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Milí čtenáři,
říjnové vydání Jirenského zpravodaje se nemohlo vyhnout tématu voleb a zhodnocení činnosti
zastupitelstva po dobu uběhlých
4 let. Věnujeme se však i aktuálnímu
dění v obci z různých pohledů.
Jelikož příští vydání nebude zasíláno do každé domácnosti, ale jeho
distribuce proběhne běžnou formou,
zmiňujeme stěžejní místa, kde bude
na začátku listopadu k vyzvednutí:
samoobsluha v Jirnech a Nových
Jirnech, pošta a obecní úřad.
Hezké čtení a příjemný říjen Vám
přeje Vaše redakce.

Úřad voleného starosty a zastupitelstva byl ustaven až v roce 1861. Ale až do
vzniku Československé republiky měly obecní volby v Jirnech velmi klidný ráz,
jelikož byl okruh voličů dosti omezen věkem, pohlavím a daňovým cenzem. Tehdy
měli hlavní slovo agrárníci, kteří neznali potřebu předvolebního boje.
S prvními republikovými volbami v červnu 1919 přišel obrat. Daňový cenzus
pro obecní volby byl zrušen a volit mohly i ženy, čímž se okruh voličů nesmírně
rozšířil. A předem je nutné konstatovat, že společnost byla politicky nesmiřitelně
rozdělena už z dob monarchie. Voliči i v obecních volbách demonstrovali sympatie politické straně a nikoliv jednotlivcům anebo programu. Za celou dobu první
republiky kandidovali v Jirnech jen v roce 1919 tzv. neodvislí (na politických
stranách nezávislí kandidáti), než zjistili, že to nemá smysl. Podle toho také vypadala předvolební kampaň, která byla často oproštěná od komunálních témat.
Neznamená to, že by byly tehdy stranické ideologie pro správu obce důležité, ba
naopak. Představy o správě obce byly dosti podobné a pravý boj byl veden jen v oblasti pomluv protikandidátů. Pomluvy
využívali podle kronikáře jen komunisté, ale to lze brát jen s rezervou, protože sám proti nim kandidoval za republikánskou stranu. V případě praktické politiky se ideologie stran projevovala v podstatě jen na žabomyších válkách o jména
ulic – zda se má ulice jmenovat Leninova nebo Wilsonova. A jelikož měla v obci navrch levice, tak byste se tehdy mohli
po Jirnech procházet ulicí Marxovou i Leninovou.
Jirenské volby v roce 1919 vyhráli sociální demokraté (z 18 mandátů získali 13), ale už v příštích volbách se plně
projevily pravé sympatie voličů. V roce 1921 se totiž od sociální demokracie oddělila komunistická strana, která měla
v Jirnech dominantní postavení po celou dobu první republiky a v podstatě až do konce roku 1989. Jistá změna přišla
v komunálních volbách v roce 1931, kdy kandidovaly dokonce dvě komunistické strany, a to „ komunisté“ a „ komunisté –
opozice“. Komunisté opět jasně vyhráli, ale byli oslabeni, protože vzrostl počet pravicových voličů pocházejících
z Prahy. Starostou se tehdy stal právě kronikář Zdeněk Gutwirth, který byl zvolen po rovnosti hlasů losem. Ještě v roce
1936, dva roky před koncem mandátu, se ale radši přestěhoval do Prahy a i úřad starosty se navrátil komunistům.
Titulní fotografie je dobová, ale trochu zavádějící, jelikož v tomto honosném domě byl obecní úřad zřízen až na konci
roku 1992, i když byl obcí zakoupen už v roce 1985. První obecní úřad i s funkcí tajemníka byl založen v roce 1918
a předlouhá léta situován v dnes neexistujícím skromném domku u čp. 88, tedy naproti dnešnímu úřadu. Poté byl v 60. letech přestěhován do bývalého Pučelíkova domu.
Milan Bednář
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Zprávy z obce

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva obce Jirny se uskuteční:
v pátek 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v kulturním domě, ul. Pražská č.p. 74
v Jirnech pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jirnech. Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. 2 je volební místnost v hasičské zbrojnici, ul. Dělnická č.p. 303 v Nových Jirnech pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nových Jirnech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem
o povolení k pobytu.

Stanislav Skořepa
starosta obce

O způsobu hlasování ve volbách

Letošní komunální volby v Jirnech budou od předchozích odlišné v jedné důležité skutečnosti, a to v počtu
kandidátů, jež se ucházejí o hlas. Zatímco v minulých
volbách se sešly nejvýše 3 kandidátky, a to ještě nebyly
plně obsazeny, letos se rekordně přihlásilo 78 uchazečů
na šesti kandidátkách. Na této změně má největší podíl
přírůstek počtu obyvatel, ale také vznik nových
úspěšných stran s celorepublikovou působností.
Tak jako v minulém volebním období budeme volit
13 nových zastupitelů. Každý volič obdrží domů nejpozději do 12. 10. 2010 hlasovací lístek, na kterém bude
uvedeno 6 volebních stran. Narozdíl od proběhlých parlamentních voleb má volič velkorysou možnost výběru
kandidátů. Nabízí se mu možnost udělení 13 preferenčních hlasů a není vázán k volbě kandidátů pouze
z jedné strany.

Volič musí upravit hlasovací lístek jedním z uvedených způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas všem 13 kandidátům této volební strany.
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli
volební strany, nejvýše však 13 kandidátů. Pokud by
bylo označeno tímto způsobem více kandidátů než
13, byl by takový hlas neplatný.
• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit
křížkem jednu volební stranu a dále další kandidáty
z libovolných volebních stran. V tomto případě je
dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik
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Zprávy z obce
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Pokud má být voleno např. 13 členů zastupitelstva
a je označena volební strana s 13 kandidáty a kromě
toho 7 kandidátů u dalších volebních stran, je dáno
označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty
na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo
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více kandidátů než 13, byl by takový hlas neplatný.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky nebo hlasovací lístek přetrhne, je
jeho hlas neplatný. Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí na voličský průkaz není samozřejmě možné.

