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Milí čtenáři,
i v říjnu přicházíme s dalším
vydáním Jirenského zpravodaje, který se od minulého měsíce o čtyři strany rozrostl. Ani
v tomto čísle nechybějí zprávy
z obce a dále je otištěna obecní
vyhláška o veřejném pořádku
a čistotě v obci. Těžištěm obsahu je spíše prezentace místních spolků. Se svým
příspěvkem se na obsahu podílejí opět jirenští hasiči a Sokol.
Prvně se přidali i hasiči
z Nových Jiren a zahrádkáři.
Otevíráme také novou rubriku,
která bude v příštích měsících
přibližovat dění v základní
a mateřské škole. V tomto čísle
uvádí rubrika jediný, ale zato
zajímavý článek z mateřské
školy. Doufáme, že Vám bude
i toto číslo Jirenského zpravodaje k užitku a přejeme dobrou
náladu do nadcházejícího
podzimu.
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íjen s sebou často přináší chmurnou atmosféru s tím, jak příroda uvaŘvymysleli
dá a začíná se připravovat na zimu. Proto, aby lidé jen nesmutnili,
si už za pradávných časů slavnost, která se do dnešních časů

zachovala jako posvícení. Ještě na počátku 20. století se na venkově
projevoval starý pohanský rituál, který se snažila církev po staletí zakrýt
posvícením, tedy oslavou posvěcení místního kostela. Pohanský rituál byl
obětního charakteru a měl pravděpodobně ulehčit nastupující zimu. Přikračovalo se ke stínání kohoutů a nebo shazování kozlů ze skal či z jiných
vhodných míst, ve městech dokonce z věží.
Křesťanská kultura přinesla nový, dá se říci humánnější, rozměr těchto
oslav. Při posvícení se konala slavná mše, pekly se koláče a slavilo se po
tři dny. Nejčastěji se tak dělo v průběhu října, jirenské posvícení ale probíhalo na konci září. Společenská slavnost se odehrávala u školy, jak lze
poznat z dobové a nepříliš zřetelné fotografie.
Jak je vidno, neslavilo se všude posvícení ve stejný čas a tak bylo časté,
že když skončily bujaré oslavy v domovské vesnici, tak se přešlo do vedVaše redakce lejší vsi a pak zase do další. Císař Josef II. chtěl zamezit neustálým
oslavám a nařídil pořádat posvícení jen v neděli po svatém Havlu, tedy
po polovině října. Panovník si ale nepomohl, poddaní si nařízení vyložili po svém a dál slavili původní posvícení a navíc ještě jedno po svatém Havlu, kterému říkali císařské.
Dnes se v Jirnech posvícenské veselice nepořádají a jinde se zas proměnily pouze v přehlídku kolotočů a jiných moderních vymožeností, které mají s původním obsahem pramálo společného.
Milan Bednář
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Zprávy z obce

Sucho je znatelné v ustupující hladině spodní vody,
obzvláště však ubývá a znečišťuje se voda v rybnících.
I v průběhu září přetrvávalo sucho, které sužuje náš kraj Pokles hladiny je snadno pozorovatelný u Jirenského
již od srpna. Naštěstí se nám vyhýbají nadprůměrně vy- rybníku, ale nádrž Vaňák mezi obcemi přišla snad
soké teploty, ale to nic nemění na tom, že vláhy se nedo- o polovinu svého běžného objemu.
stává. Přišly sice občas srážky, ale svou intenzitou byly
Milan Bednář

Dlouhotrvající sucho

fo t o M i l a n B e d n á ř

Proč nebijí hodiny?

Hladina nádrže Vaňák značně poklesla

podprůměrné a nedokázaly tak do přírody vrátit dostatek
vody. Důsledky sucha jsou zřejmé, kam se člověk podívá. Podél ulic, ale i na zahradách se rozprostírají seschlé
trávníky, pokud nejsou zalévány. Listí na stromech nechřadne a nežloutne jen kvůli nadcházejícímu podzimu,
ale obzvláště nedostatkem vody.

Zdravotnický koutek

Na vížce školy jsou umístěny hodiny, které by měly
nejen ukazovat kolemjdoucím čas, ale i odbíjet. Bohužel
už delší dobu odbíjecí mechanismus v hodinách nefunguje a nikdo se nemá k jeho opravě a kdekdo si této
závady ani nevšiml. V době minulé, kdy s sebou jen
málokdo nosil hodinky, bylo odbíjení neodmyslitelným
prvkem všednosti obce. Je jasné, že dnes už místní kontrolují čas jinými prostředky, ale stejně tak není důvodu,
aby hodiny nefungovaly správně. Není to tak dávno, kdy
se na opravu odbíjecího mechanismu v obci vyhlásila
sbírka a sešel se dostatek finančních prostředků, aby se
dosáhlo určeného cíle. Odborná firma hodiny opravila,
ale vzhledem k vynaložené částce se místní občané
z odvedené práce dlouho neradovali. Po čase už nebyly
hodiny opět slyšet a tak je tomu dodnes. Myslím si, že
by bylo správné, i vzhledem k výsledku minulé sbírky,
aby se správce školy postaral o opravu hodin.

