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Milí čtenáři,
listopadové vydání Jirenského zpravodaje přináší další
novinky v řadě rubrik. Poprvé
se Vám představuje jirenská
knihovna a v dalších vydáních
se pokusíme zaujmout i kulinářsky orientované čtenáře
prostřednictvím rubriky „Recepty z našich obcí“. Zpravodaj v rámci možností tak dále
rozšiřujeme a naše snaha je doprovázena zájmem zástupců
různých spolků a organizací.
Doufáme, že listopadové číslo
zpravodaje dokáže své čtenáře
potěšit a naše práce nebude vynaložena nadarmo. Příjemné
prožití listopadových dní Vám
přeje Vaše redakce.

L

istopad je měsícem, který svým názvem srozumitelně odkazuje na
důležitý přírodní úkaz. Dnes je lidem jasné, že končí vegetační období, jelikož vítězí chladnější část roku. Dávní předkové ovšem spatřovali
daleko zásadnější souvislosti. Věřili v symbolický konec veškerého života
a zrození nového. Proto keltský rok počínal v listopadu a proto Keltové
věřili, že na přelomu roku se prolíná svět mrtvých a živých. Ani Dušičky,
které se katolické církvi nepodařilo překrýt svátkem Všech svatých, nevycházejí z křesťanské kultury, ale mnohem starší civilizace.
Předkřesťanská tradice symbolického konce se staletími měnila a vykládala se postupem času v mnohých ohledech i ryze prakticky. Poddaní
například na sv. Martina
odváděli poslední platy
vrchnosti. Zabíjela se
přebytečná hospodářská
zvířata, které nebylo možné za zimních měsíců krmit
a v pozdější době se odehrával i výlov rybníků.
Jirenský rybník, založený patrně již v 16. století, kdy
bylo rybníkářství v největším rozmachu, si zažil samozřejmě nespočet výlovů. Dnes už si na poslední
výlovy, které dokládá titulní fotografie ze 30. let 20. století, vzpomenou jen nejstarší generace – to
bylo v dobách, kdy měla rybník v pronájmu rodina Antošova. Od pořízení dotyčné fotografie se nezměnil jen nájemce, ale také údržba rybníku samého a jeho okolí. Ale to už není téma listopadové.
Milan Bednář
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Zprávy z obce

Vyvýšené přechody pro chodce

fo t o M i l a n B e d n á ř

bude zrekonstruována zastávka v Jirnech u bývalé
Na základě dřívějšího požadavku na zvýšení bezpečnosti „Leny“.
Stanislav Skořepa, starosta
chodců, který vzešel mimo jiné od učitelského sboru, ale
i od některých rodičů, jejichž děti navštěvují jirenskou Vodovodní přivaděč z Káranských
základní školu, zadalo zastupitelstvo obce s ohledem na
to, že současné dopravní značení včetně dodržování pře- řadů
Stavba hlavního PVC DN 300 vodovodního řadu z káranského potrubí je hotova, byl dokončen vodojem
včetně montáže technologie a byla zrealizována i propojení na oba Káranské řady. V současné době je připravena a čeká na podpis konečná verze smlouvy s Pražskými
vodovody a kanalizacemi a s Pražskou vodohospodářskou správou o dodávkách vody. Na základě podpisu
bude ihned požádáno o kolaudaci celého vodohospodářského díla a bude zahájen odběr tolik očekávané káranské vody, jejíž dostatečné množství i v odběrných
špičkách zajistí patřičný tlak ve vodovodním potrubí.
Stanislav Skořepa, starosta

Výstavba nové mateřské školy

Stavební práce na Brandýské ulici v 19. říjnu

Stanislav Skořepa, starosta

Od zahájení stavby uplynulo teprve několik měsíců a lze
konstatovat, že přes její velikost, členitost a náročnost
stavba roste úspěšně před očima, i když se v průběhu
prací musely řešit úkoly, se kterými nebylo v projektové

fo t o M i l a n B e d n á ř

depsané rychlosti v obci není mnohými řidiči respektováno, vypracování takové dokumentace, která by v úseku
školy měla bezpečnost dětí zajistit. Jedná se o dva vyvýšené přechody na Brandýské ulici, jejichž umístění
bylo odsouhlaseno Policií ČR, Správou a údržbou silnic,
MěÚ Brandýs n. L. – odborem dopravy. Obec Jirny na
tuto akci získala dotaci z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje ve výši
548 000 Kč. Dokončení této stavby je určeno do 26. října 2009. Současně s touto akcí probíhají podobné
stavební úpravy také na dosud nepřehledné křižovatce
ulic Brandýská – Družstevní - Tovární, které budou
ukončeny o týden později.