Milan Bednář

hřišť, dostavba splaškové kanalizace, výstavba
vodovodního přivaděče z káranských řadů, zvýšení
kapacity MHD zejména v době dopravní špičky, další
Program:
rekonstrukce místních komunikací a chodníků, podpora
1. Vyhodnocení investičních akcí a činnosti zastupitel- silničního obchvatu – přeložky silnice II/101, propagace
stva obce za uplynulé volební období r. 2006 – 2010 obce, rekonstrukce KD, zlepšení odpadového hospodář2. Zprávy jednotlivých komisí
ství, péče o seniory a podpora zdravotnictví.
3. Závěr
Následně p. starosta provedl po jednotlivých kapitolách
výčet akcí a činnosti zastupitelstva.
Pan starosta seznámil přítomné s navrženým programem, který byl jednomyslně odsouhlasen.
Školství – MŠ
V říjnu 2006 se konaly komunální volby, po kterých
bylo na základě hlasování zvoleno nové 13členné zastupitelstvo obce (pí. MUDr. Cestrová, p. Ing. Červinka,
p. Čížek, p. Diviš, pí. Ing. Havlová, p. Ing. Hrůza,
p. Rytíř, pí. Smolíková, p. Skořepa, pí. Švehlová, p. Ing.
Ťopka, p. Vodička a p. Ing. Vokálek, po jehož úmrtí zaujala místo v zastupitelstvu obce pí. MUDr. Hrdličková).
Následně byly při obecním úřadu ustanoveny jednotlivé komise – výbory, které byly doplněny o další členy
z řad obyvatel. Úkolem těchto výborů byla nejen úzká
spolupráce se zastupitelstvem obce, ale i poskytování
služeb, rad a pomoci občanům v dané oblasti.
Finanční výbor: předsedou zvolen Ing. Vokálek, dále
p. Ing. Hrůza, pí. Smolíková a pí. Sůrová. Po úmrtí
Obecní knihovna je od začátku září v plném provozu
p. Ing. Vokálka byl předsedou jmenován p. Ing. Hrůza
a výbor byl posílen o pí. Ing. Havlovou.
Pro navýšení kapacity školní kuchyně ještě ve staré buKontrolní výbor: předseda p. Ing. Červinka, dále p. Ing. dově byl zakoupen konvektomat a další dovybavení.
Ťopka a p. Vodička
Pokračovaly přípravné práce pro zajištění výstavby
Stavební výbor: předseda p. Čížek, dále p. Rytíř a p. Ho- nové MŠ (projektová dokumentace, její projednání do
ryna
fáze stavebního povolení, výběr zhotovitele). V dubnu
Občanský výbor neboli zdravotně-sociálně-kulturní ko- 2009 zahájena výstavba, která byla ukončena v dubnu
mise: předsedkyně pí. Švehlová, dále MUDr. Cestrová 2010 kolaudací. Došlo k dalšímu podstatnému dovybaa MUDr. Hrdličková
vení školní kuchyně, jídelny i jednotlivých pavilonů.
Pořádkový výbor: předseda pí. Ing. Havlová a p. Diviš
Vlastní provoz byl zahájen v červnu – kapacita MŠ je
Přestože bylo nové zastupitelstvo složeno ze dvou stran 108 dětí, kapacita jídelny navýšena na současných 500
(kandidáti ODS a Nezávislí), všichni velice rychle po- strávníků. Do části přízemních prostor po MUDr.
chopili, co je potřeba pro plnění velmi podobných před- Husincové byla v srpnu přestěhována knihovna.
volebním programů dělat a nezklamat své voliče, až jim
budou po 4 letech skládat účty a budou znovu usilovat Školství – ZŠ
o jejich přízeň.
Aby mohly být vybudovány v budově základní školy
Pan starosta pro oživení mysli přítomných provedl vý- další učebny, bylo nutné dočasně přestěhovat školní
čet důležitých naplánovaných investičních akcí:
družinu v r. 2007 do prvého patra tehdejšího zdravotnívýstavba nové MŠ, rozšíření kapacity ZŠ, dětské hři- ho střediska, čemuž předcházely drobné stavební
ště na farské zahradě, podpora vzniku dalších dětských úpravy. Na jižní straně budovy ZŠ byla provedena

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce dne 22. 9. 2010

Zprávy z obce
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smlouvy s pražským arcibiskupstvím. Ve spolupráci
s SK Viktorií Jirny bylo v rámci rekonstrukce fotbalového stadionu vybudováno malé dětské hřiště s několika
herními prvky. Obec v loňském roce zapůjčila občanskému sdružení Jirny Living část obecního pozemku
v lokalitě Na Výsluní, kde je v současné době budováno
dětské hřiště, které by mělo být dokončeno v průběhu
měsíce října.

Výuka v nové budově základní školy v Navrátilově ulici

kompletní výměna oken a v r. 2008 proběhla na této
straně i rekonstrukce fasády. Byla provedena oprava
věžních hodin, rekonstrukce topného systému – nová
akumulační kamna, výměna osvětlovacích těles ve
3 učebnách. Na školním dvoře byl postaven nový přístřešek. V letošním roce byl po vyklizení původní objekt mateřské školky zrekonstruován pro potřeby ZŠ, v kterém
byly zřízeny 2 učebny, družina, počítačová učebna a pohybová místnost. Postupně od r. 2006 do dneška byly
v jednotlivých ročnících třídy zdvojovány, z původních
5 na 10, kapacita základní školy navýšena na 210 dětí.

Splašková kanalizace
Do podzimu 2009 byly dostavěny uliční stoky splaškové
kanalizace v obou částech obce. Byla taktéž provedena
kompletní rekonstrukce technologie přečerpávací stanice pod objektem České spořitelny a došlo k přestrojení
přečerpávací stanice v lokalitě Na Novinách. Je připravována intenzifikace čistírny odpadních vod.

Dešťová kanalizace, vodohospodářské akce
V souběhu s výstavbou splaškové kanalizace ve spodní
části ul. V Zahradách byl položen i úsek nové dešťové
kanalizace. Dále bylo vybagrováno staré zarostlé odtokového potrubí z návesního rybníčka v Nových Jirnech
a nahrazeno novým, později byla provedena kompletní
oprava celé hráze včetně úpravy přilehlého okolí. Byl
důkladně vyčištěn i úsek podél silnice Hlavní, pod hájovnou. Proběhlo i nutné vyčištění úseku koryta Jirenského potoka k prameništi. V letošním roce obec
zajistila vykácení náletových dřevin a následně nechala
Školství – bezpečnost
vyčistit a obnovit přepadovou odtokovou strouhu z jiVe snaze o zvýšení bezpečnosti byly nejdříve v okolí renského rybníka v lokalitě Na Novinách.
školy nainstalovány výstražné značky s blikajícími světly, dále byla provedena v bezpečných úsecích montáž sil- Vodovod
ničních svodidel, instalace měřičů rychlosti, obnova
a doplnění dopravního značení a v r. 2009 i stavba vyvýšených přechodů na ulici Brandýská.
Podpora vzniku dětských hřišť

Vodovodní přivadeč z káranského řadu u Zelenče

S dokončováním výstavby splaškové kanalizace byly
dokončeny i poslední chybějící části úseků vodovodních
řadů. V období 2008 – 2009 byl ve spolupráci se SdruVedle fotbalového hřiště najdete i dětské
žením obcí Úvalska postaven vodovodní přivaděč z káByla připravena studie „farská zahrada“, která však neby- ranských řadů, který je od poloviny prosince 2009
la uskutečněna kvůli značně nevýhodným podmínkám v provozu.