Václav Jelínek

Mýty a pověry ve zdravotnictví
Řešení je snadné: Peníze. Více peněz.

Ve zdravotnictví je málo peněz – Problémy
zdravotnictví by vyřešilo více peněz (ze státního
rozpočtu).

„Velikost“ různých problémů je obvykle porovnávaná
v penězích. To navozuje dojem, že příčinou těchto
problémů je nedostatek prostředků. Často je však
problém nikoli v množství peněz, ale ve správnosti (nebo lépe řečeno, v nesprávnosti) jejich použití. Více
peněz do špatně fungujícího systému znamená vyšší ztráty. Je to jako dolévat vodu do děravého džbánu.
Každá koruna ve zdravotnictví je korunou, kterou zaplatili čeští občané, plátci daní a odvodů. Více peněz se
do systému dostane jedině tak, že budou platit více: a je

otázkou nastavení, zda to bude prostřednictvím zvýšení
daní, zvýšením odvodů nebo zvýšením přímých plateb.
Proč však mají tito lidé platit víc, když se ani teď
s jejich penězi nenakládá dostatečně hospodárně a efektivně. Podle studie německého Institutu pro ekonomický
výzkum (Ifo) porovnávající efektivitu zdravotních systémů, je výstupní efektivita českého zdravotnictví
pouhých 83,5 %.
To znamená, že 16,5 koruny z každé stokoruny, kterou lidé zaplatí na zdravotnictví, neslouží zamýšlenému
účelu, ale je vyplýtváno. Proto jsou požadavky na
zvýšení daní na pokrytí státní dotace do zdravotnictví
nefér vůči daňovým poplatníkům.
To, co potřebujeme, je reforma zdravotnictví, která
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Zdravotnický koutek
zabrání plýtvání. Výše zmíněných 16,5 % představuje
v celém zdravotnictví 36 miliard korun, které se dají použít na zlepšení platových podmínek zdravotníků,
modernější nemocnice a lepší péči. Až po využití těchto
rezerv je možné žádat od lidí více peněz do zdravotnictví.
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Za několik let skutečně další peníze pro zdravotnictví
budeme potřebovat, zejména kvůli stárnutí obyvatelstva.
Z logických i etických důvodů je ale prvořadým úkolem
každé zodpovědné vlády postarat se nejprve o to, aby
peníze, které již dnes platíme, byly dobře vynakládány.
Hana Švehlová

pohled vznášel nad jirenskými sklady. Po obdržení poplachové SMS vyjela naše jednotka ve 20.14 s CAS K
Vážení čtenáři, přicházíme s dalším článkem, ve kterém 25 LIAZ v počtu 1+6 a s CAS 32 T 148 v počtu 1+2 k
bychom Vás chtěli seznámit s činností Sboru požáru černé skládky za kruhovým objezdem „Na Vrabdobrovolných hasičů Jirny, konkrétně s našimi letošními čárně“. Po příjezdu na místo provedl velitel zásahu průzásahy.
zkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár skládky
o rozměrech 5x4 metry. Na likvidaci požáru byli nasazeny dva proudy „C“ z CAS K 25 LIAZ a hasiči zasahovali v dýchacích přístrojích, protože při hoření
odpadu docházelo k uvolňování velmi toxických plynů.
Z důvodu malého objemu vody v CAS K 25 LIAZ bylo
prováděno doplňování vody z CAS 32 T 148 do vozu
LIAZ. V černé skládce se nacházely železniční pražce,
plasty z osobních automobilů, pneumatiky a také nebez-

SDH Jirny

Požár suché trávy u silnice směrem na Šestajovice

V letošním roce vyjela naše jednotka doposud k jednadvaceti zásahům. Jednalo se o tři výjezdy při úniku nebezpečných látek, čtyři výjezdy při požárech osobních
automobilů a pět výjezdů při jiných požárech. Další zásahy jsme zaznamenali u dvou nehod osobních automobilů, jedné záchrany zvířete z hloubky a jednoho zásahu
při odstraňování nebezpečných stavů, konkrétně se
jednalo o odstranění vosího hnízda gigantických rozměrů.
Patrně nejvíc práce nám způsobila větrná smršť, která
se naší obcí prohnala dne 23. 7. 2009. Po této živelné pohromě jsme zaznamenali další zásahy a při odstraňování
následků jsme museli pracovat rozděleni na dvě samostatné jednotky. První jednotka měla k dispozici vozidlo
CAS K 25 LIAZ a její veškeré vybavení, jako například
motorovou pilu a ocelová lana, která byla při odstraňování polámaných stromů a jejich větví naprosto nezbytná. Naše druhá jednotka se vydala do terénu s RZA
(rychlý zásahový automobil - pozn. redakce) Opel
Campo, kde je také k dispozici motorová pila.
V neděli 16. 8. 2009 krátce po osmé hodině večerní
vyděsil občany Jiren hustý černý dým, který se na první

