Snad se postupně plní cíl zapojit do
tvorby měsíčníku nejrůznější místní sdružení i samotné
obyvatele, a tím dopomáhat k rozvíjení obecního a spolkového života. Snad se podařilo přispět k rozšíření povědomí o konání různých společenských a kulturních
akcí a zvýšit tak jejich návštěvnost.
Ale Jirenský zpravodaj jsem zamýšlel i jako specifickou formu podpory občanské společnosti, která je
i po dvaceti letech od revoluce takřka v plenkách.
Zpravodaj měl své čtenáře pobízet k většímu zájmu
o obec, její rozvoj a život. V této souvislosti se na stránkách měsíčníku objevily diskuze, které se zdály být
svou formou osobní, ale ve své podstatě rozhodně
osobními nebyly. Přesto se omlouvám všem čtenářům,
kterým se zdála být forma diskuze nevhodná, ale jsem
tomu rád, že byl využit prostor pro kultivované vyjádření názorů.
S rokem vydávání Jirenského zpravodaje mohu být
jako vedoucí redaktor spokojen, i když je stále co
zlepšovat. Má snaha by však vyšla vniveč, kdyby nebylo podpory členů redakční rady, obecního úřadu
a pravidelných i občasných dopisovatelů. Všem patří
upřímné poděkování a konstatování, že práce nekončí,
ale každým měsícem začíná. Poděkování patří i čtenářům. Váš zájem a podněty jsou pro redakci impulsem
i do dalšího roku práce. Snad Váš zájem vytrvá
a Zpravodaj se stane plnohodnotnou a snad i nepostradatelnou součástí obecního života a bude Vám k užitku
i pobavení.
Milan Bednář
první učebny bylo zřejmé, že jirenští nejmenší se mají
opravdu na co těšit. Nabízejí se jim zbrusu nové,
prostorné a prosvětlené učebny, do kterých se budou jistě rádi vracet. Ve výbavě nechyběly ani hračky, které
nejmenší návštěvníci s úsměvem na tváři ihned vyzkoušeli. V každé třídě nechybí samozřejmě i sociální zařízení a prostorná ložnice.
Nová budova školky nebude mít jen úzké zaměření na
předškoláky. Také jirenským školákům bude sloužit jídelna, do které se jim budou podávat obědy z moderně
zařízené kuchyně. V budově si najde své nové sídlo
i obecní knihovna, která se do této doby musela tísnit
pod obecním úřadem.

Milan Bednář
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II. ročník
7/2010
červenec

3

Zprávy z obce
Určitě si pamatujete, že nejen zastupitele, ale i Vás, některé rodiče, už delší dobu sužoval problém kapacity původní mateřské školky, která byla nedostatečná. Jsem
proto rád, že se po dlouhých a někdy nekonečných přípravách dokázalo následně ve spolupráci se zhotovitelem firmou Sefimota po ročním úsilí vybudovat novou,
moderní školku s kapacitou pro 108 dětí, jejíž součástí
je školní kuchyně s možností vaření až 400 jídel, dále
i jídelna pro školáky a velká školní zahrada.
Teď nebudu jistě říkat nic nového, což se už dávno
potvrdilo, a to že pro ty naše nejmenší je velmi důležité
začít své první kroky mimo domov právě v mateřské
školce. Dítě si zde osvojuje a zdokonaluje mnohé základní věci, přichází do styku s vrstevníky - kamarády
a jednoduchou hrou se připravuje na školní lavice
v první třídě. Proto bylo jasné, že pro malé školkaře je
třeba udělat vše, co je v našich silách a možnostech.

I z tohoto důvodu byla snaha postavit školku co nejdříve a nejen v termínu, ale kvalitně, o čemž se budete sami moci za chvíli přesvědčit.
Přál bych si, aby se v nových prostorách děti, učitelé,
kuchařky i celý personál cítil dobře a spokojeně a Vám
přítomným, aby se očekávaná prohlídka a samotné dílo
líbilo.
Dovolte mi, abych poděkoval za stavbu zhotovitelské
firmě Sefimota a jejím stavebním dodavatelům, firmě
Aligastro za dodávku kuchyňského zařízení a dále nábytkářství More za dodávku nábytkového vybavení.
Na závěr přeji paní ředitelce a vychovatelkám pevné
nervy, mnoho trpělivosti a laskavého přístupu k naší
drobotině, aby je naučili mnoho dobrého, co budou potřebovat ve svých dalších krocích v životě. Tímto
přáním otevírám nově postavenou mateřskou školku …