Zprávy z obce
Výstavba inženýrských sítí pro nové lokality RD
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Po výměně oken a dveří na jižním průčelí budovy
proběhla i oprava fasády, dále byl odrezen a natřen
střešní plášť a v letošním roce byla provedena rekonstrukce osvětlovacích těles nad pódiem.
Veřejné osvětlení
Po rozsáhlé rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici
Brandýská, Pražská a Zámecká (výměna stožárů
a osvětlovacích těles) byla průběžně doplňována a rozšiřována síť veřejného osvětlení, naposledy v části úseku
ulice V Alejích.

Rozbíhající se konečná fáze výstavby v lokalitě Kaštanka

Byly zrealizovány inženýrské sítě včetně podkladových
komunikací v lokalitách Kaštanka III. a Nad Hřbitovem
IV. Začátkem měsíce září byly zahájeny práce v lokalitě
Kaštanka IV.
Komunikace a chodníky
Po ukončení rekonstrukce ul. Družstevní byla zrealizována výstavba i části úseku komunikace a chodníku v ul.
U Lesa v Nových Jirnech. Proběhla rekonstrukce
chodníku v části ul. Brandýské od ZŠ k faře, byla zřízena přístupová cesta ke hřbitovu pro umístění kontejneru
na hřbitovní odpad včetně úpravy spodního parkoviště.
Po zdlouhavých jednáních ve věci výkupu části ul. Spojovací proběhla v r. 2009 i rekonstrukce tohoto úseku.
V letošním roce byla ve spolupráci s p. Václavem
Hausdorfem zajištěna výstavba chodníku ve dvou úsecích podél ulice Hlavní v Nových Jirnech. Obec prováděla průběžné údržby místních komunikací štěrkováním.
Delší dobu je připravena projektová dokumentace na rekonstrukci dalších úseků ulic a chodníků.
Rekonstrukce kulturního domu

Fasáda kulturního domu prošla rekonstrukcí

Autobusová doprava, zastávky, dopravní značení
V r. 2007 došlo k osazení světelného signalizačního
osvětlení na křižovatce „U Mazance“ a byly zřízeny
další přechody pro chodce včetně umístění dalších dopravních zrcadel. Po vyhodnocení vytíženosti autobusových linek docházelo v průběhu celého období
k doplňování dalších autobusových spojů, hlavně pak
v ranních a odpoledních špičkách, čímž došlo ke zkrácení časových intervalů. Na druhou stranu byly v poslední době omezeny málo vytížené autobusové linky na
Úvaly a byly zrušeny spoje na Zeleneč, který je velmi
dobře přístupný přes Horní Počernice. Na poděbradské
silnici byly obnoveny dvě původní autobusové zastávky
v blízkosti již zmiňované křižovatky „U Mazance“
a další dvě byly vybudovány firmou Prologis u kruhového objezdu. Na přelomu loňského a letošního roku byla
provedena rekonstrukce 4 autobusových zastávek a čekáren v Nových Jirnech a jedné v Jirnech.
Doprava – přeložka silnice II/101
Byla vyvolána jednání s odb. dopravy KÚSK, na základě kterých byla vypracována studie tzv. východní varianty. Obě varianty vedení trasy jsou předmětem dalších
jednání a řešení. Celé kauze byla na veřejném zasedání
zastupitelstva v r. 2009 věnována max. pozornost. Navržené trasy byly zaneseny do návrhu Zásad územního
rozvoje Středočeského kraje, který je připravován odb.
regionálního rozvoje a je projednáván v souladu se zákonnými předpisy.
SDH Jirny a Nové Jirny
Objekt SDH Jirny byl napojen vodovodní přípojkou na
stávající vodovodní řady, objekt SDH Nové Jirny byl
napojen přípojkou na splaškovou kanalizaci. V průběhu
4 let docházelo postupně i k významnému obnovování
vozového parku – výjezdové techniky. Byly prodány
staré cisterny na vozech ŠKODA 706, TATRA 138 i vůz
AVIA. Náhradou za ně byla pořízena novější vozidla –
2x KAROSA a nyní i TATRA 815. Na financování
novější techniky se podílel jak obecní úřad i samotní
členové SDH, tak i sponzoři. Oběma naposled zmíněným patří velké uznání a poděkování. Obec průběžně

Zprávy z obce
podporuje i družstvo mladých hasičů v Nových Jirnech.
Péče o seniory, podpora zdravotnictví
V r. 2007 byla uzavřena smlouva s Českým červeným
křížem k zajištění dovozu obědů a poskytování dalších
nezbytných služeb dle potřeby jednotlivých seniorů.
Obec podpořila záměr výstavby Centra zdravotní péče
Jirny.
Ekologie, svoz a likvidace odpadu
Mimo klasický svoz TKO a možnosti odložení sutě
a dalšího odpadu do velkoobjemových kontejnerů obec
v r. 2008 zajistila pro občany i sezónní svoz bioodpadu.
Z důvodu neustálého nepořádku u kontejnerů na separovaný odpad bylo přistoupeno i na změnu tohoto systému a byl zaveden tzv. pytlový sběr separovaného
odpadu. Obec zajišťuje na svoje náklady 2x ročně i mobilní svoz nebezpečného odpadu. Průběžně likviduje
i černé skládky, naposledy před 14 dny na cestě „Na
Brabčárnu“.
Péče a údržba veřejné zeleně
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převodech či odkupech místních komunikací do majetku
obce. Ve spolupráci s právním oddělením Ministerstva
vnitra byla provedena aktualizace místních vyhlášek.
Bylo každoročně prováděno přezkoumání hospodaření
obce nezávislým auditorem. Došlo k podstatnému
zvýšení spolupráce s Policií ČR Úvaly a nově i s bezpečnostní agenturou. Obec nechala vypracovat i další
změny územního plánu č. 4 a 5, v současné době se
projednává změna č. 6. Po jednáních se zástupci České
pošty došlo i k prodloužení pracovní doby a otevření
druhé přepážky na jirenské poště. Zastupitelstvo obce
vydalo a později znovu potvrdilo zamítavé stanovisko
k výstavbě bioplynové stanice ZOS. Byla podpořena
i petice proti výstavbě paroplynové elektrárny, jejíž
stavba je plánovaná mezi Čelákovicemi a Mochovem.
V rámci propagace obce byla v listopadu 2009 vydána publikace o historii a současnosti obce, na jejímž vydání se především podílel ještě p. František Antoš a pan
Josef Koloc, dále pak RNDr. Střecha a také pan Václav
Jelínek. Jim patří za tuto publikaci velký dík.
Obecní úřad začal také v loňském roce vydávat 1x
měsíčně pro lepší informovanost občanů Jirenský
zpravodaj. To, že zpravodaj funguje, je zásluhou celé redakční rady v čele s p. Milanem Bednářem. I jim patří
poděkování obce. Můžeme jen doufat, že bude stále
o čem psát a Zpravodaj bude dále pravidelně vydáván.