Likvidace požáru černé skládky

pečné eternitové desky, které při vyšších teplotách „střílejí“. Tímto požárem chtěl zřejmě někdo zlikvidovat
tento nebezpečný odpad namísto drahé ekologické likvidace.
Nedávno jsme přijali další nové členy a vytvořili
druhé soutěžní družstvo B. Dne 12. 9. 2009 jsme se zúčastnili okrskové soutěže v požárním útoku v Přišimasech, kde se naše družstvo A umístilo na 5. místě
a družstvo B na krásném 3. místě, což je velký úspěch,
neboť se jednalo o jejich první soutěž. Dále bychom se
chtěli zúčastnit soutěže v Nových Jirnech a soutěže
v Šestajovicích, které se budou konat v říjnu t. r. Muži A
se budou pokoušet opět obsadit některou z pozic na
stupních vítězů, jako tomu bylo v minulém roce, kde
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v okrskové soutěži v Přišimasech obsadili krásné třetí hlavně činnost mladých hasičů v Nových Jirnech.
místo a v soutěži v sousedních Šestajovicích obsadili
Kolektiv mladých hasičů vznikl v dubnu 2002, kdy se
dokonce místo první. Další soutěží na programu letošní- vedení dětí ujaly sl. Martina Hausdorfová a sl. Barbora
Jiroušková spolu s p. Jaroslavem Pleyelem. Tím vlastně
navázali na dlouholetou činnost s mládeží, kterou vedl
p. Jiří Sadílek a p. Josef Hausdorf. V naší obci se zvyšoval počet dětí, které se jen tak potulovaly po ulicích
a nevěděly, co s volným časem.

ho roku je účast na praktickém výcviku velitelů a strojníků, kterou pořádá Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Praha-Východ dne 3. 10. 2009 ve Staré Boleslavi.
O další činnosti našeho sboru Vás budeme dále inforPřihlásilo se 14 dětí, byly rozděleny podle věku do
movat v dalším čísle zpravodaje.
kategorií mladších a starších žáků. Těch mladších bylo 5
za SDH Jirny Milan Slabý a starších zatím 9. Pravidelnými schůzkami jsme děti
učili rozvíjet jejich znalosti, vědomosti a dovednosti
SDH Nové Jirny
v oblasti požární ochrany. Začali jsme hezky od začátku.
Důležitá telefonní čísla, poselství hasičů a jejich práce.
Založení a činnost našeho Sboru dobrovolných hasičů Bavilo je rozbalování a balení hadic, ale hlavně práce
sahá do začátku 50. let. S jeho založením, historií v kolektivu. Na schůzky začalo chodit víc a víc dětí,
a činností Vás budeme průběžně informovat v následují- které chtěly být také hasičem. Pilně jsme trénovali
zdravovědu, topografii, uzlování, hasicí přístroje a jejich
použití a také střelbu ze vzduchovky. Po roce příprav
jsme plánovali první soutěže v požárním útoku a také
závody požární všestrannosti celoroční hry Plamen.
První soutěž, na kterou jsme se přihlásili, byl „Memoriál
Ladislava Báči" pořádaný SDH Čelákovice. Jedno družstvo musí tvořit min. 7 členů, u těch mladších jich může
být i 9. Každý má při požárním útoku své místo - sací
koš, savice, rozdělovač, radilové a proudy. Co je baví
nejvíc, je voda, voda a zas jen voda. Stříkaní do terčů
patří u všech k těm nejoblíbenějším, na soutěžích to platí dvojnásob.
V současné době máme 25 dětí, 14 mladších a 11
starších. K dětem patří také vedoucí mládeže sl. Martina
Hausdorfová a pí. Martina Kopasová, a také pomocné
cích vydáních Jirenského zpravodaje.
ruce pí. Lenky Vančurové a pí. Marcely Hrubantové.
V současné době má náš Sbor dobrovolných hasičů Nejmladšímu členovi je 6 let a zvládá vše opravdu
v Nových Jirnech 77 členů, z toho je 22 členů ve výjez- navýbornou. Při soutěžích, kterých se účastníme, nám
dové jednotce a 25 aktivních mladých hasičů. Velitelem pomáhají i muži. Také některé maminky a tatínkové vynašeho sboru je p. Petr Hrubant, starostou p. Jiří Sadílek pomáhají s odvozem dětí, protože je nemůžeme převáa jednatelem je p. Josef Hausdorf.
žet hasičskými auty. Účastníme se soutěží v uzlování
Následujícím článkem bychom Vám chtěli přiblížit „Mukařovský uzel", v běhu na 60 m s překážkami „Ří-