z projevu starosty obce Stanislava Skořepy

záběry ze slavnostního otevření

Pravice má v Jirnech tradičně silnou
podporu

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které probíhaly 28. a 29. května, se v jirenských volebních okrscích opět potvrdilo, že v obci stále dominuje
pravice. Ze zveřejněných výsledků nebyl překvapivý ani
fakt, že hodnoty získané z jednotlivých okrsků neměly
velkých rozdílů.
Pokud srovnáme výsledky letošních voleb s těmi, které se konaly o čtyři roky dříve, narazíme na mnoho
změn. Volební účast byla o necelé 3 procentní body vyšší než minule a i v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel
se k volebním urnám dostavilo o 238 voličů více.
I přes výhru pravice ztratila nejvíce voličů ODS, která
navzdory tomu v Jirnech zvítězila. V roce 2006 jí volilo
52,5 % obyvatel obce a v letošním roce se její obliba propadla o 21,5 procentních bodů a v absolutních číslech
přišla o 120 předchozích voličů, kterážto ohromná ztráta

by byla pro jakoukoliv jinou stranu reálně nemyslitelná.
O důvěru jirenských voličů však částečně přišla i ČSSD,
které klesly preference o 8,5 procentních bodů a ztratila
tedy 49 předchozích příznivců.
Na těchto změnách voličské přízně si založily úspěch
především nové strany. Dřívější voliče ODS přesvědčila
zejména pravicová TOP 09, která se vyhoupla až na
druhé místo s odstupem 7 procentních bodů od občanských demokratů. V souvislosti s úspěchem TOP 09
lze pozorovat i ztrátu KDU-ČSL, která v Jirnech přišla
o většinu svých dřívějších voličů.
S velkou oblibou se setkala i nevyhraněná strana Věci
veřejné, která s podporou 177 voličů skončila na třetím
místě a odsunula tak na čtvrtou příčku ČSSD a na pátou
příčku KSČM, která ztratila pouze 1 procentní bod.
Strana zelených, která se v roce 2006 těšila z více než
7procentní podpory a porazila i KSČM, se letos musela
spokojit s přibližnými 2 procenty a patří tak mezi řadu
poražených letošních voleb.
Milan Bednář
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Zprávy z obce

Volby do PS PČR konané 28. a 29. května 2010 - hlasování v Jirnech
Voliči v seznamu:
Vydané obálky:
Volební účast v %:
Platné hlasy:

Okrsek č. 1
Jirny
1 01 0
733
72,57
730

Okrsek č. 2
Nové Jirny
549
424
77,23
420

Jirny
souhrnně
1 1 59
1 1 57
74,21
1 1 50

ODS
TOP 09
Věci veřejné
ČSSD
KSČM
Suverenita
Strana zelených
SPO Zemanovci
KDU-ČSL

celkem
222
1 80
11 5
78
43
21
12
16
11

celkem
1 36
98
62
51
23
12
13
7
6

celkem
358
278
1 77
1 29
66
33
25
23
17

v%
30,41
24,56
1 5,75
1 0,68
5,89
2,87
1 ,64
2,1 9
1 ,50

v%
32,38
23,33
1 4,76
1 2,1 4
5,47
2,85
3,09
1 ,66
1 ,42

v%
31 ,1 3
24,1 7
1 5,39
11 ,21
5,73
2,86
2,1 7
2,00
1 ,47

Pozn. : V přehledu jsou uvedeny pouze strany, které dosáhly alespoň 1, 5 % platných hlasů.

Stavební úpravy ve staré MŠ
v ulici Navrátilova

O těchto připravovaných úpravách jste již byli v minulosti několikráte průběžně informováni. Na základě vypracované projektové dokumentace pod označením
„Přístavba, dostavba, stavební úpravy a změna užívání
objektu MŠ na ZŠ, ulice Navrátilova čp. 69, Jirny“, byla
zahájena dle plánu k 1. 6. 2010 její vlastní realizace –
v současné době bourací práce.

pro zájmové kroužky. Součástí stavby je provedení
nových rozvodů elektrické energie, vody, kanalizace,
vytápění a plynu v objektu. Stávající napojení na
inženýrské sítě zůstává zachováno.
Stavební úpravy jsou rozděleny na dvě etapy, a to tak,
aby v prvé etapě do 15. srpna byly dokončeny obě učebny, školní družina včetně sociálních zařízení a nových
rozvodů. V druhé etapě budou provedeny zbývající práce, jejichž dokončení je plánováno nejpozději k 30. 11.
2010.
Stanislav Skořepa, starosta