Rekonstrukce autobusových zastávek
v obou obcích

V rámci zkulturnění dopravy MHD, ale i vzhledu poničených autobusových zastávek, podala obec Jirny ve
spolupráci se Svazkem obcí Úvalska žádost o dotaci
z programu ROP Střední Čechy. Bohužel mohly být do
této žádosti začleněny pouze rekonstrukce těch autobusových zastávek, které se nacházejí na obecních pozemcích. Vlastní práce byla zahájena v týdnu od 19. října na
zastávkách Nové Jirny I., dále bude probíhat oprava a výměna autobusových zastávek Nové Jirny II., a nakonec

Stavba mateřské školky rychle pokračuje

dokumentaci ke stavebnímu povolení počítáno. Poslední
stav výstavby je následující: hotova hrubá stavba,
vnitřní příčky, osazeny zárubně a plastová okna, izolace
střechy, namontována vzduchotechnika, probíhá zateplení pláště nové i stávající budovy, byla zahájena
montáž elektroinstalace. Od posledního říjnového týdne
jsou prováděny topenářské práce.
Stanislav Skořepa, starosta

Jirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. I. ročník. Adresa vydavatele: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, e-mail:
obec.jirny@jirny.cz, tel.: 281 962 945. Měsíčník 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. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce. Evidenční číslo MK ČR E 18995.
Redakční uzávěrka prosincového čísla je 18. listopadu 2009.

Zprávy z obce

Dostavba řadů splaškové kanalizace
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Kniha o historii a současnosti obce
Jirny a Nové Jirny

15. října byla zahájena dostavba posledních chybějících
řadů splaškové kanalizace. Jedná se o ulice Pod Lesem Tato kniha vznikla díky nezměrnému úsilí několika naI. a Pod lesem III., kde budou v průběhu stavby vysazešich spoluobčanů – předevevším
ny kanalizační odbočky ke hranicím jednotlivých dotčepana Františka Antoše, pana Vácných nemovitostí. Předpokládaný termín ukončení je
lava Jelínka, již zesnulého pana
plánován k 20. listopadu 2009 s následnou prosincovou
Josefa Koloce a v neposlední řadě
kolaudací zrealizovaného díla.
i pana doktora Aleše Střechy, kteří
Stanislav Skořepa, starosta
se ujali nelehkého úkolu
a shromáždili velké množství
Výzva redakce
informací a fotografií, které sestavili do jednoho celku, v němž
Vážení čtenáři,
Vám přiblíží bohatou a zajímavou
máte-li jakékoliv postřehy, návrhy či připomínky ke historii obce včetně její současnosti. Doufáme, že Vás
stávající podobě Jirenského zpravodaje, zasílejte je pří- kniha zaujme a bude přínosem nejen pro každého
mo na adresu redakce: zpravodaj@jirny.cz nebo pí- Jireňáka. Kniha by měla být v prodeji od začátku listosemně na Obecní úřad Jirny, obálku označte heslem padu za sympatickou cenu 200 Kč. Prodejní místa
„Zpravodaj“.
redakce budou zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Jirny.

Zdravotnický koutek

Mýty a pověry ve zdravotnictví
Zdraví není zboží.
Toto tvrzení není mýtus, zdraví opravdu není zboží.
Není však zcela jasné, vůči komu se autoři tohoto
sloganu vymezují, protože nikdo netvrdí opak. Zdraví
není zboží, stejně jako hlad není zboží. Přesto nikdo
u nás hlady neumírá, i když chleba a rohlíky a další potraviny vyrábějí a prodávají lidé a firmy, které za ně chtějí zaplatit.

Knižníokénko

Zveme vás do knihovny
Obecní knihovnu v Jirnech naleznete v budově Obecního úřadu naproti poště. Otevřeno máme každý čtvrtek
od 15 do 17 hodin. Skladba našich čtenářů je velice různorodá. Tvoří ji předškolní drobotina, školáci, maminky
na mateřské dovolené, pracující a řada čtenářsky aktivních důchodců. Jak už složení návštěvníků knihovny
napovídá, každý si zde najde to své. Fond knihovny čítá
na sedm tisíc knižních svazků. Největší část tvoří beletrie, početné zastoupení má i detektivní žánr, napětí a oblíbené společenské romány a romance. Nezapomínáme
ani na naučnou literaturu, a to jak pro dospělé, tak i pro
děti a mládež. Najdete tu encyklopedie, literaturu o zahradě či vaření, děti potom knížky o přírodě, zvířatech,
vesmíru a mnoho dalších. Knihovna předplácí také několik titulů časopisů. Čtenáři si tak mohou domů vypůjčit
nová čísla Vlasty, Květů, 100+1, ABC, Praktické ženy či

Milan Bednář a Stanislav Skořepa, starosta

Na zdravotní péči, která má za cíl udržení a zlepšení
zdraví nebo odstranění utrpení, je potřeba se dívat zcela
přirozeně jako na službu. Z toho plyne, že pro ní platí
stejné ekonomické zákonitosti jako pro kteroukoliv jinou službu. Za poskytnutí zdravotní služby má její poskytovatel právo na odměnu. Jediným rozdílem proti
jiným službám je, že ve zdravotnictví požadujeme jejich
všeobecnou dostupnost. Ta je, ale i po reformě bude zajištěna prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění.
Hana Švehlová

Zahrádkáře.
Regionální funkci a podporu naší jirenské knihovny
zajišťuje Knihovna města Mladá Boleslav, která se stará
o vzdělávání a konzultace knihovníků a zejména o nákup tzv. výměnného fondu. Výměnný fond tvoří knižní
novinky z nejrůznějších oblastí a mladoboleslavská
knihovna zajišťuje jejich cirkulaci mezi několika
obecními knihovnami. Ani čtenáři v malých obecních
knihovnách tedy nejsou ochuzeni o nejnovější literaturu.
Výměnný fond se obnovuje každého půl roku a čtenáři
se tak mohou vždy v březnu a v září těšit na soubor
50 nových knižních hitů. Čtenářský poplatek na rok činí
50 Kč pro pracující a 20 Kč pro děti, studenty a důchodce.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kdo pomáhali
s úklidem knihovny, řazením fondu či se jinak podílejí
na rozvoji čtenářské obce.
Martina Chlebková, knihovna Jirny