Spolky a organizace

čanská šedesátka", která nás čeká 27. 9. 2009 a také
několika soutěží v požárním útoku v Čelákovicích, Křížkovém Újezdci, Šestajovicích nebo třeba v Ondřejově.
O víkendu 4. - 6. 9. 2009 jsme pro děti uspořádali třídenní soustředění na Cholíně na Slapech. Všichni se
moc těšili a počasí nám také vyšlo. Hlavním úkolem
bylo připomenutí všech disciplín závodu požární všestrannosti, který se bude konat 10. 10. 2009. Na trati
dlouhé cca 2,5 km plnily děti úkoly na připravených
stanovištích - topografii a topografické značky, zdravovědu, uzlování, hasicí prostředky a střelbu ze vzduchovky.
Rozděleny do pětičlenných družstev se vydávaly na trať.
Zvládly to, doběhly všechny do cíle, včetně těch nejmenších. Některé na stanovištích nasbíraly i trestné bodíky od „přísných" rozhodčích, ale i přesto na ně čekala
odměna. Večer bylo slavnostní vyhlášení v maskách, které si děti připravily a posezení u ohně s opékáním buřtů.
V neděli jsme při zpáteční cestě navštívili Hornické muzeum v Příbrami a tím vlastně naše soustředění zakončili. Unavené děti plné zážitků si po příjezdu do Nových
Jiren vyzvedli rodiče.
Chtěli bychom poděkovat Obecnímu úřadu za poskytnutí finančních prostředků pro naše děti, a to
nejenom na soustředění, ale také na zakoupení
nových pracovních obleků pro děti jako mají dospěláci.
Všechno se opravdu nedá napsat do jednoho článku,
atak doufám, že jsme Vám alespoň trošku přiblížili práci
a činnost našich mladých hasičů z Nových Jiren.
za SDH Nové Jirny
Martina Hausdorfová a Marcela Hrubantová

Okrsková soutěž dobrovolných
hasičů v Přišimasech

V sobotu 12. 9. 2009 se uskutečnila soutěž v požárním
útoku v Přišimasech. Zúčastnilo se i jedno naše družstvo
SDH Nové Jirny - muži starší.
Celkem dorazilo 13 soutěžících družstev, z toho 6

Zleva Miroslav Prokeš, Jiří Sadílek, Petr Hrubant, Aleš
Ostrýt, Milan Hrubant, Roman Vlastník, Zdeněk Hora.
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družstev v kategorii muži mladší, 4 družstva v kat. starší, 2 družstva žen ml. a l družstvo žen st. Sbory
dobrovolných hasičů jsou podle zeměpisné polohy rozděleny do tzv. okrsků, proto okrsková soutěž.
Družstvo SDH Nové Jirny se umístilo na 2. místě ve
své kategorii a přivezlo krásný pohár! Všem jím touto
cestou blahopřejeme k úspěchu!
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Z historie a současnosti základní
organizace ČZS v Jirnech

V lednu roku 1962 byla občany Jiren a Nových Jiren založena místní organizace Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu v naší obci. Zakládajících
členů bylo 17.
Počet členů se uvádí: K datu 31. 12. 1962 61 člen.
K datu 31. 12. 1963 94 členů. K datu 31. 12. 1964 107
členů. K datu 31. 12. 1965 162 členů.
Tato společná organizace zanikla k datu 31. 12. 1965.
Na výroční členské schůzi konané dne 16. ledna 1966
došlo k rozdělení, a to na místní organizace Jirny
a Nové Jirny.
Jirenská organizace měla po rozdělení 94 členů s výměrou zahrad 1 246 arů a se základním jměním
4 201 Kč.
Do vedení organizace byli po rozdělení zvoleni tito
členové: předseda - Josef Kopecký, jednatel - Stanislav
Jirásek, pokladním - Jaroslav Král.
V roce 1966 bylo zakoupeno zařízení moštárny
a ještě tentýž rok se moštovalo ovoce. V současné době
již moštování vzhledem k zastaralému zařízení neprovozujeme.
Za 42 let trvání organizace se ve výboru i funkcích
vystřídala řada členů, kteří se snažili dobře pracovat ve
prospěch organizace. Za trvání organizace byly uspořádány zájezdy, návštěvy divadel, celá řada odborných
přednášek pro členy, konaly se výstavy ovoce a zeleniny, výstavy s vánoční tématikou. Při pořádání výstav vždy spolupracujeme s místní mateřskou a základní
školou. Dobrou spolupráci při naší činnosti máme
i s ostatními spolky v obci a s obecním úřadem.
Za léta trvání organizace členové odpracovali mnoho
brigádnických hodin na různých akcích jak pro organizaci, pro zemědělství, tak i na úpravě naší obce.
K 1. lednu 2008 má naše organizace 50 členů. Jejich
věkový průměr dosahuje 66,5 roku. Přesto se snažíme
pořádat dále výlety po krásách naší vlasti, občas zajedeme i na nákupy do Polska, zúčastňujeme se společenského života v obci. Škoda jen, že mladší ročníky se
již do organizace nijak nezapojují s ohledem na nedostatek volného času.
zpracovala předsedkyně organizace
Magdalena Bukáčková