Začala předvolební kampaň

V suterénu bude zřízena technická místnost s plynovým kotlem a zásobníkem TUV. V přízemí bude dispozičně objekt obsahovat u vstupní, rozšířené části šatny,
WC pro imobilní, dvě třídy se sociálním zázemím, sborovnu, školní družinu se sociálním zázemím a pohybovou místnost se sociálním zázemím. Ve stávajícím
prvním patře bude po drobných úpravách ještě prostor

V Jirnech začíná předvolební kampaň. Opožděně například od Úval nebo Klánovic, kde se brojí před komunálními volbami již třetím rokem. Další rozdíl bychom
našli ve faktu, že v Jirnech začala velmi nesměle a anonymně. Snad každý našel ve schránkách několik nepodepsaných dotazníků, kde se ho kdosi táže na různé
aspekty života v obci. Naproti tomu není složité pro
člověka znalého poměrů v obci domyslet si vydavatele.
Obecní úřad, který se vytváření tohoto průzkumu neúčastnil, reagoval na četné dotazy obyvatel tím, že se viditelně ohradil proti „zavádějící“ formě ankety.
Pokud si anketu pozorně přečtete, tak získáte opravdu
dojmu, že byla buď šitá horkou jehlou anebo ji vydavatel záměrně vytvořil jako zavádějící a sugestivní.
A nejen ze sociologického hlediska se v ní skrývá množství chyb. V této krátké anketě je už první oblast zájmu
složena nešikovně. Pokud pomineme, že otázka cyklistických stezek patří spíše do oblasti rekreace a sportu
(kterážto oblast se v dotazníku nevyskytuje), tak narazí-

Zprávy z obce
me na nesmyslné hledání problémů, které v obci vůbec
neexistují – např. vysoký počet kamionů, nebo málo autobusových linek. V druhé oblasti má otázka na vybavenost obce typicky zavádějící charakter tím, že se snaží
odvést pozornost na kvalitu obchodů. Většina lidí si
snad dokáže pod pojmem „vybavenost a služby v obci“
představit plno aspektů, tak je sugestivní údaj v závorce
zbytečný.
Oblast „hospodaření obce“ také vyniká svým nedomyšleným konceptem. Samozřejmě, že všechny zmíněné otázky (jsou pouze čtyři) jsou pro hospodaření
obce důležité.
Největší chyba dotazníku je však ve faktu, že nabízí
otázky, které obec z finančních nebo organizačních důvodů buď vyřešit nemůže anebo má pro ně velmi omezený
manévrovací prostor. Například otázka cyklistických stezek je přinejmenším komplikovaná ve stavu, kdy se
okolní obce k budování stezek nemají. Můžeme si po-
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stavit například velký a malý jirenský okruh, ale čtenáři
není důležité vysvětlovat jejich pochybnou užitečnost.
Podobně je na tom celá řada dalších otázek a naprosto
neovlivnitelná je výhradně privátní síť obchodů.
Někteří mohou namítnout, že celý dotazník je v podstatě zbytečný v obci, která ještě zdaleka nedospěla
k městské anonymitě a zastupitelé se s názory obyvatel
setkávají dennodenně. Není proto nijak složité pojmenovat problémy života v obci, ale mnohem komplikovanější je jejich řešení. Anonymní tazatelé tak
nemuseli vydávat peníze a volný čas pro vytváření dotazníku, ale na priority obyvatel v různých oblastech se
stačilo zeptat například při veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Ale dotazník má i své světlé stránky. Například vybízí obyvatele k diskuzi nad otázkami života v obci,
a tím podporuje už roční snahu Jirenského zpravodaje.

Milan Bednář

Jirenský filmový festival

živě hrané představení. A kameramanů a fotografů bylo
v sále nespočet.
Kdo se chtěl seznámit s uměním jirenských školáků,
Na tváři herců bylo zprvu vidět odhodlání i trocha
mohl se ve čtvrtek 10. června vydat do kulturního domu nervozity. A i když se scéna neobešla bez chyb, herci do
na "jirenský filmový festival". Ještě před samotným vstu- vystoupení dávali veškerý svůj um, aby se v nejlepším
světle předvedli před plným sálem.
Přesto měl filmový festival jednu malou vadu. Venku
bylo tou dobou asi 33 stupňů ve stínu a v sále vydýchaný vzduch a zdá se, že tak o 10 stupňů více. Dovedete si představit, jaké procesy to spustí na těle člověka
a jak to ovlivní celé uzavřené prostředí.