Spolky a organizace
Ve spolupráci s Diakonií Broumov bylo uspořádáno
několik humanitárních sbírek ošacení. Obec úzce spolupracovala a v rámci finančních možností podpořila
i místní spolky a organizace, poskytla příspěvek i na letošní farní slavnosti. Ve spolupráci se spolky či sama také zajistila různé akce: ve spolupráci s Maxim
Turbulenc uspořádala dětské odpoledne s večerní zábavou, pořádala Vánoční koncert v roce 2007 a 2008
a i na letošní rok jej s předstihem zajistila, se Skauty zaNová zástavba potřebuje i novou zeleň - Wolkerova ulice
jišťovala pokládku kytic a věnců při květnových
Průběžně je prováděno sekání trávy na veřejných a říjnových oslavách, zorganizovala besedu s p. Sůrou
prostranstvích obce včetně nekonečných úklidů na auto- o jeho expedici přes Bajkal.
busových zastávkách. Na základě zpracovaného dendrologického průzkumu byl zahájen nejnutnější prořez Po přednesené zprávě za uplynulé volební období předstromů, následovala výsadba náhradní zeleně (ul. sedové přednesli krátké zprávy o činnosti výborů pracuHlavní, Vyšerák, ul. Wolkerova). Ve spolupráci s ba- jících při OÚ.
ráčníky probíhá průběžný úklid hřbitova, kde byla uskutečněna i postupná oprava bývalé márnice (krovy, střešní Na závěr starosta poděkoval všem zastupitelům za jejich
krytina, vnitřní omítky, fasáda). Obec Jirny děkuje čas a práci, kterou odvedli ve prospěch obce, praspolku baráčníků za čas a vynaložené úsilí. Průběžně covníkům úřadu, všem pracovníkům příspěvkových orprobíhala i úprava protihlukového valu. Na r. 2011 je při- ganizací – MŠ a ZŠ a dále i členům místních spolků,
pravováno rozšíření a obnova zeleně v obci.
organizací a firem, kteří s obcí spolupracovali.
Různé
Návrhová komise přednesla návrh usnesení, který byl
Byla zrekonstruována část opěrné zdi v ul. Tovární. jednomyslně přijat.
Obec se dále snažila a pokračovala v bezúplatných
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Očkování psů proti vzteklině

Ve středu dne 13. 10. 2010 proběhne v obci Jirny povinné očkování psů proti vzteklině. Akce se bude konat
v Jirnech od 15.00 do 15.30 hodin na dvoře OÚ
a v Nových Jirnech od 15.35 do 16.10 hodin u hasičské
zbrojnice, ulice Dělnická.
Cena vakcíny je 60 Kč na 1 rok a 100 Kč na 3 roky.
Očkovací průkazy vezměte s sebou, pes musí být na
vodítku a opatřen náhubkem.

Hlasujte pro jirenskou školu!

OÚ

Jirenská základní škola se zapojila do druhého kola grantového řízení Oranžová učebna, které vyhlásila Nadace
ČEZ. V rámci tohoto projektu bude Nadace financovat
vznik nebo modernizaci odborných učeben a laboratoří
škol v České republice, a to až do výše 200 tisíc korun.
Základní škola Jirny se opět přihlásila s projektem
Oranžová SMART třída. Jde o vybudování multimediální učebny s_interaktivním vybavením (interaktivní
tabule, počítačové sestavy) v budově nové MŠ. Tato
moderně vybavená třída přispěje k rozvoji nejen počítačové, ale také informační gramotnosti jirenských dětí.
O úspěchu v grantovém řízení rozhodne především počet příznivců školy, kteří budou aktivně hlasovat
prostřednictvím internetu. Pro projekt jirenské školy můžete hlasovat až do 15. října a neprospějete tím jen jirenské škole, ale možná se na Vás usměje štěstí
a vyhrajete jeden z notebooků, jež jsou ve hře. Více
informací a možnost hlasovat naleznete na webových
stránkách školy - www.zs-jirny.cz.

sledném vyšetřování trestné činnosti.
Hlavním úspěchem je výrazné utlumení činnosti skupin zlodějů, kteří se specializují na krádeže pohonných
hmot, pneumatik, stavebního materiálu, atp. Díky tomu,
že automobil bezpečnostní agentury nebudí takovou pozornost jako policejní, bylo možné nejen zabránit
trestnému činu, ale také popsat zloděje a poznávací
značky jejich automobilů. V případě, že dochází nebo se
pouze schyluje k trestné činnosti, mají pracovníci
agentury přímé spojení na příslušnou policejní hlídku,
která v krátkém čase dorazí na místo. Podobným způsobem se dokázalo zabránit i několika případům vandalismu.
Výdaje na provoz bezpečnostní agentury jsou v průměru 10 tis. Kč měsíčně. Díky nízkým nákladům
a jasným úspěchům bude činnost nočních hlídek pokračovat i nadále.

Jindřich Rytíř a Milan Bednář

Obec má opět kronikáře

Po dlouhém hledání nového kronikáře, který by nastoupil po paní Jirasové, se nakonec dostavil úspěch. Obec
se nejprve zaměřila na možné zájemce z řad místních
obyvatel, ale ani po opakované výzvě, která neminula
ani stránky Jirenského zpravodaje, se nikdo nepřihlásil.

Milan Bednář

Obec spolupracuje s bezpečnostní
agenturou

Drobnou kriminalitu v obci, která byla téměř na denním
pořádku, se podařilo poměrně rychle a efektivně utlumit.
Toho se dosáhlo úzkou spoluprací zastupitelstva obce,
bezpečnostní agentury a Policie ČR. Originální model řešení drobné kriminality vznikl po několika jednáních
s úvalským oddělením Policie ČR a v obci funguje již
přes tři měsíce. Činnost bezpečností agentury se dosud
nezveřejnila, aby nebyla podlomena její prvotní efektivita a aby se využil jistý moment překvapení.
Po zmíněný čas kontroluje noční život obce motorizovaná patrola, která nevynechává ani odlehlá místa,
kam policie nezajíždí příliš často. Noční hlídka má za
úkol monitorovat podezřelé osoby i automobily a zabraňovat trestné činnosti. Zapisuje poznávací značky, časy
a místa a veškeré své poznatky předává úvalskému oddělení Policie ČR. Pravidelné policejní hlídky tak mají
k dispozici nenahraditelné informace, které s úspěchem
využívají při samotném hlídkování, ale také při ná-

