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Milí čtenáři,
prázdninové období přineslo očekávaně méně příspěvků od častých Nic nebylo pro Jirny začátku 20. století a předešlého období důdopisovatelů z různých jirenských ležitější, než úspěšná letní sklizeň obilí. Pro ni a při ní se statkáři
spolků a organizací. Přesto se tento a čeleď dřeli s nesmírnou odpovědností, jelikož se od kvality úrody
výpadek na rozsahu srpnového vy- neodvíjelo bohatství, ale výše šance pro důstojné přežití. Proto se
dání Jirenského zpravodaje příliš ne- nemůžeme našim předkům divit, že ukončení žní oslavovali velice
podepsal.
V tomto čísle přinášíme množství důsledně a lpěli na tradicích. Slavnost ukončení žní se u nás nanovinek z chodu obecního úřadu a ve zývala dožínky a jinde obžínky nebo dožatá a odehrávala se nejstejné rubrice se ohlížíme i za častěji v srpnu v závislosti na dozrání obilí. Na pojmenování příliš
proběhlou poutní slavností. Větší po- nezáleželo, jelikož se podoba oslavy v různých regionech takřka nezornosti si zaslouží i dopisy čtenářů, lišila a jak už to bývá, vycházela z předkřesťanských zvyklostí.
kde se úspěšně rozvíjí diskuze Při dožínkách se čeleď veselila na účet hospodáře, což vycházelo
vlivem blížících se komunálních voz relativního pocitu hojnosti obživy. Příprava začínala už týden před
leb.
Některé z Vás snad zaujmou i po- dožínkami, kdy se děvčata pustila do pletení velkého věnce z klasů
hledy na novojirenské chatové obilí všeho druhu, do kterého se navíc zaplétalo ovoce, cukrovinky
městečko a budoucnost Mstětic.
a koláče. Na fotografii z roku 1912, kde je zachycena část průvodu
Hezký zbytek prádninových let- na blátivé silnici poblíž jirenského hřbitova, se vyjímá hlavní
ních dní Vám přeje Vaše redakce.
slavnostní vůz s nejhezčí žnečkou, která drží onen zdobený věnec.
Právě o dožínkách bylo běžné odívání v charakteristické kroje jak v průvodu, tak i v následné veselici.
Bývala to slavnost, při které nechyběla takřka celá obec. Někteří se zúčastnili slavnostního průvodu
a ostatní, většinou členové starší generace, alespoň pozorovali.
Proč dožínky v Jirnech zanikly je nabíledni. Dnes už by slavnost samozřejmě postrádala skutečný
a původní smysl, jelikož na zemědělství už nespočívá obživa drtivé většiny obyvatel. Přesto je vhodné
připomenutí slavnosti, bez které by se ještě v nedávné době druhá polovina léta určitě neobešla.
Milan Bednář
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Volby do zastupitelstev obcí
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Projekt se skládá z následujících částí:
1. Revitalizace parkové plochy v intravilánu obce Jirny
– park u autobusové zastávky
2. Rozšíření ploch doprovodné zeleně v ulicích Alšova,
Břízová, Dubová, Habrová, Kaštanová, Lipová, Luční,
Mánesova
3. Nové výsadby zeleně kolem vycházkových polních
cest nad hřbitovem a pod hřbitovem
4. Ozelenění valu u dálnice

Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky a budou se konat v termínu
15. a 16. října 2010. Místem konání voleb ve volebním
okrsku č.1 Jirny bude volení místnost v Kulturním
domě čp. 73 v ulici Pražská, ve volebním okrsku
č. 2 Nové Jirny bude volební místnost v hasičské zbrojnici čp. 303 v ulici Dělnická. Počet volených členů do
nového zastupitelstva byl stanoven na 13 členů. Tvoří-li
Stanislav Skořepa, starosta
volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávis- Stavební úpravy původního objektu
lých kandidátů, musí připojit k registraci ke kandidátní
listině i petici podepsanou potřebným počtem voličů. mateřské školy
V případě nezávislého kandidáta s 88 podpisy voličů, Úpravy pokračují dle harmonogramu, po ukončení bouu sdružení se 154 podpisy voličů . Podepisovat se na pe- racích prací jsou ke dnešnímu dni (19. 7. 2010) připratici mohou jen voliči, kteří mají trvalý pobyt v obci
a jsou plnoletí. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno
jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je hlášen k trvalému pobytu – tj. úplná adresa, jinak nelze tento hlas pro podporu kandidáta započítat.
Stanislav Skořepa, starosta