Zdravotnípéce

Centrum zdravotní péče Jirny
informuje
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Co je a k čemu slouží přístroj QuikRead?
Přístroj QuikRead má rozsáhlé využití - je výrazným
pomocníkem zejména v oboru praktického lékařství pro
dospělé a praktického lékařství pro děti a dorost, ale
i v chirurgické, ortopedické a urologické ambulanci. Přístroj se skládá z modulů - CRP, URICULT a FOB.
Modul CRP slouží k určení, zda onemocnění pacienta
má bakteriální nebo virový původ. Do 2 minut po získání vzorku krve (neprovádí se odběr ze žíly pacienta,
nýbrž kapka krve se získává z prstu ruky) tak lékař
dokáže rozlišit původ infekce. Pro pacienta je podstatné,
že rozbor krve je proveden přímo v CZP Jirny, na výsledek se nečeká a o další léčbě včetně nasazení antibiotik
může lékař rozhodnout ihned. Modul URICULT detekuje infekci močových cest. Vzorek moči zachovává
původní hladinu mikrobiální koncentrace, odpadá transport do laboratoří a lékař může přímo v ordinaci rozhodnout o nasazení správného léčebného přípravku.
Modul FOB prakticky nahrazuje mnohdy nepříjemné
výtěry stolice na tzv. psaníčko. Vyšetření je naprosto
hygienické a je možné jej provést bez předchozí dietní
úpravy stravy. Pomocí modulu se naprosto spolehlivě
detekuje krvácení ze spodní části trávícího traktu.

V rámci informací z Centra zdravotní péče Jirny
bychom Vám postupně chtěli představit jednotlivé
ambulance a přístrojové vybavení. Samozřejmostí pak
jsou informace o tom, jaké novinky jsou připravovány.
Dnes Vám představujeme obor praktického lékařství
pro dospělé a ordinaci praktického lékařství pro děti
a dorost.
ordinaci praktického
ORDINAČNÍ DOBA Vlékařství
pro dospělé se
PL pro dospělé
o Váš zdravotní stav postará MUDr. Lenka Horáková se sestřičkou
Ivetou Jirouškovou, v ordinaci praktického lékařství pro děti a dorost
MUDr. Markéta JežPL pro děti a dorost
ková a MUDr. Bronislava Marholová se
sestřičkou Vlaďkou Krčmářovou.
Obě ordinace ještě stále přijímají pacienty do své registrace. Kapacita obou or- Jaké změny v měsíci říjnu 2009 nastaly?
- byl zahájen provoz dermatovenerologické ambulandinací se však rychle naplňuje a blíží se doba, kdy bude
ce poskytující komplexní léčbu kožních onemocněregistrace z kapacitních důvodů ukončena.
ní
- provoz zahájila ambulance klinické psychologie, ve
Jaké výhody registrovaným pacientům obě ordinace
které lze absolvovat i testy pro řidiče z povolání.
poskytují a jaké výhody pro pacienty připravujeme?
Tím spolu s neurologií a praktickým lékařem pro
- praktické lékařství pro dospělé poskytuje komplexní
dospělé máme k dispozici všechny obory, které jsou
zdravotní péči včetně preventivních prohlídek,
nutné pro získání osvědčení pro řidiče nákladních
aplikace očkovacích látek a vystavování různých povozidel
sudků a potvrzení
- občanům, jejichž zdravotní stav neumožňuje
- praktické lékařství pro děti a dorost provádí vyšetředostavit se k lékaři veřejnou dopravou, začala slouní a ošetření dětí a dorostu, preventivní prohlídky,
žit pro převoz z místa bydliště k lékaři a zpět do
povinné a nepovinné očkování, aplikaci náušnic a vemísta bydliště dopravní zdravotní služba (vozidla
de kojeneckou poradnu
jste mnozí z Vás již mohli zahlédnout na parkovišti
- při řešení akutních stavů mají obě ordinace možnost
CZP Jirny)
odeslání pacienta přímo ke specialistům Centra
zdravotní péče Jirny
- obě ordinace plně využívají moderních dia- Co dále připravujeme?
gnostických přístrojů Centra zdravotní péče Jirny, Mnozí z Vás měli možnost zahlédnout další výstavbu
čímž se značně rozšiřuje okruh prováděných vyšetře- vedle stávající budovy CZP Jirny. Jistě Vás zajímá, co
zde bude. Není žádným tajemstvím, že do jedné budovy
ní
- od října 2009 jsou ve spolupráci s ortopedickou bude přesunuta a podstatně rozšířena fyzioterapie,
ambulancí a oddělením radiologie prováděna ul- vzniknou zde dva zákrokové sálky a dalších pět
trazvuková vyšetření kyčlí u novorozenců ve věku 6 ambulancí lékařů. Ve druhé budově jsou připravovány
prostory pro nové studio, které bude poskytovat
týdnů a následně 3 měsíců
- od ledna 2010 připravujeme pro registrované pacien- kompletní kadeřnické a kosmetické služby. Samozřejty speciální bonusy jak u lékaře, tak v lékárně. O ob- mostí je potřebná parkovací plocha a služby, které k tomuto oboru patří. Ale o tom podrobněji až příště.
sahu těchto výhod Vás budeme informovat.
CZP Jirny