Až v létě přišel se svou nabídkou zájemce z Úval, který
byl nakonec přijat. A nejedná se o volbu z nouze, ba
naopak.
Novým kronikářem se stává Dr. Vítězslav Pokorný
z Úval, který se ujme práce v lednu 2011 s tím, že doplní i chybějící kronikářský zápis z předcházejících let.
V této činnosti není nováčkem, jelikož už od roku 2003
vede kroniku v blízkých Úvalech a každoročně dostává
za svou práci uznání od místního zastupitelstva.
Vítězslav Pokorný brzy oslaví 60. narozeniny a nejvyššího vysokoškolského vzdělání dosáhl v roce 1990.
V současnosti je po těžké nemoci, jež ho zasáhla v roce
1995, v invalidním důchodu a téměř veškerý svůj volný
čas věnuje kultuře, historii a ochraně přírody. Již deset
let vede pěvecký soubor CHRISTI Úvaly, je členem

Zprávy z obce
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městské komise pro kulturu a letopisecké komise a působí v redakční radě měsíčníku Život Úval. Společně s autorem těchto řádků vede občanské sdružení Klub přátel
historie a přírody Úval a okolí, kteréžto sdružení se výrazně podílí na kulturním životě Úval, vydává úspěšné
publikace (například Drobné památky v Úvalech a okolí,
jež zahrnuje i Jirny) a pečuje o kulturní i přírodní dědic-

tví regionu.
Se všemi kronikářskými zápisy se můžete seznámit
na oficiálních internetových stránkách města Úvaly. Ale
přínos Vítězslava Pokorného pro obec jistě nespočine
pouze na zkušeném vedení kroniky, nýbrž se projeví
i v oblasti kulturního života.

Prevence chřipek a viróz

zornosti sadu homeopatik. S přípravky obdržíte důležité
informace k podávání a dávkování. Homeopatická
samoléčba nenahrazuje nutnou lékařskou péči!
Jako prevenci viróz doporučuji ve zvýšené míře
konzumaci ovoce, používání přírodních prostředků,
např. čaj z kořene zázvoru s medem a citronem Důležitým faktorem je také životospráva a hlavně optimismus!
Lidem s chronickým onemocněním pak lze jednoznačně
doporučit očkování proti chřipce.

Zdravotnický koutek

Léto už pomalu předává žezlo podzimu, alespoň podle
počasí to pociťujeme všichni. Proto se dnes zaměříme na
prevenci chřipek a viróz.
Začínající chřipka se velmi často projevuje pocitem
vnitřního mrazení, bolestmi končetin a hlavy. Tělesná
teplota je zvýšená. Subjektivně si pacient často připadá
jako „celý rozlámaný“. V období očekávaného nebo již
probíhajícího chřipkového období doporučuji Vaší po-

Dopisy ctenáru

Reaguji na článek paní Zajacové z Nových Jiren v Jirenském zpravodaji a odpověď pana Bednáře.
Již dvacet dva let doslova trpíme prašností v ulicích
U Lesa, Pod lesem, Jiráskova a Cyrilovská. V roce 1988
byla alespoň ulice U lesa vyasfaltovaná. Během následujících let, a za to budiž zastupitelstvu poděkováno, se při
budování vody, kanalizace a tel. kabelů podařilo i tuto
ulici zdevastovat. Po roce 2000 se navíc do oblasti chat
(od Jiráskovy ul. směrem nahoru) nastěhovalo mnoho občanů nastálo. Všichni jezdí auty. V letních měsících do
této oblasti jezdí i několik aut na jednu parcelu. Např.
v neděli ráno 22. srpna jsem v době od osmi hodin do
půl deváté (náhodou jsem byl u „polní cesty“ Jiráskova)
napočítal projíždějících 29 automobilů! Na schůze nechodím, v devadesátých letech jsem byl jednou osobou
napaden hulvátsky na schůzi, kde jsem chtěl vyjádřit
svůj názor. Nemohl jsem, byl jsem ukřičen, aniž bych se
mohl vyjádřit. Nikdo se mě nezastal, až venku se mi
několik slušných lidí omluvilo. Ale k věci.
Užasnul jsem nad odpovědí pana Bednáře, že příroda
– tedy podle Vás štěrková ulice spjatá s přírodou, je estetičtější než ulice zpevněná. Já si tedy přírodu představuji
jinak než štěrkovou cestu. Ovšem, člověk je součástí přírody…
Z tohoto pohledu je potom neuvěřitelné, že obec utratí
9,8 mil. Kč za úpravu zeleně v místech, kde „příroda“ již
je. Občané z ulice Jiráskova se stavili začátkem prázdnin
u pana starosty a stěžovali si na neúnosné množství pra-

Milan Bednář

Hana Švehlová

chu v této ulici. Pan starosta slíbil, že zajistí kropení ulice na základě dohody s místními hasiči. Nastalo sucho,
nic se nedělo a tak po týdnu zavolala manželka pana starostu, ten obratem zareagoval a již odpoledne téhož dne
hasiči silnici zkropili. Pak ovšem uplynulo 14 dní, hasiči
nikde a již třetí den po kropení stejná situace. Během léta kropili hasiči ještě jednou. Myslím si, že kropení
situaci nezlepší. Prašnost je jednou z nejhorších ekologických zátěží a ani zastupitelé Jiren se řešení tohoto
problému nevyhnou, myslím si, že na rozdíl ode mne,
který si zbytek života nepředstavuje tak, že se bude hádat s představiteli obce, najdou se mladší rodiny s dětmi,
které si nenechají líbit neochotu, s jakou se zde setkáváme, a třeba najdou cestu (např. ve spolupráci s médii pozvou hygieniky), jak přimět obec ke zlepšení životního
prostředí jejich obyvatel.
Jelikož se jedná o zdraví občanů a ne o spor jestli je
něco přírodní nebo ne, doufám, že i zastupitelstvo
a ostatní občané obce pochopí, že zdraví je přednější
než estetično.

Antonín Kudláč senior

Odpověď na dopis pana Kudláče:
Je to prosté. Někdo preferuje modrou barvu, jiný zase
zelenou. Někdo by rád viděl cesty v lokalitě Pod Lesem
asfaltové, jiný zase v přirozenější podobě.
Mohu Vás ujistit, že rozhoduje názor zdejších obyvatel a nikoliv článek redaktora Jirenského zpravodaje.
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Dopisy ctenáru
Stejně nevýznamný, jako nepochopený. Pouze jsem nabízel možný úhel pohledu - estetický, který není ani jediný a ani rozhodující.