Zastupitelstvo obce se po jednání a následné konzultaci s právním oddělením Ministerstva vnitra ČR rozhodlo vyhradit pro každý subjekt, který bude
kandidovat v letošních komunálních volbách, prostor
pro inzerci v zářijovém vydání Jirenského zpravodaje.
Z důvodu rovnosti podmínek má každý kandidující
subjekt k dispozici půl strany A4 dle pravidel plošné
placené inzerce. Zářijové vydání Jirenského zpravodaje bude rozneseno do každé domácnosti.
OÚ

Obnova a rozšíření ploch veřejné
zeleně v obci Jirny

Jak již jste byli dříve několikrát informováni, obec po vypracování projektové dokumentace podala v prosinci r.
2009 na tuto akci žádost o získání dotace, jejíž předpokládané náklady se budou pohybovat ve výši 9,8 mil.
Kč (dotace 90 % z podpory SFŽP a ERDF, vlastní zdroje
10 %). V předchozích dnech obec obdržela Rozhodnutí
o poskytnutí podpory.
Co bude nyní následovat? Proběhne nezbytné papírování včetně výběrového řízení na dodavatele realizace
investice dle podmínek SFŽP. Vlastní výsadba zeleně se
uskuteční během roku 2011 tak, aby bylo provedeno
téhož roku i závěrečné vyúčtování.

veny nové rozvody elektřiny, vody, splaškové
kanalizace a topení, jsou vystavěny nové vnitřní příčky,
dále i obvodová venkovní stěna ukončená věncem a štítová stěna, probíhá usazování vazníků pro budoucí část
nové střechy. Přestavba sociálního zařízení ve spodní
budově je těsně před dokončením, je položena dlažba

Jirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. II. ročník. Adresa vydavatele: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, e-mail:
obec.jirny@jirny.cz, tel.: 281 962 945. Měsíčník vychází vždy nejpozději do 5. dne v měsíci a je dostupný i na internetové adrese
obce www.jirny.cz. Náklad 500 kusů. Redakční rada pracuje ve složení: Bc. Milan Bednář, Dita Bělová, Dana Gregorová,
Ing. Zdeňka Havlová, Václav Jelínek, Hana Švehlová. Adresa redakce: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny. E-mail redakce: zpravodaj@jirny.cz. Grafický návrh a sazbu provedl Bc. Milan Bednář, tisk Tiskárna Typol, Úvaly. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce. Evidenční číslo MK ČR E 18995.

Redakčníuzávěrka zářijového čísla je 16. srpna 2010.
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a obklad, chybí dokončit montáž stropních osvětlova- Jirny působivou bilanci svých výsledků, a to dvě druhá
cích těles.
místa a dvě vítězství. Jedním dechem je však nutné doStanislav Skořepa, starosta dat, že se jirenské mužstvo neposune do vyšší ligy, jelikož nemá klub dostatek potřebných finančních
Obnova přetokového koryta
prostředků.

Jirenského rybníka

Po velkém přívalovém dešti a ještě větším přítoku dešťových vod od Zelenče a Horních Počernic došlo počátkem června k vystoupání hladiny rybníka a odtoku vody
nejen přetokovým korytem kolem zahrad u Kaštanky,
pana Zíty, pana Bendy a příkopem podél části ulice
Luční do jirenského potoka pod ČS I, ale i k jejímu rozlití na pozemky v lokalitě Na Novinách. Vzniklou situaci musela řešit výjezdová jednotka SDH Jirny. Ve snaze
zabránit opakování této situace v návaznosti na rozmary
počasí rozhodlo zastupitelstvo obce nechat problematický úsek u ulice Luční vyčistit od různých materiálů,
který sem občané „jaksi omylem“ odložili, vysekat náletové dřeviny a příkop nechat následně prohloubit. Tato
akce byla již zahájena.
Stanislav Skořepa, starosta

