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Milí čtenáři,
prosincovému vydání Jirenského
zpravodaje vévodí rozsahem zprávy
z obce, do kteréžto runriky jsme zahrnuli i články, jejichž žánr se v předešlých číslech ještě neobjevil. Dále
se Vám představuje novojirenská
knihovna, své místo má i zdravotnictví a přispěly samozřejmě i různé
spolky a organizace. Doufáme, že
i toto vydání Jirenského zpravodaje
bude ku prospěchu a zachováte nám
přízeň i v příštím roce.
Vaše redakce

Na vesnici se ani v tomto měsíci práce nezastavila. Jak uhodily mrazy, které
pokryly hladiny rybníků silným příkrovem ledu, přikročili ke své náročné práci
ledaři. Ti pomocí seker a háků vyprošťovali velké kusy ledu, které pak na vozech dopravovali do pivovarů, ale i do hostinců. Ve sklepích, kde se shromažďovaly sudy piva, se množstvím ledu udržovala ideální teplota oblíbeného
nápoje. Led musel samozřejmě vydržet ve sklepě po celý rok, protože jiná
možnost chlazení nebyla.
Milan Bednář

Zprávyz obce

Šťastné a veselé

Říká se: „A až na obloze vyjde první hvězdička, je to
pro Ježíška znamení, aby začal všem dětem nadělovat
pod stromeček dárečky. Rychle běž rozsvítit stromeček,
ať i k nám najde cestu.“ Můžete namítnout, že to tak
není, že ozdobený stromeček přináší přeci Ježíšek
i s dárky, a nebo Ježíšek naděluje dárečky ve tmě, při nerozsvíceném stromečku, jinak by ho přece mohl někdo
zahlédnout.
Každý z nás má vlastní verzi. Každá rodina má právě
ty svoje malé rituálky a tradice, které tvoří atmosféru
Vánoc. Jsou pro nás důležité, děláme je s železnou pravidelností a bez nich by to prostě
nešlo – ať už zdobíme perníčky, vkládáme šupinku pod talíř, mistrovsky
ochucujeme bramborový salát, zapalujeme svíčku do okna, pečlivě pleteme vánočku či zpíváme koledy.
Všechny tyto činnosti tvoří Vánoce
a jsou našim největším bohatstvím, které předáváme dalším generacím. Díky

Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce dne 11. 11. 2009

1. Investiční a ostatní akce v roce 2009
Pan starosta seznámil přítomné s původním plánem investic na letošní rok a zároveň provedl i rekapitulaci,
jak se které akce podařilo zrealizovat.
- výstavba nové MŠ, školní kuchyně a jídelny,
včetně jejich dovybavení - hotova hrubá stavba,
vnitřní příčky, osazeny zárubně a okna, namontována vzduchotechnika, je dokončováno zateplení
pláště nové budovy (včetně stávající budovy), probíhá montáž elektroinstalace a topenářské práce, dále
zateplení střechy včetně konečné izolace, v objektu
SO O2 (2 jižní pavilony) budou v krátké době dokončeny i omítky vnitřních stěn včetně omítek podél
schodiště do 1.patra
- dokončení rekonstrukce fasády ZŠ a dovýměny
oken - z důvodu neobdržení dotačních prostředků nebylo realizováno
- zřízení a dovybavení další učebny, stavba přístřešku - další v pořadí již devátá učebna byla pro tento
nový školní rok 2009/2010 zřízena v přízemí
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za ně. Díky za to, že stále máme co předávat. Nepropadejte předvánočnímu uklízecímu a nákupnímu shonu to přeci není důležité. Věnujte se rodině a oslavujte
Vánoce, už se dávno nejedná jen o církevní slavnost.
Podle zpráv z tisku se obchodní řetězce rozhodly v letošním roce založit reklamu na tradičním pojetí Vánoc,
neboť míní, že v době krize by americké pojetí nebylo
českými občany vnímáno pozitivně. Některé chrámy
konzumu to špatně pochopily a do kabátce křiklavě červené barvy oblékly soby a nechaly zmizet jen kočího.
Ale snad tolik obávaná "krize" přinesla jednu pozitivní
věc - v obchodech a nákupních centrech začínají
opouštět uniformitu a snad dají přednost kráse
našich tradic a místo vousatých dědů
s mohutnými červenými nosy objevíme letos ve výlohách malého Ježíška,
jeho rodinu, rozsypané oříšky a jablíčka a třeba i rozkvetlou třešňovou větvičku.
Přejeme Vám krásné chvíle při
uskutečňování vánočních tradic.
Vaše redakce

zdravotního střediska z bývalé ordinace po MUDr.
Husincové a Kumprechtové, kde došlo k vybourání
vnitřní příčky a dalším úpravám v bývalých čekárnách. MUDr. Kumprechtová byla přestěhována
do ordinace po pí. Vilímovské.
- dostavba splaškové kanalizace v Nových Jirnech
- úsek u Horoušanského potoka (U Balažíkových) +
ul. Pod Lesem I. a III.
- při výstavbě splaškové kanalizace u Horoušanského potoka byla postavena i část chybějící stoky Na Polníku - Kanalizační stoky v ulici
Pod Lesem I a III jsou již i včetně vysazených odboček hotovy, na 24. 11. 2009 je vypsáno odborem
životního prostředí jednání ke kolaudaci. V letošním
roce tak byla kompletně dokončena výstavba
inženýrských sítí – vody, plynu a splaškové kanalizace v obou částech Jiren
- dostrojení 3. technologické linky na ČOV - na základě již hotové PD se v současné době připravuje
žádost o získání dotace ze SFŽP
- oprava části hráze rybníka v Nových Jirnech nakonec realizována celá
- rekonstrukce povrchu části ulice Spojovací - hotovo