Krátké zprávy

pem do domu bylo jasné, že návštěva bude obrovská, jelikož se prostor před kulturním domem a přilehlé ulice
proměnily v jedno velké parkoviště. A vskutku byl celý
sál zaplněn především dětmi, jejich rodiči a případně prarodiči.
V předsálí byla připravena zajímavá výstava
zdařených prací výtvarných kroužků, ale hlavní pozornost diváků se zaměřila na dění na podiu. Každá třída
si připravila vlastní představení v libovolné formě. Někteří si zvolili tanec, jiní pohádku anebo vlastní scénku.
A každé vystoupení se setkalo se zaslouženým potleskem.
Je tedy jasné, že jirenský filmový festival předčil i ten
karlovarský. Nejenže měl snaživé moderátory, ale na
tom renomovanějším festivalu se doposud neobjevilo

Milan Bednář

• Večer 8. června zasáhla Jirny silná bouřka a s ní spojené rozvodnění Jirenského potoka. Velká voda, jak se to
dříve stávalo, se k Jirnům valila od Horních Počernic.
Potok se změnil spíše v hlučnou horskou bystřinu a zaléval rybník, jehož hladina se téměř dostala k vrcholu
hráze. Velká voda sužovala spíše novou zástavbu v lokalitě Luční. Stejný problém byl například v nové zástavbě
v Zelenči. I u nás se potvrdila, i když v menším měřítku
než jinde, varování odborníků, že nové zástavby nejsou
vždy projektovány s ohledem na možné povodně.
• Ještě do konce letošního roku dojde k rozsáhlé
a kompletní opravě poděbradské silnice II/611 v rozsahu
od Horních Počernic po konec katastru Starého Vestce.
Opravu téměř 16 km dlouhého úseku financuje vlastník
komunikace, kterým je Středočeský kraj.
• Společnost ProLogis se nevzdává plánu výstavby
dalších skladišť u poděbradské silnice. Nechává si
o další dva roky prodloužit stavební povolení, které
umožňuje vytvořit další skladovací plochy na protější
straně silnice ke stávajícím skladištím.

Milan Bednář

Zdravotnický koutek
Protože se blíží čas dovolených, dovoluji si našim čtenářům předložit doporučující rady MUDr. Jany Malinové,
primářky Kliniky pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Rady pro cestovatele

1. Před odjezdem do zahraničí si nechte zkontrolovat
svůj zdravotní stav (včetně stomatologa a gynekologa).
2. Zjistěte si datum posledního očkování proti tetanu.
V případě, že je doporučeno očkování, nechte si v dostatečném předstihu před odletem aplikovat očkovací
látky (vhodný termín je cca 6–8 týdnů před odletem).
3. Před návštěvou specialisty na cestovní medicínu si
připravte přesný plán cesty.
4. Pokud jsou Vám lékařem doporučena antimalarika,

Tip na výlet
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začněte je včas a dle doporučení lékaře užívat.
5. Nezapomeňte na základní vybavení lékárničky.
6. Vezměte s sebou repelenty a opalovací krémy s vyšším faktorem.
7. Vodu používejte jen balenou, popřípadě z prověřeného zdroje, nepoužívejte led.
8. Všechny potraviny uvařte, oloupejte nebo nechejte
být.
9. Pozor na volně pobíhající psy a jiná zvířata.
10. Respektujte náboženské a kulturní zvyklosti
v navštívené destinaci.
11. V případě zdravotních obtíží po návratu informujte svého lékaře o pobytu v zahraničí.
S přáním krásných prázdnin a dovolené
Hana Švehlová

lá koupaliště, ale dnes by se zde nikdo dobrovolně nesmočil, a tak jsou jen pro okrasu. V neposlední řadě
Pokud si budete chtít zpestřit některý prázdninový den nabízí Klepec nerušený výhled do okolí, který Vám
výletem do přírody, nemusíte za zajímavými místy možná pomůže vybrat další cíl Vašeho výletu.
cestovat příliš daleko. Nevšední podívanou nabízí naMilan Bednář
příklad lesnatý vrch Klepec u obce Přišimasy, kam lze
z Jiren dojet pohodlně i na kole. Nacházejí se zde
bizarní skalní útvary, díky kterým byl celý vrch prohlášen za přírodní památku. Největším ze skalních žulových bloků je sedmimetrový balvan zvaný „Slouha“,
který je opředen pověstí o svém vzniku. Prý je to potulný tovaryš, kterého v kámen ze vzteku zaklela bohatá
a zlá selka.
Takových skalních útvarů, které vznikly samozřejmě
prozaičtější formou, a to zvětráváním horniny, je na
Klepci celá řada. A jen ty největší se mohou pyšnit svými jmény. Některé skalní útvary vzaly za své při těžbě,
která probíhala už v 19. století. Těžební činnost dodnes
připomínají zatopené lomy, které dříve sloužily jako ma-