Obecnívyhláška

Obecně závazná vyhláška obce
JIRNY
č. 3/2008 ze dne 14. 5. 2008
o veřejném pořádku, opatřeních k jeho
zabezpečení a čistotě v obci Jirny – Nové
Jirny
Zastupitelstvo obce JIRNY na svém zasedání dne 14.
5. 2008 schválilo a vydalo v souladu s ustanovením §10,
§35 a v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. h)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a ust. §24 odst. 2) zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Základní ustanovení
Čl. 1
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zdraví a právo na příznivé životní prostředí.
K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází
dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž
soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních
normách, jednak pravidla chování, která nejsou
právně vyjádřena, ale jejich zachování je dle
obecného názoru a přesvědčení nezbytnou
podmínkou soužití ve veřejném zájmu.
2.2 Veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky
jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru.
2.3 Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve
vlastnictví obce nebo je obec spravuje a slouží
k uspokojování potřeb veřejnosti (např. lavičky,
autobusové zastávky, veřejné pohřebiště, sportoviště,
dětská hřiště, dopravní značky apod.).
2.4 Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých
a neživých prvků (trávníky, květinové záhony,
stromy, keře, cesty apod.) uspořádané podle zásad
sadovnické etiky v menších či větších zpravidla více
funkčních kompozicích, doplňující obytné prostředí
(zejména plochy určené k trávení volného času) ve
vlastnictví či správě obce a ostatní zelené plochy.
2.5 Veřejnou produkcí hudby se rozumí hudba živá či
reprodukovaná (např. při tanečních zábavách,
plesech, diskotékách, koncertech apod.) provozovaná
na místech přístupných veřejnosti nebo
v provozovnách k tomu určených.
2.6 Veřejnosti přístupným podnikem se rozumí
sportovní či kulturní podnik, taneční zábavy,
diskotéky a jiné podobné akce přístupné veřejnosti.

1.1 Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech
fyzických osob, které se trvale nebo dočasně zdržují
na území obce Jirny – Nové Jirny , nebo vlastní či
užívají na území obce nemovitost, dále podnikatelů
a právnických osob, jenž zde trvale nebo dočasně
vyvíjejí svou činnost, která zasahuje nebo by mohla
zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty obce.
1.2 Územím obce Jirny – Nové Jirny se rozumí její
katastrální území.
1.3 V zájmu péče o životní prostředí je touto vyhláškou
upraven způsob a postup při zajišťování veřejného
pořádku, čistoty a vzhledu veřejných prostranství na
celém území obce.V souladu se všeobecným zájmem
Obecná ustanovení
na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se
Čl. 3
stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je
zajištění zdraví a bezpečnost osob, majetku
3.1 Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství
a veřejného pořádku v obci.
obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke
1.4 Tato obecně závazná vyhláška stanoví pravidla pro
kterému je určeno.
pohyb psů na veřejném prostranství.
1.5 Tato obecně závazná vyhláška stanovuje, které 3.2 Každý je povinen udržovat na území obce čistotu
a pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit
činnosti, jenž by mohly narušit veřejný pořádek
se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
a pokyny osob pověřenými obcí kontrolou nad jejich
bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze
dodržováním.
na místech a v čase touto vyhláškou určených.
3.3 Každý odpovídá za znečištění a poškození veřejného
prostranství, veřejného zařízení a životního prostředí,
Základní pojmy
ke kterému došlo jeho jednáním, opomenutím nebo
Čl. 2
v souvislosti s jeho činností.
2.1 Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je
zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob
v daném místě a čase při respektování subjektivních
práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména
nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku,