Dopisy ctenáru

„Vůně domova“ prý na vesnici patří
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v Jirnech, Šestajovicích či Klánovicích cítili dobře a příjemně, abychom se sem rádi vraceli a byli tu doopravdy
Tak jsem přemýšlel, kdo asi vymýšlí názvy ulic. Co se doma. Nedovolme „bioplynku“ v Šestajovicích.
Ing. Petr Hnízdil
týká „satelitních“ pražských obcí, tak v této činnosti
moc kreativity neshledávám. Třetina mých známých byd- Jde o životní prostředí
lí v Dubových, Břízových, Lipových a jiných
podobných ulicích. Ta naše je Akátová. Bohužel v naší Je s podivem, jak lze v Česku snadno navléci na dobrou
ulici není ani jeden akát. Zamyslet se a najít název, který věc odpudivý obal. Rozumím tomu, že pro novináře je
by se k naší ulici hodil a byl výstižný, by přitom nebylo vždy lákavé zabývat se problémovými případy. Naproti
vůbec složité. Prostě „Chlévová“. Bohužel takovou ce- tomu věci, které problémy nevyvolávají jsou pro ně nedulku jsem nesehnal, a tak jsem si vyvěsil alespoň zajímavé. To je i případ zemědělských bioplynových
Stodolní. Musím ale říci, že tabulka s názvem ulice je stanic, které u nás byly v posledních letech uvedeny do
úplně zbytečná. Podle zápachu by nás našel i slepec. provozu. Pokud se v jejich případě spoléháte pouze na
Poloha ulice východním směrem od nedaleké šes- informace uvedené v médiích, spoléháte se na informatajovické „ZOSky“ dává téměř 100% jistotu být první ce jednostranné, které se vztahují pouze na diskutované
na ráně téměř nesnesitelnému smradu z kejdy, který se případy. Nelze z nich tedy vyvozovat obecné závěry.
díky převládajícím západním větrům „line“ přímo na V medializovaných případech navíc nezaznělo to podstatné. Jde o stanice, ve kterých jsou zpracovávány jiné
nás.
Nechci zde polemizovat o tom, zda v ZOSce dodržují suroviny, než pro které byla použitá technologie konvšechny limity dané zákonem o vypouštění a koncentra- struována.
Zemědělské bioplynové stanice zpracovávají chlévci amoniaku a dalších škodlivin v ovzduší (dost o tom
ale pochybuji). Chtěl bych napsat pár slov o plánované skou mrvu, kejdu, cíleně produkovanou biomasu, příbioplynové stanici v Šestajovicích. Pokud si myslíte, že padně jiné zbytky rostlinných tkání. Cílem jejich
když jsem se o záměru doslechl, tak jsem skákal metr vy- výstavby je, kromě výroby energie, především odstraněsoko a snil o dohledném bydlení bez smradu, tak se mýlí- ní pachové zátěže, působené manipulací s exkrementy
te. Máme totiž chalupu v Chotěnově-Olšanech hospodářských zvířat v jakékoli podobě. Přitom nejde
u Litomyšle. A to je jen 5 km od Vidlaté Seče. Zaplať jen o skladování statkových hnojiv, ale i o jejich aplikapánbůh, že přes kopec a ne z východu. Vidlatou Seč nám ci na zemědělské pozemky.
V Šestajovicích stojí obec před problémem, který se
totiž pracovníci ZOSky představili téměř jako vzorové
místo, kde obdobná bioplynová stanice funguje. nejvíce týká právě pachové zátěže. Rozlehlé otevřené
A pokud se ptáte, jestli bioplynka zbaví vesnici zápachu, hnojiště, které se nachází na okraji zemědělského areátak opak je pravdou. Zmíněnou stanici provozuje země- lu, je rozhodujícím zdrojem této zátěže. Není to skladělská společnost z Dolního Újezdu. Ale majitelé byli na- dování kejdy, které je v tomto případě sice zdrojem
tolik soudní, že objekt umístili téměř 5 km daleko od vedlejším, ale přesto rovněž důležitým. Obec se samoÚjezdu, který má téměř 2000 obyvatel. Vidlatá Seč ne- zřejmě může dál s tímto problémem potýkat a nesouhlamá ani 200 obyvatel a kolem dokola jsou jen lesy a pole. sit s odstraněním klíčových zdrojů zápachu výstavbou
Do nejbližšího města Litomyšle je to 10 km. Okolní te- bioplynové stanice.
Při takovém rozhodování je ovšem nutné vědět, že
rén je navíc zvlněný, takže neumožňuje volné proudění
větru. Pro takovouto stavbu téměř ideální místo. I tak si v případě výstavby bioplynové stanice toto hnojiště zceněkdy zkuste v létě zajít do Dolního Újezdu třeba na la zmizí a zmizí i skladování kejdy. Dosavadní systém
koupaliště. Když budete mít „štěstí“, tak tam dlouho ne- manipulace a skladování těchto materiálů i jejich aplikace na pozemky, bude zcela nahrazen uzavřeným systévydržíte. A nebude to proto, že by byla zima.
Nemám vůbec nic proti alternativním zdrojům ener- mem zpracování surovin. Výstupem z fermentačního
gie a modernizaci zpracování odpadů, třeba i těch biolo- procesu je pak tekuté hnojivo - digestát, jehož doprava
gických. Ovšem mám zdravý rozum a jsem přesvědčen, na pozemky se odehrává v uzavřených cisternách.
že takovýto objekt do hustě osídlené oblasti se zástav- Pachová zátěž z digestátu, pokud vůbec nějaká je, není
bou rodinných domů v žádném případě nepatří. To, co srovnatelná se zápachem ze současného systému naklámusíme snášet a čichat dnes, by mohlo být pouze dání s těmito materiály. Nebojím se napsat, že problém,
slabým odvarem blízké budoucnosti. Současná kvalita kterým trpí obyvatelé Šestajovic, bioplynová stanice odbydlení je i tak mizivá. Ráno otevřete dveře a jste rádi, straní nejméně z devadesáti procent, zdrojem zápachu
že můžete jet do Prahy do práce. V noci se bojíte otevřít pak zůstanou jen vlastní chovy hospodářských zvířat.
Je zdánlivě těžko pochopitelné, že ještě před tím,
okno a posedět odpoledne o víkendu a grilovat – to je
téměř nemožné. Tudíž apeluji na vás, na ty, kterým zů- než zemědělská společnost předloží svůj projekt a sestal zdravý rozum a záleží jim na tom, abychom se známí s ním veřejnost, již se hledají způsoby, jak za-