Vzhůru na Klepec

Knižníokénko

Pro pravidelné návštěvníky knihovny jistě není
novinkou, že vždy na jaře a na podzim dochází k obměně našeho cirkulačního fondu, který zastřešuje nadřízená
knihovna v Mladé Boleslavi. Knihovna tak může své
čtenáře potěšit dalšími padesáti nejnovějšími tituly nejen
z oblasti beletrie, ale najdete tu také populárně-naučnou
literaturu a na své si samozřejmě přijdou i děti. Dětským
čtenářům můžeme nabídnout tři pokračování Dívčí party
od Lisi Harrison, pro nejmenší třeba Medvídka Pú.
Mezi beletrií najdete například Londýnská pole od Martina Amise, ženy pak potěší autorky společenských
románů Barbara Bradford či Beatrice Small. Můžete zde

najít i kulinářské inspirace ve třech dílech oblíbeného
pořadu Kluci v akci nebo se trochu toulat společně
s cestopisnými publikacemi. Tentokrát jsou pro čtenáře
připravena i aktuální čísla populárního časopisu National Geographic.
A protože kniha je ideálním společníkem pro každý
den i v období letních prázdnin, přijďte si vybrat do
knihovny i Vy. Kromě výše zmíněných titulů zde najdete i řadu dalších knih a časopisů, které Vám zpříjemní
chladné i teplé letní dny. Těšíme se na vás každý čtvrtek
od tří do pěti hodin.
Martina Chlebková, Knihovna Jirny

Dopisy ctenáru
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S koncem školního roku bych ráda prostřednictvím Jirenského zpravodaje poděkovala celému učitelskému
sboru Mateřské školy v Jirnech včetně paní ředitelky.
Pro mého syna neskončil jen školní rok, ale i období
předškolního vzdělávání. MŠ Jirny navštěvoval dva
roky.
Jako každá máma jsem zpočátku byla velmi rozpačitá
a plná obav, jak to všechno ve školce zvládne, vždyť byl
do té doby stále v rodinném prostředí a všichni jsme se
točili jen kolem něj a najednou se musel přizpůsobit on.
Přestože zpočátku došlo i na slzičky, nakonec si školku
oblíbil. Častokrát mě upomínal, že jsem si ho vyzvedla
příliš brzy. Což je pro mámu potěšující zpráva, neboť je
vidět, že je její dítko skutečně spokojené.
Našel si kamarády. Naučil se jíst jídla, která doma odmítal. Miloval školní výlety, kterých byla opravdu
spousta, stejně tak jako divadelních představení. Oblíbil
si své paní učitelky Vodičkovou a Bilovou.
Když je spokojené dítě, jsou spokojení i rodiče, a za
to paním učitelkám děkujeme. Děkujeme za péči a pozornost, kterou všem dětem věnujete, za výtvarné nápady, za kulturní i zábavné akce, které s dětmi podnikáte,
a v neposlední řadě i za trpělivost, kterou s dětmi máte
a také za vstřícnost k nám všem rodičům.
Děkuji a přeji mnoho spokojených rodičů a hodných
dětí.

Rádi bychom poděkovali jirenským hasičům za jejich
ochotu a velkou pomoc při odvracení živelné události,
která se stala v podvečer z úterý na středu v oblasti
Luční ulice. Pomáhali s kopáním struh, které se snažili
propojit do rozvodněného potoka, bylo nutné použít

SDH Nové Jirny

s úsměvy obcházely stanoviště, kde plnily úkoly. Kapsy
nacpané sladkostmi, ruce plné cukrové vaty nebo zmrzliny předávaly obrovskou rychlostí rodičům, když uviděly, že pro ně hasiči připravují tolik očekávanou pěnu.
Začaly se svlékat a odhazovaly své svršky, kam se dalo.
Po rozdání odměn se unavené děti rozcházely s rodiči
domů.
Ještě jednou všem díky a přála bych Vám, abyste viděli jako my těch skoro 200 usmívajících se
a spokojených dětí!
Po krásném letním víkendu přišly hodiny deště. Ty
vyvrcholily v úterý večer, kdy se naší obcí přehnal silný
přívalový déšť. A následky už znáte všichni. Naší výjezdové jednotce ve 20.55 hod bylo nahlášeno z HZS Stará
Boleslav zaplavení skladu firmy LECO v Jirnech. Ihned
se naše výjezdová jednotka dostavila na hasičárnu,
odkud vyrážela na určené místo v počtu 15 členů. Po
zjištění situace v areálu hasiči začali odčerpávat vodu,
která se valila ze všech stran přímo k nákladovým
rampám skladu a místy dosahovala hloubky 1,5 m. Pro
čerpání vody byla použita TATRA 138 CAS 32, plovoucí čerpadlo Niagara 1 a přenosné čerpadlo Honda. Po
21hodinovém odčerpávání a odklízení nečistot se po-