Obecnívyhláška

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Čl. 4

V zájmu zajištění veřejného pořádku, ochrany veřejné
zeleně, bezpečnosti a zdraví v obci lze na veřejných
prostranstvích vodit psy pouze na vodítku.
Zvláštní opatření k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku
Čl. 5
5.1 Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek,
nebo být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné
zeleně a prostranství v obci, je pohyb drůbeže
a jiného hospodářského zvířectva na veřejných
prostranstvích v zastavěných částech obce.
5.2 V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany
zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům
drůbeže a jiného hospodářského zvířectva povinnost
zajistit, aby se drůbež nebo jiné hospodářské
zvířectvo nepohybovalo na veřejném prostranství
v zastavěných částech obce.
5.3 Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku, se pro účely této
vyhlášky rozumí pořádání akcí spojených s hudební
produkcí živé nebo reprodukované hudby (např. se
jedná o různé kulturní pořady, taneční zábavy,
diskotéky, technoparty apod.), na volném prostranství
na místech, která nejsou určena k jejich pořádání,
pokud hudba či projevy účastníků akce jsou slyšitelné
i na dalších než sousedních pozemcích.
5.4 Za akce uvedené v bodu 5.3 se nepovažují:
• akce, na něž se vztahují zvláštní zákony (např.
zákon o volbách do zákonodárných sborů a orgánů
územních samosprávních celků, zákon o právu
shromažďovacím apod.)
• akce rodinného charakteru (např. svatby, oslavy
promocí, narozenin apod.)
• akce organizované obcí Jirny – Nové Jirny
a organizacemi, jichž je obec zřizovatelem
5.5 Akce uvedené v bodu 5.3 lze pořádat na území obce
pouze na základě předchozího souhlasu zastupitelstva
obce Jirny a za následujících podmínek:
• organizátor či pořadatel akce oznámí konání akce
obecnímu úřadu v Jirnech, nejpozději 10 dnů přede
dnem jejího konání
• v písemném oznámení uvede:
- jméno, příjmení a bydliště pořadatele, (název, sídlo,
IČ pořadatele)
- druh akce, den a místo jejího konání
- čas zahájení a ukončení akce
- předpokládaný počet účastníků akce
- jaká opatření organizátor a pořadatel zajistí, aby
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akce nenarušila veřejný pořádek, zejména uvede
potřebný počet způsobilých a náležitě poučených
osob k zajištění jejího pokojného průběhu
a ukončení (pořadatelská služba) a zabezpečí plnění
povinností vyplývajících z příslušných právních
předpisů
- způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů
vzniklých v průběhu akce
- způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb
účastníků akce
- souhlas vlastníka, případně oprávněného uživatele
nemovitosti, kde se má akce konat
• organizátor či pořadatel akce je povinen poskytnout
OÚ Jirny potřebnou součinnost k zajištění zdárného
a pokojného průběhu a ukončení akce
Závěrečná ustanovení
Čl. 6
6.1 Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují
povinnosti fyzických a právnických osob stanovené
zvláštními právními předpisy.
6.2 Porušení povinností stanovených touto obecně
závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek
dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, nepůjde-li o jednání naplňující
znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného
správního deliktu nebo trestného činu.
6.2 Dozor a kontrolu dodržování této vyhlášky provádí
orgány obce a pověření zaměstnanci obce zařazení do
OÚ Jirny.
Zrušující ustanovení
Čl. 7
Vydáním této obecně závazné vyhlášky se ruší
v celém rozsahu vyhláška č. 3/2007 ze dne 7. 2. 2007 ve
znění změny č. 1 ze dne 7. 2. 2007 a nahrazuje se touto
vyhláškou.
Příloha č. 1 zůstává v platnosti beze změny.
Účinnost
Čl. 8
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
Vyvěšeno na Úřední desce dne 15. 5. 2008.
Jindřich Rytíř
zástupce starosty