Milan Bednář

Odpověď starosty na dopis pana Kudláče:
Popisovaná oblast není bohužel jedinou, která problémem s prašností 20 let trpí. Než se však začne všechno
kritizovat, jak se nyní stalo módou, je si v prvé řadě potřeba uvědomit, co bylo či nebylo před zmiňovanými 20
lety v obci za infrastrukturu – NIC.
To, že je dnes ve všech ulicích vybudován vodovod,
plynovod a splašková kanalizace je bráno jako samozřejmost. Ale stálo to nemalé peníze, a i když se podařilo obci získat mimo svůj rozpočet různé dotace, jejich výše
nebyla taková, aby mohly být následně budovány či jen
rekonstruovány všechny místní komunikace a chodníky.
Kromě inženýrských sítí byly realizovány i další důležité investice – přístavba ZŠ, výstavba nové MŠ, přestavba původní MŠ pro potřeby ZŠ, káranský přivaděč
a mnoho dalších drobnějších staveb.
K připravovanému financování zeleně: souhlasím
s tím, že pokud bydlí někdo v blízkosti lesa, má pocit, že
„příroda“ již zde je. Je si však třeba v širším rozsahu uvědomit, že ne ve všech jirenských lokalitách tomu tak je.
Pokud má tedy obec možnost získat na projekt ozelenění
dalších lokalit v předpokládané výši 9,8 mil. Kč 90% dotaci a podílet se „pouze“ 10 % - tj. 0,98 mil. Kč, byla by

Zajímavosti

O baráčnících

Počátek 20. století byl v Čechách zlatou dobou spolkové
i politické činnosti. Jen málokdo nebyl členem nějakého
spolku či politické strany a příznačné pro to je, že svou
pevnou organizaci získali i nepoddajní anarchisté. Vznik
spolků měl pozitivní i negativní motivaci. Na jednu
stranu se utvářely organizace se sociální, národní, vzdělávací či tělovýchovnou činností a na stranu druhou zahájily své fungování i spolky proticírkevní nebo až
protináboženské a antikonzervativní.
Do značné míry doznívala tato doba i za první republiky, kdy se uvolnila pravidla pro vznik dalších spolků
především s negativní motivací. Pokud ovšem hovoříme
o baráčnících, tak jejich cíle byly veskrze pozitivní a zasahovaly do oblasti národní, vzdělávací a především sociální. Jejich zásady, což se především projevilo
v pojmenování vnitřní organizace, byly spíše konzervativní a v duchu té doby, je proto nemálo lidí mohlo nazývat zpátečníky.
A právě z udržování starých národních tradic plynula
jejich originalita a hlavní poslání. Celý spolek se na-
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škoda této možnosti
nevyužít.
Co se týká problému prašnosti: kromě
Vámi
zmíněného
kropení ulic JSDH
Nové Jirny, které
bylo provedeno vícekrát, je třeba i poznamenat, že do celé
Vámi popisované oblasti nechalo zastupitelstvo obce osadit
dopravní značení –
zóna 20 km. Vzhledem k tomu, že celá oblast není až na malé výjimky
„volně průjezdná“, tj. že se tu vyskytují a projíždějí lidé,
kteří tu bydlí či se rekreují, je tento problém nejen v nezpevněné komunikaci, ale také a především v lidské
ohleduplnosti, toleranci a dodržování povolené rychlosti. Bohužel pojem ohleduplnosti se v dnešní době nějak vytrácí a mnohým již nic neříká. Ani asfaltové
silnice veškeré problémy nevyřeší, jelikož pro mnohé řidiče dodržování rychlosti nic neznamená. A vybudování
zpomalovacího prahu? Ano, ale nejlépe před sousedem,
ne před mým domem – takto zní nejčastěji odpovědi stěžovatelů, kde už jsou asfaltové povrchy hotovy.
Stanislav Skořepa, starosta

zýval obcí a z toho vycházelo i oslovování mezi členy.
Na vrcholu organizace stál pantatínek, který neměl
velkých pravomocí, ale garantoval jistou kontinuitu, tedy to, aby se spolek nevzdálil svému původnímu poslání. Správní agendu a zásadní slovo měl rychtář, který
se opíral o konšelstvo. Zapisovateli či jednateli se říkalo
syndikus, pokladníkovi berní a správci majetku šafář.
Kontrolní funkci zastávali členové s pejorativním oslovením – slídilové. Mezi sebou si říkali sousedé nebo tetičky. V podstatě to celé vycházelo z podoby české obce
před polovinou 19. století a když v polovině 70. let
předminulého století vznikaly první baráčnické obce,
tak tímto jejich zakladatelé vzpomínali na pověstné „staré dobré časy“. A na vnitřní organizaci a oslovování se
do dneška nic nezměnilo.
Asi v roce 1936 se do Nových Jiren přistěhoval pan
Rudolf Beneš, který pocházel z Kročehlav, jež jsou dnes
součástí města Kladna. V Kročehlavech byl baráčníkem
a jelikož se s tímto spolkem nechtěl nadobro rozejít, tak
se rozhodl, že jej založí právě v Nových Jirnech. Ihned
se zapojil do místního spolkového života a na schůzi
legionářské obce přednesl svůj záměr a vysvětlil účel
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Zajímavosti

baráčnické obce. Jeho vystoupení se setkalo s velkým
ohlasem a ještě na příslušné schůzi legionářů se rozhodlo, že vzejde v život nový spolek. První ustavující sedění se sešlo už 9. dubna toho roku a v červnu byly
soudem schváleny závazné stanovy.
V Čechách tehdy působila rozsáhlá zemská baráčnická organizace, tzv. Veleobec. Některé baráčnické
obce se do ní však nepřipojily, jelikož se nechtěly vázat
pevnou zemskou organizací, a tak si i do názvu daly, že
jsou samostatné. Každý spolek musel mít i jasné sídlo,
které mohlo být jen v samosprávné obci – pro novojirenské to znamenalo, že sídlo spolku muselo být zapsáno jen v Jirnech. A jelikož si zakládající členové
potrpěli na tom, že jsou z Nových Jiren, vyjádřili to

Spolky a organizace

alespoň slovem „Podlesí“. V Nových Jirnech tak vznikla Vlastenecko-dobročinná samostatná obec baráčníků
„Podlesí“ se sídlem v Jirnech.
Brzy si získala dobré jméno a do obce se hojně hlásili
i jirenští. Množství členů získala především ze Vzájemně se podporující jednoty v Jirnech. Od počátku se
především starala o své nemohoucí členy a o ty, kteří
byli z různých důvodů v sociální nouzi. Taktéž udržovala dle svých možností hezký vzhled obce, pořádala
plesy a uctívala oběti velké války. Jak si baráčníci vedli
po II. světové válce je již předmětem jiné kapitoly
Milan Bednář
v jednom z následujících čísel.
ve spolupráci s emeritním rychtářem

Miroslavem Bláhou

Informace o činnosti místních spolků

Dne 20. 10. 2010 pořádají místní zahrádkáři ve spolupráci se základní organizací Svazu postižených civilizačními chorobami (ZO SPCCH) jednodenní zájezd do
Polska (Kudowa Zdrój).
ZO SPCCH dále dne 7. prosince 2010 uskuteční
jednodenní zájezd do vánočně vyzdobených Drážďan.
Zájemci o oba zájezdy se mohou přihlásit
u pí. Sůrové, p. V. Jelínka (728 375 011) a Ing. Z. Havlové (606 483 233).
Ing. Zdeňka Havlová