Úprava hodin pro veřejnost
v jirenské pobočce České pošty

Na podnět obyvatel na minulém veřejném zasedání zastupitelstva obce přistoupilo vedení obce k jednání s Českou poštou o úpravě otevíracích hodin v jirenské
pobočce. Z jednání vyšel výsledek v podobě prodloužení
hodin pro veřejnost do 18 hod. a celkové zjednodušení
a ucelení přestávek. Změna bude zavedena od 1. září
2010 a hodiny pro veřejnost budou následovné:
po, stř:
út, čt, pá:

08:00-11:00, 14:00-16:00, 16:30-18:00
08:00-11:00, 14:00-16:00

Milan Bednář

Další úspěch jirenského fotbalu

Milan Bednář

Veřejný prostor je nám stále cizí

Kdekdo jistě poznal podobu vesnic a městeček za jižními a západními hranicemi naší země. Na první pohled
upoutají upravené a čisté ulice, udržovaná zeleň a neponičený veřejný majetek. Za tím však nestojí ekonomická
síla obyvatelstva, armáda metačů, neustále projíždějící
úklidové vozy či nepřetržitá údržba. Obce zde mají
podobně napjaté rozpočty jako ty naše a nic z výše zmíněného si také nemohou dovolit. Ten zásadní rozdíl
projevující se v podobě vesnice, který nezmění žádná
dotace ani jakkoliv efektivní hospodaření obce, je
v chování obyvatel. Ti zahraniční totiž nechápají veřejný
prostor jako něco cizího až nepřátelského jak tomu bývá
u nás, ale naopak jsou si vědomi toho, že veřejný majetek je společný a jeho vzhled závisí především na nich
samotných.
Když upřete svůj pohled na zrenovované jirenské
a novojirenské autobusové zástavky, tak se neubráníte
pocitu, že je snaha vedení obce o zkrášlení veřejného
prostoru marná. I přes v rámci možností častý úklid, se
u zastávek povalují obaly od různých pochutin a zejména v centru Jiren se těžko vyhnete pohledu na všudypřítomné cigaretové nedopalky. A to se určitě každému
doneslo, že na zastávkách hromadné dopravy je kouření
zakázáno. Někdo může namítnout, že je v obou obcích
málo odpadkových košů, ale málo by jich nebylo, kdyby
je kdosi nezničil.
Tento článek nejspíše nic nezmění, ale snad pobídne
k zamyšlení nad tím, jak by každý z nás mohl svou trochou přispět k hezčímu obecnímu prostředí.

Jirenská pouť

Mužstvo SK Viktorie Jirny se ve svém suverénním tažení Divizí B nezastavilo ani v posledních zápasech
a přineslo jirenskému fotbalu další výrazný úspěch. Tři
kola před koncem soutěže neměli soupeři už ani teoretickou šanci na dosažení bodového zisku jirenského
mužstva a museli se sklonit před jasným vítězem Divize.
Po čtyřech letech působení v Divizi má tak SK Viktorie

Milan Bednář

Bylo nedělní ráno, 27. dne měsíce června, kdy se sluníčko uvelebilo nad obzorem a spokojeně pozorovalo čilý
ruch před jirenským kostelem. Právě dnes se měl uskutečnit již třetí ročník tradiční poutě sv. Petra a Pavla,
a tak pořadatelé stavěli stany a připravovali se na nadcházející slavnosti. U vchodových dveří již přešlapovali
první návštěvníci. V 10 hodin je přivítala jménem
farnosti paní Podlahová, která zahájila slavnostní den
prohlídkou kostela i zvonice s historickým výkladem.
Než se její „výlet“ do historie překlenul do současnosti,
už se čas nachýlil, a tak jsme mohli zblízka uvidět
a hlavně uslyšet hlas místních zvonů, které odměřují jirenským obyvatelům čas.
Pro některé to byl vskutku nevšední zážitek.
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V 11 h pak začala slavnostní bohoslužba.
Odpolední část programu patřila zábavě. V jednotlivých stáncích si děti vyráběly drobné předměty, některé
si nechaly namalovat na obličej masku, nebo si vyzkoušely životní úděl středověkých rytířů, to když se
převlékaly do zbroje, nebo zápasily na kladině. Před školou na děti čekaly i zajímavé soutěže. Mezi oblíbené
atrakce patřil i nafukovací hrad.
Odpolední program byl zakončen koncertem, jehož výtěžek byl věnován opravě jirenských varhan. Zazněly
skladby především barokních mistrů určené pro flétnu,
cembalo a kontrabas.
Organizace poutě proběhla pod záštitou občanského