i techniku na odčerpávání vody z míst, odkud už
nemohla sama odtékat. Díky jejich pomoci po úterní
dešťové smršti se podařilo minimalizovat znehodnocení
našich majetků. Voda se valila po cestách, polích
a nikdo si v tu chvíli nemohl být jistý, kdy to skončí
a kam až je voda schopná vystoupat. Neustále až do
ranních hodin se kontrolovala hladina místního rybníka
a bylo zapotřebí neustále čistit odtokové kanály. Už
jenom jejich přítomnost byla pro většinu z nás důležitá
pro zklidnění a nastolení pocitu jistoty. Za to Vám patří
Spoluobčané z ulice Luční
Iveta Vondrová, Nové Jirny velké díky!

Spolky a organizace

Jsme na začátku července, ale ráda bych Vám všem ještě
připomněla dětský den, který pořádal náš sbor.
Především bych jménem SDH Nové Jirny chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám jakkoli na dětský den
přispěli. Dík patří hlavně OÚ Jirny, který nám poskytl nemalou částku na nákup sladkostí a dalších odměn pro
všechny přítomné děti. Počasí vyšlo skvěle a děti
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vedlo vodu odstranit. Zúčastnění členové výjezdové odčerpání sklepů, ve kterých bylo průměrně kolem 40
jednotky si určitě zaslouží obrovský dík!
cm vody, a do kterých se neustále stahovala voda ze zahrad, přibližně tři hodiny. Další velká laguna, do které
I ženich se
neustále přitékala voda z rozvodněného rybníka, se vymusel nautvořila v ulici Luční v Jirnech. K odčerpávání laguny
čit motat
bylo opětovně použito proudové motorové čerpadlo Hehadice,
ron, ale protože přítok vody z rybníka byl větší než výkdyž si bere
kon čerpadla a domy obyvatel nebyly v přímém
hasičku
ohrožení, byla naše jednotka nucena vypnout čerpadlo
Závěrem
a prokopat strouhu do potoka, aby mohla voda samospábych chtěla dem odtékat. Druhé družstvo naší jednotky provádělo
jménem všech, čištění stavidla rybníka, které se ucpávalo naplaveninanejenom hasi- mi. Stav hladiny jirenského rybníka a laguny v ulici
čů, ale i dětí, Luční byl neustále monitorován a během cca 12 hodin
popřát hodně zdraví, štěstí a lásky naší vedoucí mládeže laguna úplně odtekla vykopanou struhou a hladina
pí. Martině Hausdorfové – Kurkové na společné cestě rybníka klesla do původního stavu.
životem s manželem!
Dne 9. 6. zasahovala naše jednotka u jedné události
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová v Jirnech (zatopený areál Prologis) a u dvou v Zelenči
(zatopené sklepy v ulici Východní). Celkem naše
SDH Jirny
jednotka zasahovala u osmi mimořádných událostí a záOpět přicházíme s dalším článkem, který Vás má infor- sah trval bezmála 24 hodin.
movat o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Jirnech.
Velmi nás potěšily děkovné e-maily, které jsme obdrOd našeho posledního příspěvku v Jirenském zpravodaji želi druhý den po zásahu. Jsme rádi, že se i v dnešní dose toho událo opravdu hodně.
bě najdou lidé, kteří dokáží ocenit naší práci a odhodlání
Ve dnech 24. 5.-29. 5. se čtyři členové naší jednotky pro tuto činnost, kterou provádíme ve svém volném čase
zúčastnili školení na zámku v Bílých Poličanech. Ško- a zcela bez výdělku.
lení bylo zaměřené na základní kurz hasiče a nositele dýPo přibližně dvacetihodinovém klidu, kdy naši
chací techniky. Závěrem tohoto školení byl teoretický členové nabírali síly po předešlém náročném zásahu,
test a praktická simulace požáru budovy. Všichni naši vy- nám byl ve čtvrtek 10. 6. v 16.25 vyhlášen poplach.
slanci složili zkoušky úspěšně a nyní jsou právoplatnými K požáru travního porostu u dálnice D11 na úrovni Šeshasiči a nositeli DT.
tajovic vyjela opět obě družstva naší jednotky. Po příjezPrudká bouře, která se přehnala přes naše území dne du na místo bylo zjištěno, že se jedná o zřejmě
8. 6. ve večerních hodinách, přidělala hodně práce nenahlášené pálení v zadní části zámeckého parku
nejenom naší jednotce, ale i všem hasičům ze širokého u dálnice, které je ponecháno bez dozoru. Z důvodu hrookolí. První poplachová SMS přišla naší jednotce ve zícího se rozšíření požáru na okolní porost, skládku
20.23 a další o minutu později. První družstvo naší suché trávy a větví byla provedena likvidace požáru.
jednotky vyjíždí do Zelenče a druhé družstvo ho násleV sobotu 12. 6. vyjížděla opět naše jednotka k čerpání
duje. To jsme ještě nevěděli, že nás čeká opravdu dlouhá vody ze zatopeného sklepa v ulici 5. května v Jirnech.
noc i následující den. Během noci z 8. na 9. 6. zasahova- Tentokrát na vině nebyly přívalové deště, ale prasklý
la obě družstva u tří událostí v Zelenči (zatopené komu- bojler, který zatopil sklep do cca 40 cm. K vyčerpání
nikace a rodinné domy v okolí ulice K Vyhlídce, dva sklepa bylo použito ponorné kalové čerpadlo.
zatopené sklepy v ulici Štefánikova a další zatopený
sklep v ulici Kopretinová) a u dvou v Jirnech (zatopený
areál firmy LECO, zatopená komunikace v ulici Luční
z důvodu vysoké hladiny jirenského rybníka).
Pravděpodobně nejhůře byla postižena celá čtvrť
v okolí ulice K Vyhlídce v Zelenči, kde se voda valila po
několika místních komunikacích až do výšky cca 45 cm
a místní potok nebyl schopný pojmout tak velké množství vody. Jenom k odčerpání této vodní laguny byly nasazeny tři cisternové automobilové stříkačky, jejichž
čerpadla pracovala na plný výkon přes tři hodiny. K odčerpání sklepů bylo použito motorové proudové čerpadlo Heron. I přes jeho poměrné velký výkon trvalo
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Další událostí uplynulého měsíce byl Hasičský den
pro děti pořádaný naším sborem dne 19. 6. V rámci této
akce byla provedena ukázka techniky a hašení, byly připraveny tradiční soutěže pro děti a závěrem celé akce byla pěna, ve které se děti doslova vyřádily. Zlatým
hřebem celého dne byla cyklokrosová a motokrosová
show na BMX, horském kole a pitbike. Profesionální
bikeři z 50th Rocks předváděli neuvěřitelné triky, nad
kterými se chvílemi až tajil dech. Asi největší aplaus
sklízeli bikeři po předvedení tzv. backflipu (salta vzad),
které předvedli hned několikrát. Velké poděkování patří
všem sponzorům, bez kterých by program této akce nebyl tak nabitý, jirenským skautům, kteří nám propůjčili
prostory a velké poděkování si také zaslouží místní DJ
Kuře, který se postaral o ozvučení celé akce. Jsme rádi,