Dopisy ctenáru
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bránit jeho realizaci. Proces posuzování vlivů na životní
prostředí, kterým musí záměr projít, posuzuje mimo jiné
i míru pachové zátěže před a po případné realizaci záměru. Samozřejmě se týká i všech ostatních aspektů ochrany životního prostředí, tedy i prostředí, v němž žijí
obyvatelé okolních obcí.
Uvažovaná výstavba bioplynové stanice je nejlepší
dostupnou technologií pro nakládání s exkrementy hospodářských zvířat. Proto je již v Evropě v provozu téměř
pět tisíc bioplynových stanic a stavějí se další. Naprostá
většina z nich právě s těmito materiály pracuje. Velmi do-

poručuji dát přednost věcné diskuzi po předložení
projektu před apriorním odsuzováním něčeho, o čem zatím nevím nic, kromě toho, že zemědělská společnost
má nějaký takový záměr. Potom je třeba na základě
konkrétních údajů teprve diskutovat a posléze použít také zdravý rozum. Bioplynová stanice může současnou
situaci v regionu změnit podstatně k lepšímu, pokud budou uplatněny kvalifikované přístupy v její přípravě
i posuzování.

Další měsíc, další soutěž
a další výjezdy

kdy naše jednotka vyrazila s RZA k dopravní nehodě
osobního automobilu mezi Zelenčem a Šestajovicemi.
Nehoda se obešla bez zranění a pouze unikaly provozní
kapaliny, které byly posléze zasypány sorbentem a byla
provedena protipožární opatření.
Doposud poslední výjezd byl v úterý 29. září, kdy zasahovala naše jednotka při požáru suché trávy a křoví
o rozloze 100x6 metrů ve středním dělícím pásu na
dálnici D11, šestý kilometr ve směru na Černý Most.
Požár byl patrně způsoben vyhozeným nedopalkem
z některého z projíždějících automobilů do suché trávy.
Na místě jsme zahájili hašení požáru dvěma proudy. Během krátké chvíle jsme zabránili rozšiřování plamenů
a po několika minutách jsme zlikvidovali celý požár.
O dalších aktivitách Vás budeme dále informovat
v dalších číslech zpravodaje a pro více aktuálních informací navštivte naše webové stránky www.hasicijirny.cz.
za SDH Jirny Milan Slabý (redakčně upraveno)