sdružení Občané obci Jirny a Nové Jirny. Sdružení
vzniklo v roce 2009 s cílem mimo jiné shromáždit
prostředky právě na obnovu jirenských varhan. Ty se sice dochovaly prakticky v původní podobě, ale jejich
současný stav odpovídá dlouhodobé neúdržbě, která
vedla k tomu, že aktuálně není nástroj provozuschopný.
Náklady na restaurování jsou odhadnuty zhruba na
300 000 Kč.
S akcemi pro děti pomohla sdružení Jirny Living, TJ
Sokol Jirny, Junák a další nezištní dobrovolníci, kterým
patří velký dík za významné přispění ke zdárnému průběhu.
Dita Bělová a MUDr. Pavel Jansa

záběry z poutní slavnosti

Jirensképohlednice
Pod Lesem

Nové Jirny těží svou atraktivitu především z bezprostředně navazujícího lesa. Bydlet v klidném prostředí
daleko od přeplněné velkoměstské aglomerace bylo
snem mnoha měšťanů již na konci 19. století. Klánovice,
které vyrostly i díky železnici, jsou toho zářným příkladem.

V pozměněné formě se móda bydlení v přírodě vrátila
v 60. letech minulého století. Tehdy začaly vznikat různě rozsáhlé zahrádkářské kolonie, které dovolovaly
trávit v blízkosti uklidňujícího lesa alespoň víkendy
a dovolenou. Ani Nové Jirny se tomuto fenoménu nevyhnuly a na konci obce za Jiráskovou ulicí vyrostlo
množství chalup a chatiček s upravenými zahrádkami.
Impuls k výstavbě zahrádkářské kolonie dal tehdejší

Jirensképohlednice
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národní výbor, který skoupil potřebné nezalesněné pozemky, přehledně je rozparceloval a za poměrně nízkou
cenu prodával zájemcům z řad „pražských pracujících“.
Postupně se zástavbou zaplnilo všech pět očíslovaných
ulic s názvem Pod Lesem.
I po více než 50 letech plní toto chatové městečko
svou rekreační funkci. I přesto, že je v okolí mnohem
rušněji, jelikož se do dnešní doby zcelila
přilehlá novojirenská zástavba a šestajovické ulice jsou odtud téměř na dosah.
Úzké ulice jsou dále lemovány typickým
pletivovým nebo živým oplocením a sem
tam se objeví i vzrostlejší stromy. A neměnný je i fakt, že drtivá většina majitelů
a uživatelů chatek stále bydlí v Praze a do
Nových Jiren se vrací především o víkendech.
V poslední době se přeci jen nevelká
chatová oblast stále pevněji integruje do
obce. Územní plán dovoluje stavět běžné
rodinné domky a ne pouze rekreační objekty pro příležitostné ubytování. Tím se
násobně zvýšila hodnota zdejších parcel
i přes jasný limit svého rozsahu. Do
zdejších ulic se nadto postupně dostalo
i veřejné osvětlení a především kanalizace.

Z těchto důvodů se dřívější chaty pomalu mění v rodinné domy v záviděníhodném klidném prostředí.
Stejně jako v některých dalších ulicích Nových Jiren
jsou i zde pouze šterkované cesty. Ale bylo by předmětem diskuze, zda by se z estetického hlediska beton či
asfalt hodil do lokality, která je tak spjatá s přírodou.

Mstětice změní svou tvář

ba, která obytnou kapacitou předčí i dnešní stav obou jirenských obcí. Ze Mstětic se má stát malé město
o předpokládaném počtu 3 500 obyvatel. Zelenečský
starosta plán interpretuje jako vyřešení problému s názvem „Mstětice“. Sám však dodává, „že ‚ukočírovat‘ takovou výstavbu může být problém“ a přiznává se, že
s developery neuzavírá písmené smlouvy, ale vše nechává na ústní dohodě. Uskutečňování projektu dává
mantinely jen díky povolování dalších etap výstavby,
pokud investor splní zadané úkoly, mezi které patří například započetí stavby nové školy.
Navzdory finanční krizi a obecně snížené poptávce po
bydlení rostou obce v okolí Prahy dosud nevídaným
tempem a vznikají souvislé aglomerace dříve jasně oddělených vesnic. Někdo takový proces vítá a jiný
naopak odsuzuje. Pravda je taková, že výstavba se za
předpokladu, že zastupitelstvo nepřistoupí na jasně nevýhodnou smlouvu, obci finančně vyplatí. A ekonomický zisk je často argument, který rozhoduje.
Z pozornosti se pak vytrácí otázky o zanikající identitě
obce, ekologické stabilitě území, vzrůstající kriminalitě,
problémech s dopravou a mnohých dalších negativ skokového růstu zástavby.