Soustředění mladých novojirenských
hasičů

Jako každý rok i letos jsme uspořádali pro naše mladé
hasiče SDH Nové Jirny víkendové soustředění na
Slapech hned na začátku září, 3. - 5. 9. 2010. Počasí nám
vyšlo skvěle! Spali jsme v kempu ve stanech a všem dětem se to moc líbilo. V sobotu dopoledne všichni pilně
trénovali a dospěláci jim připravovali trať v lese, včetně
stanovišť. Po obědě a poledním klidu vyrážely děti
v hlídkách na trať, kde plnily úkoly podle pravidel celoroční hry Plamen.
Po ukončení závodu čekala na všechny dobrá večeře
a večerní rej v maskách. Po malém dovádění jsme pro
děti připravili další trasu – tentokrát na noční bojovku.
S baterkami chodily po cestě osvícené svíčkami a také
plnily různé úkoly. Podařilo se jim probudit i cholínská
strašidýlka. Některé se i trochu bály, ale zvládly to na
jedničku, i ti nejmenší.
V neděli všechny účastníky čekala odměna nejenom
za statečnost, ale i za správné splnění úkolů – vázání uzlů, topografie, hasicích prostředků, zdravovědy, zdolání
lana a střelby ze vzduchovky. Po sbalení stanů a dobrém
obědě jsme vyrazili na výlet do Koněpruských jeskyň.

Dětem se tam moc líbilo a nakoupily spoustu suvenýrů
pro rodiče. Dali jsme si ještě slíbenou zmrzlinu a už šli
k autobusu. Hurá domů, ale některým se moc nechtělo.
Chtěla bych všechny moc pochválit za jejich velkou
snahu a zvládnutí připravených úkolů.
Poděkování patří všem zúčastněným členům našeho
sboru za pomoc při organizování tohoto soustředění.
Děkujeme také Obecnímu úřadu Jirny za finanční
podporu našich nejmenších hasičů!
vedoucí mládeže Martina Kopasová

Letní dětský tábor úvalských a
novojirenských mladých hasičů

Na přelomu července a srpna se konal již 12. ročník dětského tábora, který organizuje Sbor dobrovolných hasičů Úvaly. Mladí hasiči z Úval a Nových Jiren opět
zavítali do Stříbrné Skalice, která je zasazená do
malebné krajiny Posázaví. I když tomu počasí, které připomínalo spíše skotské končiny, příliš nenahrávalo, vydali jsme se s táborníky poznávat divoký západ.
Nechyběl neohrožený šerif s nenabitou pistolí, ale ta-
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ké banda banditů. Banda, která při přepadení dostavníku
ukradla mapu vedoucí k pokladu, ale nedokázala spolupracovat, tak si každý lotr odnesl jeden odtržený kus.
Malí měšťané se dali bez okolků ve spolupráci s šerifem
do hledání jednotlivých banditů a útržků mapy. Byli
úspěšní – každým dnem se jako mozaiku podařilo doplňovat mapu až do celistvosti. Své hledání neomezovali
pouze na okolí městečka, ale vydali se i do blízké
Sázavy a prostřednictvím železnice do vzdálenějšího Jílového, kde poznali pravý zlatý důl.
Malí měšťané se zkušeností z dlouhého hledání banditů už bez problémů našli vysněný poklad, o který se následně bratrsky rozdělili. A celé městečko zbohatlo
natolik, že se v předposledním dni mohla uspořádat
olympiáda a dlouho očekávaný jarmark.
Stíhání banditů samozřejmě vzalo mnoho sil a na
samém konci tábora byl nejeden měšťan unavený. Domů proto odjížděl s radostí z brzkého shledání s milovanou rodinou a poklidným domovem, ale plný
příjemných vzpomínek na to, co všechno prožil za
pouhých devět dní.

SDH Jirny

oddílový vedoucí Milan Bednář

Uplynulý měsíc se nesl ve znamení soutěží, výjezdů
a jednoho výročí založení sboru dobrovolných hasičů
v Šestajovicích.
Tohoto 115. výročí jsme se zúčastnili v sobotu 28. 8.
2010 s naší již historickou Tatrou T111. Během akce by-
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la předvedena ukázka techniky ze širokého okolí, hašení
a vyprošťovaní osob z osobního automobilu a mladí
hasiči předvedli ukázku požárního útoku. V průběhu celé akce si návštěvníci mohli prohlédnout fotografie
dokumentující činnost sboru. Největší atrakcí ovšem byla jízda historickým hasičským veteránem a také
možnost podívat se na celou obec a přilehlé okolí z výšky pomocí automobilového žebříku. Na závěr celé akce
byla předána ocenění členům sboru.
První výjezd uplynulého měsíce jsme zaznamenali
v pátek 3. 9. 2010, kdy vyjížděla naše jednotka k požáru
haly bývalé mrazírny v Mochově. Po příjezdu na místo
zásahu bylo zjištěno, že se jedná o požár skelné vaty
a dřeva ze střešní konstrukce hořící pod sutinami bývalé
haly. Vzhledem k velkému množství sutin, které nebylo
možné vlastními silami odstranit, musela být nasazena
těžká technika, která nám umožnila přístup k ohnisku
požáru. K uhašení požáru byly nasazeny tři „C“ proudy.
O pět dní později, tedy 8. 9. 2010, vyjížděla naše
jednotka do prostoru bývalých mrazíren v Mochově
znovu a opětovně se jednalo o požár haly, ale v mnohem
větším rozsahu. Po příjezdu na místo zásahu byla naše
jednotka určena velitelem zásahu k rozvinutí dopravního
vedení a jednoho „C“ proudu na střechu haly a následnému hašení střechy. Dále jsme prováděli kyvadlovou dopravu vody na požářiště a s použitím dýchací
techniky jsme se podíleli na rozebírání střešní konstrukce.

Srdečně Vás zveme
na diskotéku ve stylu

pyžamové párty
v sobotu dne 9. 1 0. 201 0
od 20 hodin
v kulturním domě Jirny

opětně na Vás čeká videoprojekce
se skvělou hudbou

Vstupné 1 00 Kč

Lístky v předprodeji
v cukrárně u Antošů,
Brandýská ulice, Jirny

Těšíme se na Vás!