Spolky a organizace

zpracoval Ing. Jiří Jiránek, odborný poradce

V sobotu 3. 10. se konala druhá část pravidelné odborné
přípravy velitelů a strojníků, kterou pro severní polovinu
okresu pořádal HZS Středočeského kraje stanice Stará
Boleslav ve spolupráci s OSH Praha-východ. Odborná
příprava proběhla jako každoročně formou praktického
výcviku a naše jednotka se zúčastnila s družstvem 1+5.
I v letošním kole plnili členové jednotky úkoly dané
plánem odborné přípravy na letošní rok, a to poskytnutí
první pomoci, práce s motorovou pilou, komunikace
v jednotce, práce s lanem, požární útok z CAS, zručnost
strojníků, zkoušky čerpadel, nebezpečné látky a vyplnění
zprávy o zásahu. Soutěžní družstvo dokázalo, že připravenost naší jednotky je na velmi dobré úrovni, neboť se
umístilo na čtvrtém místě z celkem dvanácti soutěžících
družstev a od třetího místa nás dělily jen dva body.
Od našeho posledního příspěvku v Jirenském zpravodaji jsme zaznamenali další tři výjezdy. V úterý 22. září Mladí hasiči z Nových Jiren
A je to tady. Zima se přiblížila ohromnou rychlostí
vyjela naše jednotka k požáru osobního automobilu na
a
tím
nám také skončily soutěže v požárním útoku.
dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Po rychlém příjezdu naší jednotky a jednotky HZS Stará Boleslav na Chtěli bychom Vám tedy napsat pár řádků o naší
činnosti s mladými hasiči za uplynulý měsíc.
27. září jsme byli na soutěži v Říčanech, kde se konal
už 2. ročník „Říčanské šedesátky“. Je to běh s překážkami na 60 m. Soutěžila dvě družstva, mladší a starší žáci. Po přihlášení všech družstev, krátké poradě
rozhodčích a vedoucích soutěž začala.
Běhalo se na dvou drahách současně, vždy po jednom
soutěžícím. Tři, dva, jedna a start dopředu přes první
překážku. Po zdolání první překážky si závodníci vzali
smotané hadice připravené před kladinou, opatrně přes
kladinu, připojení hadice C k rozdělovači, štafetku na
druhý konec a hurá do cíle. Rozhodčí byli opravdu
místo požáru, byl již osobní automobil kompletně v pla- přísní, přesto jsme obsadili třetí místa v obou kategorimenech. Z důvodu hustého dýmu a ochrany před otravou ích. Dostali jsme diplomy a krásné poháry, které jsme
nebezpečnými zplodinami zasahovali naši členové za po- pyšně vezli domů – k těm ostatním do hasičárny. Poháry
si děti půjčily ukázat do školy, pochlubit se svým učimoci dýchací techniky.
Druhý zaznamenaný výjezd proběhl v neděli 28. září, telkám.
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Píštěcké a za doprovodu Martina Rudovského – varhany
a Jany Jarkovské – flétna. V programu zazněly písně od
J. S. Bacha, J. Arcadelta, D. S. Bortňanského a jiných.
Zaplněný kostel byl svědkem zdařilého kulturního odpoledne a je dalším povzbuzením organizátorů do další
práce.

Zájezd do Maďarska
V sobotu 10. října se v Senohrabech konalo podzimní
kolo celoroční hry Plamen – závod požárnické všestrannosti. Sjelo se velké množství soutěžních družstev
z okolních sborů dobrovolných hasičů. Pětičlenné hlídky
běžely v lese po připravené trati a plnily úkoly na
stanovištích – střelbu ze vzduchovky, zdravovědu, uzlování, topografii, vodorovné lano a požární ochranu.
Když do cíle doběhly obě naše hlídky, rychle jsme odjížděli domů. Všem byla zima a zahřáli jsme se až v autech
při zpáteční cestě. Výsledky nám poslali o týden později, takže jsme nečekali na vyhlášení.
Tato soutěž byla v tomto roce už opravdu poslední.
Teď se děti těší, že je za celoroční aktivní činnost vezmeme do kina jako v loňském roce. V prosinci pro děti připravujeme mikulášskou besídku s diskotékou a také
malými dárky. A to bude poslední schůzka v tomto roce.

za SDH Nové Jirny
Marcela Hrubantová a Martina Hausdorfová

Ing. Jaroslav Karas

V polovině září se uskutečnil již třetí zájezd ZO SPCCH
Jirny, Šestajovice, Zeleneč do Maďarska.
V předchozích letech jsme navštívili termální lázně
(Györ, Sarvár) a významné maďarské historické památky (Pannonhalma, zámky Esterhazy a Nagycenk).
Letošní čtyřdenní zájezd zavedl účastníky do severovýchodní části Maďarska. Navštívili jsme 3 termální
lázně s minimálně čtyřhodinovým pobytem
(Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Miscole-Tapolca) a další
zajímavá místa - národní přírodní rezervaci v pusztě
Hortobagy, vinařskou oblast Tokaj a zámek Gödöllö,
známý pobyty Františka Josefa I. a jeho ženy Alžběty
(Sissi).
Počasí nám přálo a všem se líbilo jak koupání v teplých bazénech, tak projížďka koňskými povozy
v chráněném území Hortobagy. Návštěva Tokaje patřila
také k zajímavým zážitkům. Doufáme, že v příštím roce
se nám podaří podobný zájezd uskutečnit.
Ing. Zdeňka Havlová

Vlastenecko-dobročinná samostatná
Koncert chlapeckého sboru Bruncvík obec baráčníků „Podlesí“ v Jirnech

Další vydařená akce občanského sdružení Občané obci Organizace byla založena 9. 4. 1937 na prvním valném
Jirny a Nové Jirny na obnovu varhan ve farním kostele sedění, kdy byl zvolen i výbor. Činnost se řídila regulesv. Petra a Pavla v Jirnech. Snaha o plnění základních cí- mi, schválenými příslušným státním orgánem pod č. 19
– 4922 v červnu 1937.
Účelem obce (spolku) bylo v původním znění:
a) podporování podniků veřejných, prospěšných, národních, dobročinných a vlasteneckých
b) pěstování staročeských dobrých zvyků, pořádání
dožínek, poutí a posvícení
c) šlechtění ducha pořádáním přednášek, divadel,
tanečních zábav, kursů, výletů, vycházek a ušlechtilých zábav a slavností
d) uctívání památky osob zasloužilých o národ československý
Další články regulí řeší otázky finanční, organizační,
členství, práva a povinnosti členů. Obec je vedena
konšelstvem, které se skládá z rychtáře, místorychtáře,
lů sdružení, ale také trochu osvěžit kulturní život v obci, syndika, berního, pěti konšelů, 2 slídilů (revizorů účtu)
přivedla členy občanského sdružení k myšlence pozvat a pantatínka, který vede přísný dohled nad správným
k vystoupení Chlapecký sbor Bruncvík, který v neděli řízením obce (spolku) a bere ji v ochranu.
Při čtení regulí si každý uvědomí, jak se znatelně
18. října v 16 hod v místním kostele sv. Petra a Pavla
změnila
češtin a za 70 let.
uspořádal benefiční koncert pod vedením Lenky