Stanislav Skořepa
starosta

Spolky a organizace

TJ Sokol Jirny

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
Prázdniny jsou za námi, většina z nás už moc dovolené
mít nebude a podzim nám pomalu klepe na dveře, ale
není vůbec důvod k žádnému splínu. Je čas se zase pomalu pustit do plnění svých povinností, začít dělat něco
pro své tělo a mysl. Vzhledem k tomu, že Vás v tom nechceme nechat úplně samotné, tak přicházíme opět s nabídkou nejrůznějších aktivit pro Vás dospěláky i Vaše
ratolesti. Jelikož je nabídka možností pro děti jak
v Jirnech, tak i ve vzdálenějších místech daleko větší
než pro nás dospělé, tak si Vás dovolím nejprve oslovit
nabídkou přímo pro Vás. V místní sokolovně (TJ Sokol
Jirny, ulice Brandýská) opět propukne VÝUKA TANCE.
Jde o výuku standardních tanců – „klasika“ a k tomu výuka country tanců pro zpestření a odlehčení. Jedná se
o pravidelné neděle jednou za 14 dní, vždy na 2 hodiny,
a to v čase od 17.30 – 19.30 hod. Ideální je přijít v páru,
ale pokud jsou i jednotlivci, kteří se chtějí něco naučit,
chtějí být mezi příjemnými lidmi, tak se dá výuka přizpůsobit i jim. Velmi příjemnou záležitostí je možnost neformálního oblečení, čehož velice rádi využíváme. Pokud
nemáte hlídání pro děti, tak jsme i na toto připraveni
a nabídneme Vám pomoc. Tyto kurzy nemají věkovou
hranici, takže nejste ničím limitovaní. Snad jenom najít
si čas na sebe a pro sebe, oprostit se od každodenního
kalupu a stresu a jít si to prostě užít. Začínáme v neděli
4. 10. 2009! Myslete na plesovou sezónu, ať zazáříte na
parketu.
Další možností odreagování je TENIS s možností využít zkušeností našeho tenisového trenéra a jít si s ním zahrát na jirenské kurty, nabídka platí jak pro Vás, tak
i pro děti.
Jinak všem ženám (muži jsou také vítáni) připomínám
hodiny AEROBIKU.
Jsem mile překvapena zájmem ze strany holčiček
a jejich maminek s předprázdninovým tanečním DISKO
KROUŽKEM. Velice rádi navážeme a budeme pokračovat dále. Podle počtu a věku budou holčičky rozděleny do skupin, předpokládám opět čtvrtek po 16. hodině.
Vše upřesníme a domluvíme na společné schůzce dne
24. 9. 2009. Před prázdninami proběhla i nabídka
tanečního kroužku pro chlapce, ale pro nedostatek zájemců nebyl tento kurz otevřen. Prosím, pokud již nyní víte,
že budete mít zájem, pište na e-mail krizova.helena@volny.cz. Pište i v případě jiných, jakýchkoliv dotazů, návrhů na zlepšení, popřípadě na vytvoření nějaké nové
zájmové aktivity, pokud máte i vlastní zkušenosti s předcvičováním, se cvičením s dětmi a chtěli byste se jakkoliv angažovat a nasbírat další zkušenosti, tak budeme
velmi rádi, když se k nám přidáte. Nejde jenom o sportovní aktivity, které sokolovna bezesporu nabízí, ale lze
ji i využít pro tvorbu, přednášky, atd. Tělocvičnu je
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možné si standardně pronajmout na fotbálky, floorbaly,
volejbal, ping pong.
Velice rádi podpoříme jakoukoliv aktivitu pro naše
seniory, na které rozhodně nezapomínáme, ale v tuto
chvíli nevíme, co by je mohlo potěšit. Můžeme nabídnout možnost společného poslechu vážné hudby,
možnost se ve větším počtu sejít a popovídat si, podělit
se o zkušenosti, povyprávět třeba i o historii Jiren.
Snažíme se Vám nabídnout co možná nejvíce aktivit
v rámci našich možností, vše děláme v našem volném
čase a proto je někdy velký problém se vzájemnou
informovaností, proto prosím sledujte naše webové
stránky www.sokoljirny.wbs.cz, dále se o veškerých našich aktivitách dozvíte z výlohy cukrárny U Antošů, za
což paní Panochové patří velké poděkování a v neposlední řadě se snažíme vše dostat do Našeho Regionu,
s kterým velice rádi spolupracujeme a také jim velmi
děkujeme, že se všechny novinky dostanou až k Vám do
schránek. Mějte se všichni moc krásně.
KAM, KDY A ZA ČÍM
Tenisová škola JIRNY – nábor stále pokračuje na
tenisových kurtech v Jirnech, Filip Laža, filiplaza@atlas.cz, mobil: 737 470 424.
Neděle 4. 10. 2009 od 17.30 – 19.30 VÝUKA TANCE – standardní a country tance v sokolovně v Jirnech,
krizova.helena@volny.cz, mobil: 602 290 616.
Každé pondělí a středu AEROBIC v sokolovně
v Jirnech, krizova.helena@volny.cz, mobil: 602 290
616.
Dne 24. 9. 2009 v 16 hodin „DISCO KROUŽEK“
v sokolovně v Jirnech, úvodní hodina, rozdělení dětí do
kurzů podle věku a schopností, krizova.helena@volny.cz, mobil: 602 290 616.
za TJ Sokol Jirny Helena Křížová

Klub přátel historie a přírody
Úval a okolí
Vás srdečně zve na

Vycházku přírodním parkem

Škvorecká obora - Králičina,
která se koná v sobotu 10. října.
Sraz účastníku je ve 14 hod.
u restaurace Homolka v Úvalech.
Předpokládaná délka trasy činí
přibližně 3 km.