Milan Bednář

Pohleddo okolí

Mstětice by mohly být pokládany za příklad neúspěšného rozvoje obce. Vesnice ztratila během 20. století svou
samosprávu a počet obyvatel se neustále propadal až na
dnešní stav 20 trvale přihlášených osob. Jako vzpomínka
na staré dobré časy zbyla jen téměř rozpadlá budova školy. Dnes lokalitu, která správně přísluší obci Zeleneč,
charakterizuje především průmyslový areál a nedávno
zřízené golfové hřiště.
To se však brzy změní. Poslední dobou se objevují
velkorysé developerské záměry, které slibují vybudování
nejen obytných budov, ale také veškeré infrastruktury
a zázemí pro základní služby. Takové plány dovolují zbudovat celé funkční město na zelené louce. V blízkých
Úvalech se započíná výstavba nového sídliště, které pojme 3 500 obyvatel (nedávno překročilo město Úvaly
hranici 6 000 obyvatel). Jiný investor má podobný záměr, který nadobro spojí aglomeraci Klánovic a Šestajovic.
Podle rozhovoru se starostou obce Zeleneč, který byl
otištěn v červnovém vydání časopisu Otevřené Úvaly, se
do hledáčku irské developerské společnosti dostaly
i téměř zaniklé Mstětice. V šesti etapách je čeká výstav-

Milan Bednář

Zdravotnický koutek
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Zásady při záchraně tonoucího

ce tlakem hrany dlaní (paže napnuté v loktech) uprostřed hrudní kosti 30krát za minutu.
Dále pokračujeme v oživování v poměru 30 : 2.
Vážení čtenáři, vypadá to, že se konečně o slovo hlásí
skutečné léto, začnou se plnit koupaliště a my si připoDůležitá telefonní čísla:
meneme zásady správného postupu v případě tonutí.
155, 112
Postiženého položíme na tvrdou podložku, prohlédne- Záchranka
Policie
158, 112
me nebo vyčistíme dutinu ústní a zakloníme hlavu –
Hasiči
150, 112
dlaň jedné ruky tlačí na čelo, prsty téže ruky stisknou
nos a prsty druhé ruky zdvihají bradu. Provedeme 5 základních vdechů v trvání asi jedné vteřiny a pak (pokud Krásné léto bez úrazů přeje Hana Švehlová
došlo i k zástavě srdeční činnosti) provádíme masáž srd-

Tip na výlet

Knižníokénko
du a zároveň i jeho řazení. Celý srpen bude proto
knihovna uzavřena. V září se mohou čtenáři těšit na
Jirenskou knihovnu čeká v průběhu srpna velké stě- prostornější a příjemnější prostředí. Děkujeme všem za
hování. Ze stísněných prostor v přízemí budovy obecní- trpělivost a v září v nové knihovně na shledanou.
ho úřadu se přesune do objektu nové mateřské školy.
Martina Chlebková, Knihovna Jirny
V rámci stěhování bude provedena revize knižního fon-