První soutěže jsme se zúčastnili v sobotu 11. 9. 2010
a konkrétně se jednalo o okrskovou soutěž v požárním
útoku v Přišimasech. Z důvodu absence několika našich
klíčových členů jsme byli donuceni družstvo přeskládat.
I přes to jsme svou roli splnili důstojně a umístili jsme
se na krásném třetím místě.
Druhé soutěže jsme se zúčastnili o týden později.
Tentokrát se jednalo o soutěž o pohár starosty obce Šestajovic v požárním útoku. Naše družstvo zaběhlo naprosto shodný čas s družstvem ze Kbel a byli jsme
nuceni běžet ještě jednou, aby se rozhodlo o druhém
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a třetím místě. Pravidla byla jasně dána. Každý terč musí
svítit, aby byl pokus uznán za platný. Kbelský terč pouze problikl a my jsme tudíž měli být uznáni za vítěze.
Skutečnost byla ovšem jiná. Po skončení útoku bylo za
vítězné družstvo uznáno to ze Kbel. Je smutné, že dvěma družstvům za stejnou chybu nebyl pokus uznán,
a když se jednalo o pohárová místa, tak rozhodčí nedokázali rozhodnout správně, a odmítali přijmout protest
z naší strany.

Cílem MO Úvalsko je především pozitivní rozvoj našeho regionu a vytvoření zdravého prostředí pro život
občanů regionu. Proto budeme aktivity TOP 09 v našem
regionu koordinovat, spolupracovat v obecních zastupitelstvech výše zmíněných obcí na problémech bydlení,
dopravy, ekologie, školství a bezpečnosti, které svým
rozsahem přesahují působnost zastupitelstev jednotlivých obcí. V neposlední řadě máme na starosti nábor
nových členů strany, který je (oproti standardům jiných
stran) po vyhraných volbách zatím omezen.
Věříme, že se straně TOP 09 podaří zodpovědnou politikou získat důvěru občanů Úvalska. K naplňování cílů
dochází vždy postupnými kroky, není možné vše vyřešit
naráz. Pro nás na kandidátce TOP 09 v Jirnech je tím
prvním krokem úspěch v letošních komunálních volbách.
Děkujeme všem, kteří nás v nich podpoří.
Martin Rucký, člen TOP 09

Mistrovství ČR v MTBO

Po návratu ze soutěže v Šestajovicích jsme se doma
příliš neohřáli. Po cca deseti minutách pobytu na naší základně nám byl vyhlášen poplach na požár rodinného domu v Zelenči. V 18.07 vyjíždí obě družstva naší
jednotky. Po příjezdu na místo zásahu byla část jednotky
určena k natažení útočného vedení a hašení požáru, za
použití dýchací techniky, ze zadní části budovy. Zbytek
jednotky zajišťoval dopravu vody na požářiště. Po
uhašení požáru jsme ještě několik hodin prováděli dozor
a dohašování skrytých ohnisek na místě zásahu a po předání objektu majiteli se jednotka vrací zpět na základnu.
Pro více aktuálních informací navštivte naše webové
stránky www.hasicijirny.cz.

za SDH Jirny Milan Slabý

TOP 09 začíná s aktivní činností
v naší obci i regionu

Po úspěšných jarních parlamentních volbách vstoupila
do parlamentu nová politická strana TOP 09 a po sestavení vlády se stala motorem nutných ozdravných reforem v naší společnosti.
V současné době probíhá v této mladé straně proces
vytváření organizační struktury důležité pro fungování
komunální politiky – místních organizací. 27. července
2010 bylo krajským sněmem TOP 09 schváleno založení
MO Úvalsko, sdružující v rámci regionu Praha–východ
město Úvaly, obce Horoušany, Jirny, Šestajovice a Škvorec. Za předsedu nové místní organizace jsme si zvolili
pana Ing. Ivana Černého (Úvaly), který má dlouholeté
zkušenosti z komunální politiky v roli starosty Úval.
Místopředsedou byl zvolen pan Ing. Jan Lehečka (Jirny).

O víkendu 9. – 10. října 2010 proběhne v přilehlém
Klánovickém lese Mistrovství ČR v MTBO, neboli orientační cyklistice. Jedná se o jeden z dynamicky se rozvíjejících orientačních sportů, kdy závodník na horském
kole musí v co nejkratším časovém úseku projet trať sestavenou z kontrolních bodů. Trať je zakreslena do speciální mapy, kde je kladen důraz na klasifikaci sjízdnosti
cest, podle které závodník volí optimální postup mezi
jednotlivými kontrolami. V sobotu dopoledne je na
programu
Mistrovství ČR ve
sprintu MTBO,
odpoledne Český
pohár na krátké
trati a v neděli Mistrovství ČR klubů
MTBO. V sobotu
večer proběhne
slavnostní vyhlášení výsledků Českého
poháru.
Celého klání se
zúčastní kompletní
reprezentační špička ČR v MTBO.
Centrum závodů
bude v Masarykově ZŠ v Klánovicích a kromě registrovaných závodníků si bude moci orientaci na kole vyzkoušet široká
veřejnost v rámci tratí pro příchozí. Více informací se
dozvíte na webu závodu www.fspraha.cz a na webu
MTBO www.mtbo.cz. Přijďte si zazávodit!

Jan Bradler
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Školství
Na co se mohou těšit děti v MŠ

První dny září jsme dětem zpestřili představením klauna
Pepína, který měl obrovský úspěch a dětské nadšení
a smích byl slyšet až do prvního patra budovy MŠ.
Klaun Pepíno si vybral pár dobrovolníků a vykouzlil
Lucii Bílou a Felixe Slováčka (viz foto).
A co nás čeká dalšího?
• cirkus Cecilka
• představení divadla Albatros s názvem
„O vykutáleném strašidle“
• návštěva cukrárny
• Mášenka a zvířátka
• školení Dentalalarmu o správném čištění zoubků
• pan kouzelník v MŠ
• ZOO koutek ve žluté a zelené třídě ... staráme se
společně o šnečka Drobečka
• hudební představení (DUDÁK)
• divadlo Koloběžka
• příprava besídky
• cvičení jógy
• kurzy plavání v Čelákovicích
• prohlídka svíčkárny Šestajovice s vlastní výrobou

Recepty z našichobcí

Štrůdl z piva

Ingredience těsta: 30 dkg polohrubé mouky, 1/2 100%
tuku, 16 lžic piva (10°), trochu soli
Další ingredience: jablka, máslo, ořechy
Příprava: Zpracujeme těsto, rozdělíme na 2 díly, vyválíme placku, posypeme strouhanými jablky a zavineme.
Potřeme rozpuštěným máslem a posypeme sekanými
ořechy.
Pečeme v předehřáté troubě cca 35 minut.

Dobrou chuť Vám přeje

Dana Gregorová

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

svíčky
• prohlídka malé ZOO v areálu SVÍČKÁRNY
• prohlídka veterinární ambulance v Šestajovicích
• oslava Vánoc se stromečkem a návštěvou Ježíška
Toto je jen malá „ochutnávka“ toho, co nás v tomto roce
čeká a na co se můžeme společně těšit!

za MŠ Jirny učitelka Martina Bilová

Inzerce
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ANGLIČTINA individuálně
pro malé, velké, doma i ve firmě,
jednotlivci i skupinky

DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
Tel. 775 950 098
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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

II. ročník
10/2010
říjen

16

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