že nám nakonec vyšlo i počasí a doufáme, že se příští
rok opět shledáme alespoň v tak hojném počtu, jako tomu bylo letošní rok. Více informací a fotografií neleznete na www.hasicijirny.cz

Jsme v novém!

dy a kamarádky!
V příloze jsou fotografie ze slavnostního loučení s našimi předškoláky a myslím, že
fotografie mluví za vše. Největší
úspěch měly jistě country tance
pod vedením mé kolegyně Olgy
Vodičkové a její dcery Ivety, důstojné pasování na školáky a postříkání speciálním jedničkovým
roztokem od Inky Rybářové
a také tatínkové hrající na hudební nástroje.
Pro tatínky máme přichystané
překvapení na DEN OTCŮ, který oslavíme společně dne
18. června a předáme jim dárečky. Tento den si zahrajeme na tatínky, ukážeme si notebook, namalujeme tatínka
a uspořádáme výstavku těchto obrázků v šatně, pošeptáme tatínkovi, že ho máme rádi a předáme vyrobený dáreček vonící létem (zmrzlinu vyrobenou z barevných
krabiček a špejlí). Na poslední týden máme připravené
pro děti překvapení, ale o tom až po prázdninách.
Přejeme všem krásné léto plné zážitků prožitých
společně a po prázdninách na shledanou!
za kolektiv MŠ Jirny Martina Bilová (učitelka ze zelené
třídy).