Knihovna Jirny

Dopisy ctenáru
Diskuze k anketě
Po přečtení červencového čísla Jirenského zpravodaje,
ve kterém byla otištěna reakce pana Bednáře na anketu
rozeslanou obyvatelům Jiren a Nových Jiren a vložen příspěvek obecního úřadu obsahující (slovy autora článku)
„viditelné ohrazení se proti ‚zavádějící‘ formě ankety“,
jsem se rovněž rozhodla se k celé záležitosti vyjádřit
a zároveň do diskuse vnést i do určité míry opačný pohled na věc. To by si totiž dle mého názoru celá situace
dozajista zasluhovala.
Nepředpokládám, že bych byla jedinou čtenářkou či
čtenářem, které po přečtení článku a reakce obecního
úřadu napadlo, že se autor článku společně s představiteli obecního úřadu cítí anketou z nejasných důvodů
ohroženi.
Někdy až úsměvně detailní kritika celé ankety se
v tomto světle nutně jeví jako neadekvátní a bez zřejmých logických souvislostí. Pokud autor článku považuje jen prosté položení otázky za akt sugestivní či
zavádějící, bylo by v rámci této interpretace položení jakéhokoli dotazu určitou formou nátlaku, a tazatel by tak
byl předem odsouzen k nemožnosti získat ničím neovlivněnou odpověď. Zároveň si nedovedu vysvětlit,
proč by jedna forma otázky (dotaz položený při veřejném zasedání zastupitelstva obce) měla být vhodnější
pro zjištění určitých skutečností, než forma jiná, tj. otázka položená v rámci ankety. A pokud by jen vysvětlující
poznámka, opatřená závorkou a označená jasně jako
příklad, měla být považována za návod k odpovědi, pak
pochybuji o tom, zda je autor pouze nestranným kritikem ankety, či zda účelově hledá důvody pro to, aby anketu z pro mne neznámých důvodů odsoudil.
Autor článku neodůvodněně přisuzuje anketě a priori
negativní motivaci. Každý, kdo si dotazník přečetl, si
mohl o jeho záměru, kvalitě, rozsahu a obsahu učinit
vlastní názor a rozhodnout se, zda na otázky tam uvedené odpoví či nikoliv. Právě anonymita celé ankety
mohla napomoci tomu, že odpovědi nebyly ovlivněné postojem respondenta k tazateli/autoru dotazníku. Celý dotazník pouze směřoval k tomu, aby ti, kteří se chtějí
k situaci v obci vyjádřit, mohli svůj názor sdělit anonymně a bez intervence obecních zastupitelů.
Pokud se týká zvoleného okruhu otázek, nevidím důvod, proč by měly být otázky kladeny pouze v kontextu
toho, co obec může či nemůže řešit. Anketa se snaží získat názory obyvatel a informace o tom, o co se naši
spoluobčané zajímají a co považují za problém. Nevidím
důvod pro odsuzování jiné formy komunikace s obyvateli a veřejné napomínání tvůrců ankety, že peníze a volný
čas nebyly vynaloženy smysluplně.
Na závěr bych jen ráda podotkla, že anketa úspěšně
rozčeřila jinak doposud poklidné vody obecního rybníčku a já osobně jen doufám, že tato aktivita nebyla po-
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sledním krokem těch, kteří se snaží v naší obci něco
změnit na základě připomínek či přání jejích obyvatel.
Až příliš agresivní a prvoplánově negativní reakce autora článku, která se velmi nápadně shodovala s reakcí
představitelů obecního úřadu, mne pouze přesvědčily
o tom, že nové myšlenky, nápady a aktivity, které
mohou vést ke změně (a doufejme k lepšímu), v naší obci u některých doposud veřejně aktivních spoluobčanů
vyvolávají určité obavy. Nicméně i v tomto kontextu
mne napadá klasická lidová moudrost o potrefené huse.
Mgr. Michaela Jandová

Odpověď na dopis paní Jandové:

Nesmírně mě těší, že anketa a komentář k ní vzbudily
dle autorky diskuzi mezi obyvateli Jiren. Tím byl splněn
hlavní účel a ukázalo se, že práce nebyla vynaložena nadarmo. Mylně jsem se však domníval, že se diskuze povede spíše ve věcné rovině a bude se dotýkat témat,
která anketa otevřela.
Reakce paní Jandové mě překvapila mimojiné tím, že
vytýká mému komentáři to, co v něm vůbec není.
Nejsem si vědom toho, že bych se snížil k agresivitě nebo prvoplánově negativní reakci. Spíše se mi zdá, že se
těmito atributy může „pyšnit“ právě výše uvedená reakce a jsem přesvědčen o tom, že její tón i obsah vycházejí
pouze z nedorozumění.
Některé důvody, které mě vedly k nelichotivému
hodnocení ankety, jsem snad už dříve dostatečně objasnil a nechtěl bych se k nim znovu vracet a uzavírat
tím bludný kruh. Stále si myslím, že by se obzvláště
v předvolební anketě neměly objevovat problémy, které
nemůže obec vyřešit. Takové otázky jsou zavádějící
v tom smyslu, že mohou u respondentů velmi jednoduše
vyvolat mylný dojem, že se vedení obce ocitá ve vědomé nečinnosti a zdráhá se řešení. Stejně nesmyslné je
hledání „předvolebních“ problémů, které se v obci nevyskytují, anebo se snimi setkáváme v neškodné míře. Takové pojetí nemá daleko od přímého slibování
nesplnitelného, což je bohužel obvyklé ve vysoké politice.
Anonymita ankety není žádným stěžejním problémem, ale dosud jsem se ani na úrovni obce s „nepodepsanou“ anketou nesetkal. Tento fakt spíše vyvolává
u respondentů pochybnosti o solidnosti autora.
Společně s paní Jandovou doufám, že se autoři ankety
nenechají nikterak odradit od další participace na veřejném dění. Každý má nezadatelné právo kultivovanou
formou vyjadřovat své názory na problémy obce, kritizovat vedení obce i obsah Jirenského zpravodaje. Ale
snad tak bude činit smysluplně a konstruktivně.

Milan Bednář

Vážení spoluobčané,
dovolte mi reagovat na článek pana Bednáře ohledně
dotazníku, který byl distribuován do vašich schránek
v červnu 2010.

Dopisy ctenáru
Mé jméno je Dita Bělová a jsem předsedkyní politické strany Věci veřejné v Jirnech a Nových Jirnech.
Tímto vám chci jménem celé skupiny členů i příznivců
Věcí veřejných, kteří na dotazníku spolupracovali, poděkovat za jeho vyplnění. Jsem velmi ráda, že jste věnovali čas pro vyplnění dotazníku, který nám poskytl důležité
podněty pro další práci a současně je pro nás závazkem,
který jsme připraveni převzít. Anonymita dotazníku měla zabránit v ovlivňování výsledku vlivem (komunální)
politické orientace.
Velmi nás potěšil váš nebývalý zájem a my vás se závěry také chceme seznámit na našich stránkách www.jirDita Bělová, Vasejirny@seznam.cz
ny.net.

O prezentaci volebních subjektů

Vážený pane Bednáři,
v souladu s podmínkami k uveřejnění příspěvků jsme
Vám dostatečně včas zaslali materiál, ve kterém jsme
chtěli občanům Jiren představit naše sdružení „Společně
pro Jirny“.
Vyjádřili jsme přání, aby náš leták byl uveřejněn buď
jako příspěvek nebo jako placená inzerce v srpnovém vydání. K našemu nemilému překvapení jste nám jménem
redakční rady obě možnosti zveřejnění odmítli s odůvodněním, že chcete dát všem pěti uskupením kandidujícím ve volbách stejné podmínky a komunálním volbám
se budete věnovat až v zářijovém čísle.
Po opětovném prostudování podmínek pro přispívání
do Jirenského zpravodaje jsme nenalezli důvod, proč by
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náš článek neměl být v srpnovém čísle uveřejněn, a to
ani formou inzerce! Vaše zdůvodnění o stejných podmínkách pro všechny dost pokulhává. Tím, že máte již
nyní příspěvek k dispozici a nebude otištěn v srpnovém
zpravodaji naopak znevýhodňujete uskupení naše! Proč
si myslíte, že můžete rozhodovat o tom, kdo bude v obcí
placeném časopise (také z našich daní) inzerovat,
splňuje-li inzerent stanovené podmínky?
Žádám Vás, abyste otiskli alespoň tento dopis a budeme rádi, pokud poskytnete rovněž vysvětlení Vašeho
jednání.
za „Společně pro Jirny“ Helena Křížová
spolecneprojirny@seznam.cz

Odpověď na dopis sdružení „Společně pro Jirny“:

Redakční rada společně s vydavatelem mají plné právo
rozhodnout o obsahu každého vydání Jirenského
zpravodaje. V souvislosti s propagací subjektů kandidujících v komunálních volbách bylo z důvodu rovnosti
podmínek rozhodnuto o vyhrazení stejného prostoru pro
všechny kandidující subjekty, a to v zářijovém vydání
Zpravodaje. Šíře prostoru, který budou mít jednotlivé
subjekty k dispozici, je dán rozhodnutím zastupitelstva
obce. Nadto se příslušné vydání bude distribuovat do
všech domácností, aby se voliči mohli bez jakýchkoliv
překážek seznámit s programem všech kandidátů. Vedení obce má za povinnost vyhradit místo pro propagaci
kandidátů nejpozději do 5. října 2010 a výše zmíněným
rozhodnutím se litera zákona naplňuje s měsíčním předstihem.
redakce

Spolky a organizace
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uskuteční stavbu nového dětského hřiště v lokalitě Na
Výsluní. Soutěže se zúčastnilo téměř třicet dětí
Do tohoto vydání připojujeme další dva obrázky, které a k otištění byly vybrány čtyři nejlepší obrázky.
kreslily děti ze školní družiny, aby ztvárnily svou předza redakci Milan Bednář
stavu o ideálním dětském hřišti. Soutěž vyhlásilo občanské srdužení Jirny Living, které v dohledné době

Výtvarná soutěž Jirny Living

kreslil Matyáš Durčan

SDH Jirny

kreslil Tom Wenigr

dlouhotrvajícího sucha a vysokých teplot bylo nezbytné
ochlazování okolního prostoru, k čemuž byl nasazen jeNáročný měsíc plný technických pomocí, zejména čerpá- den C proud.
ní vody ze sklepů a pozemních komunikací, střídá měsíc
relativního klidu. Od našeho posledního příspěvku v Jirenském zpravodaji nezaznamenala naše jednotka ani jeden výjezd. To ovšem neznamená, že se vůbec nic
nedělo.
Dne 26. 6. 2010 jsme se s Tatrou T111 zúčastnili
oslav 130 let založení SDH Tuklaty. V rámci této akce
byla předvedena technika z širokého okolí od nejstarších
hasičských veteránů až po nejnovější zásahová vozidla
a ukázka vyprošťování osob z osobního automobilu. Dále byla přečtena zpráva o činnosti sboru za posledních
5 let a vybraným členům byla předána ocenění.
Na žádost místostarosty obce Zeleneč dne 8. 7. 2010
prováděla naše jednotka s CAS 32 Tatra 148 asistenci
a odborný dozor při pálení větví v Zelenči. Z důvodu
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V neděli 11. 7. 2010 proběhlo každoměsíční školení
jednotky spojené s brigádou. V rámci brigády byl proveden úklid zahrady a okolí zbrojnice. O den později jsme
prováděli kropení trávníku v nově vybudovaném areálu
MŠ v Jirnech.
Závěrem našeho článku bychom chtěli upozornit občany naší obce na vysoké nebezpečí vzniku požáru z důvodu vysokých teplot a dlouhotrvajícího sucha, které
sužuje celou Českou republiku. Z tohoto důvodu je potřeba si připomenout hlavní zásady při předcházení vzniku

požáru, a to nejen v lese, ale i na jiných místech v přírodě. Jedná se zejména o manipulaci s možnými zdroji zapálení, např. neodhazovat hořící zápalky a nedopalky na
zem, nepoužívat výrobky zábavní pyrotechniky, nerozdělávat oheň ve volné přírodě, zahradní grily a podobná
zařízení používat v souladu s návodem k použití.
Pro více aktuálních informací navštivte naše webové
stránky www.hasicijirny.cz.

Melounová sangrie

cukru, 150 ml vodky, 1,5 l bílého vína a 250 ml
sodovky.
Do džbánku dáme melounové kostky a limetku, pocukrujeme a zalijeme vodkou. Po hodině přilijeme víno
a sodovku. Pak už jen stačí pořádně vychladit. (Pokud
se vám bude zdát málo sladká, přislaďte těsně před poDita Bělová
dáváním).

za SDH Jirny Milan Slabý

Recepty z našichobcí

V těch neskutečně horkých dnech, kdy čekáte na podvečerní chladnější hodiny, si můžete vyrobit osvěžující
MELOUNOVOU SANGRII:
Potřebujeme k tomu 1 kg melounu nakrájeného na
kostky, 3 limetky (omyté a nakrájené na plátky), 2 lžíce

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

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

11

II. ročník
8/2010
srpen

II. ročník
8/2010
srpen

12

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