Spolky a organizace

Za II. světové války nebyla činnost baráčnické obce
zcela přerušena, ale jen omezena v kontextu možností za
nacistické okupace.
Po skončení války začali členové baráčnické obce
obnovovat cíle stanovené regulemi. Ale ani nyní nebyla
práce spolku dlouho plnohodnotná. Od r. 1948 do
r. 1989 byla poplatná době budování socialismu
a omezovala se jen na závazky
a brigádní hodiny.
V současné době má organizace 114 členů, kteří se setkávají na měsíčních seděních.
Bohužel většina členů je „dříve
narozených“, takže někteří se
již činnosti aktivně neúčastní.
Aktivity obce jsou značné.
Pravidelně se členové starají
o úklid místního hřbitova
a účastní se všech veřejných oslav a akcí. Každoročně je
pořádán Baráčnický bál a výlet za přírodními krásami
a historickými památkami naší vlasti. Je pamatováno
i na návštěvu divadel. Jednotliví členové se účastní
i schůzí další baráčnických obcí, které se navzájem zvou
na své akce a vyměňují si poznatky a zkušenosti.

Školství

Letos filmujeme!
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SK Viktorie Jirny

Jirenské první fotbalové mužstvo dále pokračuje ve
svých skvělých výsledcích a stále se neohroženě drží na
prvním místě tabulky. Po první prohře sezóny v Chomutově, dokázali místní fotbalisté zvítězit v dalších kolech
a dokonce velice přesvědčivě porazili své nejúspěšnější
konkurenty z Českého Brodu.
Výsledky posledních zápasů jsou následující:
FC Chomutov - Viktorie Jirny 2:0, Viktorie Jirny - SK
Stap-Tratec Vilémov 5:0, Spartak Chodov - Viktorie Jirny 1:3, Viktorie Jirny - SK Český Brod 6:1.

Milan Bednář

Za nákupy do Polska
Svaz zahrádkářů Jirny Vás zve na zájezd do Polska, který se koná 12. listopadu 2009.
Odjíždí se z Horušánek v 7.00, z Nových Jiren v 7.15
a z Jiren (Družstevní ulice) v 7.30. Cena zájezdu činí
250 Kč na osobu a platí se při nástupu do autobusu. Zájemci se přihlašují v samoobsluze v Jirnech.

zahrádkáři Jirny

Ing. Zdeňka Havlová

Mateřská škola

V naší školce se snažíme chovat ekologicky. Třídíme
s dětmi papír do modrého koše a snažíme se jim vysvětlovat základní zásady, jak uchránit přírodu a vše živé.
Jsme členy středočeské Mrkvičky (český svaz ochránců přírody) a pravidelně navštěvujeme jejich semináře
a necháváme se inspirovat a předáváme si s ostatními
učitelkami své zkušenosti se zaváděním výchovy k ekologii. Na tyto semináře jezdím moc ráda, protože si
osobně myslím, že ochrana přírody je v dnešní době velice aktuální a důležitá! Na základě dobrých zkušeností
ostatních MŠ s chováním zvířátka jsme se s dětmi vypravili za zvířátky k paní Malcové na VETERINU do
Šestajovic, které tímto velice děkujeme za našeho
šnečka Drobečka! Ukázala nám také, jak bude vypadat
Drobeček v dospělosti a přidala pár informací: jeho
domovem je Afrika, přesněji její západní část, proto má
rád teplo a vlhko. Český název je Oblovka a protože ráda papá, dorůstá do rozměrů 20 až 30 cm. Když má vše
potřebné, roste velmi rychle. Dno jejího domečku jsme
vystlali třícentimetrovou vrstvou kokosového vlákna,
které měníme po 6 týdnech. Jak již bylo řečeno, teplo
a vlhko je velmi důležité, proto pravidelně celé terárium
vlhčíme včetně ulity Drobečka. Sucho by mohlo být příMgr. Jana Nová činou uhynutí. Teplota je ideální mezi 20 až 25 stupni.

Již tradičně jsme zahájili školní rok 2009/2010 v kulturním domě.
Název letošního prvního setkání měl podtitul My
všichni školou posedlí. Celé dění se neslo v duchu
konkurzu a natáčení filmu. Akce na place řídil zkušený
„rejža“- paní ředitelka Kudrnová a pomáhali jí asistenti
režie- tedy všechny paní učitelky.
Herci - děti všech ročníků, se představili po jednotlivých třídách. Každý ročník doprovázela jedna známá
filmová melodie, např. Není nutno; Pod dubem, za dubem; Na kolena,na kolena.
Dětem zdatně sekundoval početný kompars - rodiče,
prarodiče, mladší či starší sourozenci… a Ti všichni poctivě tleskali a podporovali své herce ze všech sil! Účinkování každé třídy stvrdila pravá filmařská klapka.
Pokud máte zájem, můžete vidět záznam z tohoto prvního natáčecího dne na webových stránkách naší školy
www.zs-jirny.cz
A nakonec přikládáme informaci pro diváckou veřejnost. Seriál My všichni školou posedlí se bude „vysílat“ každý všední den od 8 - 15 hodin. Průběžně budou
přibývat také nové bonusové díly, s kterými Vás budeme
průběžně seznamovat.