Školství

Stěhování probíhalo ve dnech
27.5.-29.5. a již 31. května
jsme děti přivítali v nové budově MŠ. Byly nadšené a některé z nich dokonce
přemlouvaly rodiče, aby mohly
v nové školce i spát (i když obvykle chodí domů po obědě) byly nadšené ze všeho nového,
většího prostoru a nezapomněly
se zeptat, kdy se vrátí jejich
šnečí kamarád Drobeček (který už nám pěkně vyrostl) od
paní učitelky ze „stěhovacích“ prázdnin. Samozřejmě nesměl chybět na DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne
9. června, kdy si zvědavě prohlížel své nové malé kamarády a jejich rodiče. Rozloučil se s předškoláky nejen ze
zelené třídy a po prázdninách se těší na nové kamará-

Květy 2010

za SDH Jirny Milan Slabý

Svaz zahrádkářů Jirny Vás zve do Lysé nad Labem na
výstavu „KVĚTY 2010“ dne 8. 7. 2010.
Odjezd autobusu: Horoušánky 8.00 hod., Nové Jirny
8.15 hod. a Jirny 8.30 hod.
Cena zájezdu: 100 Kč.
Zastávka - drogerie Vestec.
Přihlášky - samoobsluha Jirny.
zahrádkáři Jirny

OZNAMUJEME, ŽE MŠ BUDE UZAVŘENA
OD 1 . ČERVENCE DO 24. SRPNA 201 0.
PROVOZ BUDE OPĚT ZAHÁJEN
25. SRPNA 201 0.

Recepty z našichobcí

Pouť je časem tradičních jídel - koláčů a hus či kachen
upečených dozlatova. To vy ale nemůžete, je to pro vás
moc tučné (srdíčko, vysoký tlak, žlučník apod.) Tak tady
je řešení:
celé, nebo naporcované kuře (počet porcí dle potřeby,
mohou být třeba jen stehna) silně pokmínujeme, lehce
posolíme i zevnitř, pekáček vyložíme natenko nakrájenými plátky slaniny (80 g) a pečeme v troubě (200 °C) či
v remosce za stálého podlévání pivem (cca 1/3 l) do zlatova a doměkka s kysaným (nejraději červeným) zelím,
které podusíme, to chutná skvěle. Příloha bramborový či
houskový knedlík.
Druhý recept, který považuji také za "rodinné stříbro", ale který je méně šetrný na cholesterol a tuky. je následující:

Inzerce

II. ročník
7/2010
červenec
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Kuře naporcujeme na 8 ks (mohou být třeba jen stehna a méně porcí – nutno poměr přiměřeně upravit).
Pekáč vyložený slaninou (80 g) poklást porcemi kuřete, podlít vodou a péct v troubě (200 °C) dorůžova. Otočit a posypat nakrájenou cibulí (3 středně velké) po
chvilce podlévat zálivkou a vodou tak, aby vzniklo dost
výpeku k příloze, a péct do měkka.
Zálivka (svařit předem): 1lž solamylu, 1 lž sladké
papriky, 2 lž sojové omáčky, ½ lž pálivé papriky,
4 stroužky česneku (prolisovat), ¼ l vody.
Příloha: rýže, brambory, hranolky a tatarská omáčka.
Pozn.: Není na škodu přizdobit na talíři paprikou či další
zeleninou.
Očekávám tisíce děkovných dopisů!
Václav Sůra st.

Kupí se Vám doma hromady prádla?
Nemáte na to čas nebo náladu?
Ráda vyžehlím za Vás.
Pí. Mošnerová, Rohožník P-9. Tel.: 739 073 855
Zveme Vás
k příjemnému posezení
do nové české restaurace
v Jirnech.
Najdete nás
v Brandýské ul. před světelnou
křižovatkou směr Nehvizdy.
Otevírací doba:
Po-Pá 9.30 - 22.00
So 1 2.00 - 22.00
Ne 1 2.00 - 21 .00
Možnost konání oslav.
Mobil: 602 252 390, 602 611 894

11

ŽALUZIE
PŘÍMO OD

VÝROBCE!!!
ISO ŽALUZIE NA PLASTOVÁ A EURO OKNA,
SHRNOVACÍ DVEŘE, SÍŤKY PROTI HMYZU

výroba a prodej a montáž a opravy
záruka 36 měsíců a pozáruční servis

777 208 491,
info@har.cz
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Změřte si rozměr skel, zavolejte, nebo zašlete rozměry e-mailem,
my vypočítáme cenu a kalkulaci obdržíte tentýž den.

Po předložení
SLEVA
tohoto kuponu

55%

z montáže
žaluzií.

II. ročník
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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