Spolky a organizace

Rozlosování - zbytek zápasů
Muži „B“ SK Viktorie Jirny - podzim 2009
07. So 03.10. 16.00 Popovice - Jirny B
08. Ne 11.10. 16.00 Jirny B - Mochov
09. So 17.10. 15.30 Vyšehořovice - Jirny B
10. Ne 25.10. 15.30 Jirny B - Vyžlovka
11. Ne 01.11. 14.00 Radonice - Jirny B
12. Ne 08.11. 14.00 Kunice - Jirny B
13. So 14.11. 13.30 Jirny B - Líbeznice
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SK Viktorie Jirny
Mužstvo „A“ SK Viktorie Jirny pokračuje ve své spanilé
jízdě. Mužstvo dosud nepoznalo porážku a i přes některé
inkasované branky si poměrně lehce poradilo s každým
soupeřem. Poslední zápasy dopadly takto: SK Kladno B SK Viktorie Jirny 0:1, SK Viktorie Jirny - SK Union Čelákovice 4:1, FK Baník Sokolov B - SK Viktorie Jirny 2:5,
SK Viktorie Jirny - FK Baník Most B 6:0. Domácí mužstvo
tedy bez ztráty bodu dominuje tabulce s 21 body s rozdílem
4 bodů před druhým SK Český Brod. Narozdíl od minulého čísla Vám přinášíme rozpis nadcházejících zápasů
B týmu.

Milan Bednář

Školství
Mateřská škola

„Paní učitelko, do školky jsem se těšil“ ... tak tuto větu
u nás v MATEŘSKÉ ŠKOLE V JIRNECH slyšíme
často. Některým dětem se dokonce nechce ani domů a říkají rodičům, že si ještě nepohrály a že chtějí chodit domů mezi posledními. Pro děti vymýšlíme stále něco
nového, např. koutek s živým zvířátkem, o které se
společně staráme a pozorujeme, jak roste. Děti jsou
nadšené a nosí našemu malému šnečkovi dobrůtky
z domova. Říkáme mu Drobeček a často do jeho akvária nakouknou s úsměvem i rodiče.
Děti také velmi baví pokusy, příprava sirupů a samozřejmě sbírání bylinek. Sirupy společně ochutnáváme
a hodnotíme nalepováním tzv. smajlíků či šklebíků. Nejvíce dětem chutnal jitrocelový sirup proti kašli, viz recept.
Jitrocelový sirup proti kašli
Čerstvé jitrocelové listy pěchujeme po tenkých vrstvách do třílitrové sklenice a každou vrstvu prosypáváme
krystalovým cukrem. Potřebujeme asi 1 kg. Sklenici necháme stát asi 10 dní, dokud jitrocel nepustí šťávu. Pak
ji scedíme do lahve a sirup je hotov.
Sbíráme dětské „rozumy" a nazvali jsme je „Perličky

z naší mateřské školičky“ - některé pro zasmání:
1/ U zubaře mi jen ofénovali zoubek fénem do
pusinky a nebolelo to.
2/ Můžeme si po „zubení" postavit malý domeček?
(Zubení v překladu: po vyčištění zubů, které u nás je
pravidelné každý den před odpoledním odpočinkem)
3/ Paní učitelko, on mi to nechce odprominout!
4/ Někdo si to vymyslel fantazicky!
5/ Maminka říkala, že půjdu do školy o hodinu dřív.
Já to spletla, o hodinu později!
Děti také rády diskutují, a to dokonce i na téma „Jaké
jsem znamení?" Michalka: Já jsem BERAN. Mirečka:
Jé, já jsem taky BERAN. Honzík: A já jsem ŽIRAFA.
Novinkou je také celotřídní hra s názvem Dítě dne.
Každý den je vylosováno jedno dítě, a to je pak po celý
den co nejvíce chváleno, pomáhá paní učitelce, vybere
si trasu dopolední vycházky a domů odchází s pochvalou napsanou pro rodiče. Je to motivační prvek pro
všechny děti a pochvaly od paní učitelky se dokonce
čtou i babičce a dědečkovi do telefonu. Některé děti si
svůj den umí náležitě užít a je až s podivem, jak umí napodobit svou paní učitelku ... Zítra se do školky opět
upřímně moc těším!

Spolecenská kronika

• V říjnu oslaví jubilejní 75.

narozeniny Oldřich Benda z Jiren
a 92. narozeniny Anna Dlabalová z Nových Jiren.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
• Do života vítáme v Jirnech Daniela Hollera, v Nových Jirnech
Melanii Králíkovou a Veroniku Svobodovou.
• Navždy nás opustil Jaroslav Hradecký z Jiren.

slečna učitelka Martina Bilová z MŠ Jirny

Ve společenské kronice se uvádí životní jubilea od
70 let výše po pětiletích (od 90 let věku se připomínají každé narozeniny), narození a úmrtí. Životní jubilea se budou vztahovat k měsíci příslušného čísla
zpravodaje, narození a úmrtí k předešlým měsícům.
Občané, nebo rodinní příslušníci, kteří si nepřejí
uveřejnění, nechť kontaktují Obecní úřad Jirny do
data redakční uzávěrky.
E-mail: obec.jirny@jirny.cz, tel.: 281 962 945.
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I.ročník
4/2009
říjen
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I.ročník
4/2009
říjen
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I.ročník
4/2009
říjen