Školství

I když šneci pijí ze všeho, co je v teráriu vlhké, naší oblovce chceme dát do jejího příbytku misku s vodou, ve
které by se jistě ráda koupala. Důležitá je strava bohatá
na vápník. Proto musí být v teráriu sépiová kost, ze které
náš šneček vápník vstřebává. Za tuto kost jako dárek tímto děkujeme rodičům Matěje Vintra! Vypozorovali
jsme, že na kost lehává celým tělem. V této souvislosti
jsme děti upozornili, že musí dávat pozor, když jej berou
do ruky, aby to bylo za prostředek ulity, který je pevný.
Okrajová světlejší část je ještě měkká, protože ulita našeho Drobečka roste a mohla by být poškozena. Hlavním
menu je ovoce a zelenina. Naše oblovka si ráda po-

Z ochutnávání námi vyrobeného sirupu z bezinek

chutnává na plátku salátové okurky, rajčete či plátku salátu. Nepohrdne ani listem pampelišky ze školní zahrady.
Dokonce jsme s kolegyní již u Drobečka našly kousek
chleba ze svačiny dětí, které mu evidentně chtěly ještě
víc přilepšit. Nesnědené a uvadlé zbytky potravy denně
odstraňujeme. Děti rády pozorují jak Drobeček ústy
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uzpůsobenými ke strouhání, dělá do plátku okurky či
banánu pravidelná kolečka. Drobeček dovede i pěkné
kousky - zavrtává se, brázdí terárium a je nesnadné ho
najít... Naší snahou je formovat u dětí kladný vztah
k živé i neživé přírodě, do které my lidé také patříme.
Mnoho z našich dětí vyrůstá společně s pejskem či kočičkou a často tito čtyřnozí kamarádi nahrazují plyšáky.
Dítě je může pohladit po heboučké srsti, pochovat v náruči. Příroda je však rozmanitá. Chceme, aby naše děti
chápaly, že i když nelze vzít zvířátko do náruče, hezký
vztah k němu je možné si vypěstovat. Snažíme se, aby
každodenní prožitky z péče o našeho Drobečka zanechaly v dětech nejenom zážitky, o kterých doma jistě vypráví, ale také povědomí o existenci a životě
živočichů, se kterými se můžeme setkávat ve volné
přírodě.
SIRUP Z BEZINEK
Natrhané zralé bezinky zalijeme malým množstvím vody a za stálého míchání 6 - 8 minut povaříme. Směs necháme 12 hodin odpočívat a potom
prolisujeme přes plátno. Šťávu zahřejeme, do 1 litru
přidáme asi 1,7 kg cukru a 10 - 12 g kyseliny citrónové. Ještě horký sirup plníme do suchých teplých
lahví a hned zavřeme. (Pozn.: přípravu tohoto sirupu jsme přizpůsobili podmínkám MŠ)
Na závěr „Perličky z naší mateřské školičky":
1) Já stříhám pravou rukou: jsem přece právej!
2) Odpověď na otázku „kolik ti je let?“ - Je mi pět a čekám na šest, paní učitelko!
3) Paní učitelko, můžeme si dát ten kompost k obědu?
4) Paní učitelko, já jedu do Tenisu na dovolenou.
5) Bráška je nemocný - má vysokou rýmu a kašle.

Recepty z našichobcí

slečna učitelka Martina Bil'ová z MŠ Jirny

Výzva nejen pro hospodyňky

po několik pokolení, či úplně nové lahůdky. Recepty by
se vždy měly tématicky vztahovat k nadcházejícímu období (Vánoce, Masopust, Velikonoce, poutě, posvícení
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v připravované rubrice "Recepty z našich obcí" bude- apod.)
me velmi rádi uveřejňovat Vámi zaslané recepty, které Těšíme se na Vaše příspěvky.
redakce
jste si oblíbili, ať už jsou to rodinné poklady, tradující se

Spolecenská kronika

V říjnu oslaví jubilejní 70. narozeniny Marta Pavlíková
a Josef Baťha z Jiren. 75. narozeniny oslaví Josef Truhlář taktéž z Jiren a 80. jubilea se dožívá Luboš Winter z Nových Jiren.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
•

Vše nejlepší a hodně elánu do dalších let přeje k 86. narozeninám paní Miloslavě Vodrážkové její rodina.

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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Pro další informace a podmínky kontaktujte OÚ
Jirny nebo pište na adresu zpravodaj@jirny.cz

Zemědělská obchodní společnost
Šestajovice - Jirny a.s.

nabízí každý pátek k prodeji
čerstvě nadojené selské mléko
do Vámi přinesených nádob.
Cena 1 2 Kč za litr.
Bližší informace na tel.: 281 961 441
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