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 lednového čísla je 16. prosince 2009.
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- rekonstrukce márnice – hotovo
- výstavba inženýrských sítí v lokalitě Hřbitov IV.
9RD + 13 RD u Rewe - výstavba IS pro 9 RD zrealizována, pro 13 RD ne, nebyl ani zahájen prodej
samotných pozemků
- nové přechody pro chodce na silnici II/101 ulice
Brandýská, vč. dalších dopravních úprav a značení - 2 přechody na silnici II/101 zrealizovány za
pomoci získané dotace z Fondu dopravně bezpečnostních opatření Středočeského kraje. Současně
s touto stavbou bylo provedeno požadované dopravní řešení ke zklidnění provozu křižovatky Brandýská - Družstevní - Tovární. Do konce týdne
proběhne ještě instalace 2 ks dopravních zrcadel na
výjezdu z ulice Navrátilova a ulice Kaštanová.
Skutečnost navíc:

- rekonstrukce autobusových zastávek - ve snaze
o zkulturnění dopravy MHD, ale i vzhledem k zchátralým a poničeným autobusovým čekárnám – zastávkám, podala obec ve spolupráci se Svazkem
obcí Úvalska žádost o dotaci. Do této žádosti bohužel mohly být začleněny pouze ty autobusové zastávky, které se nachází na pozemcích v majetku
obce. Proto 4x Nové Jirny a pouze 1x Jirny. V současné době probíhá vlastní realizace.
2. Káranský přivaděč
Byla přednesena krátká informace ke stavbě vodovodního přivaděče, která byla zahájena vloni na podzim a která byla již ukončena. Na 12. 11. vypsal odbor životního
prostředí kolaudační řízení, po jehož nabytí právní moci
dojde v průběhu prosince k zprovoznění nového řadu
s káranskou vodou a dále i ke zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti.
3. Směna pozemku
Nejedná se v pravém slova smyslu o klasickou směnu
pozemku, ale o změnu katastrální hranice v rámci katastrálních území Jiren a Šestajovic, která vyplývá z požadavku Obecního úřadu Šestajovice. Dochází:
a) ke zmenšení správního území k.ú. Jirny o pozemek
p.č. 686 o výměře 45 350 m2 a pozemek p.č. 685
o výměře 5 948 m2 - 51 298 m2
b) k rozšíření správního území k.ú. Jirny o pozemek
p.č. 305/2 o výměře 80 296 m2, pozemek p.č. 696/5
o výměře 16 m2 a pozemek p.č. 836 o výměře 3 562
m2 + 83 874 m2 (+32 576)
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školního roku od 1. 9. 2010 měly být 2 školní učebny, školní družina, prostor pro další zájmové
kroužky a v neposlední řadě i větší pohybová
místnost pro tělesnou výchovu.
Snahou obce bude i ve spolupráci s nájemcem nákupního střediska p. Ing. Hlaváčem dořešit opláštění budovy
a úprava jejího okolí. Dále v návaznosti na získání finančních prostředků je uvažováno o intenzifikaci čistírny odpadních vod, výsadby veřejné zeleně, úpravy
komunikací.
Konečná podoba plánu investic bude známa po vytvoření a schválení řádného rozpočtu v I. čtvrtletí roku
2010.
5. Diskuze
- Kniha o Jirnech – výtisky přivezeny z tiskárny již na
obecní úřad. Na přání p. Antoše, který chtěl, aby se
kniha dostala mezi co nejvíce lidí, byla konečná cena 1 publikace stanovena na 150 Kč. V prvé řadě
bude k dispozici od příštího týdne 600 ks výtisků –
poměrný díl obce.
- Dotaz na přeložku silnice II/101 – Krajský úřad
Středočeského kraje zadal posouzení variant uvedené přeložky z hlediska vlivu na životní prostředí,
které by mělo být vypracováno do konce r. 2009.
- Vyvýšené přechody – p. starosta vysvětlil důvod vybudování vyvýšených přechodů včetně náročnosti
příprav při jejich schvalování. Dle klimatických
podmínek bude dokončen ještě nástřik bílých pruhů.
- Otázka zpomalovacího pruhu při vjezdu z ul. Brandýské do ulice 5. května – bude řešeno na pracovní
poradě zastupitelstva obce
- Dotaz na budoucí kapacitu parkoviště před novou
MŠ – asi 15 míst
- Otázka budoucího uspořádání základní školy (úvaha
ke zřízení i druhého stupně), odvisí od spolupráce
a smlouvy s OÚ Šestajovice
- Výsadba veřejné zeleně – je vytvořena projektová
dokumentace, na jejímž základě se zpracovává žádost o dotaci.
- Cena vody z Káranského přivaděče – bude stanovena během měsíce prosince 2009.
- Opětovný dotaz k dani z nemovitosti u novostaveb –
pokud bylo učiněno daňové přiznání – finanční úřad
pošle automaticky složenku.
- Pozemek bývalé střelnice – prováděny terénní
úpravy, v budoucnu se počítá s výsadbou zeleně.
- Dotaz na vánoční koncert – bude řešeno na zastupitelstvu obce.
- Otázka dopravního značení na ul. Brandýské vzhledem k tomu, že se nejedná o místní komunikaci, je toto značení plně v kompetenci SÚS

4. Předběžný plán investic resp. činnosti na rok 2010
Příští rok bude věnována velká pozornost i nadále oblasti školství
- dostavba MŠ a její dovybavení včetně školní kuZávěr: Ing. Hrůza přednesl návrh usnesení, které bylo
chyně
- stavební úpravy prostor staré MŠ, kde by od příštího jednomyslně schváleno.

Zprávyz obce

Vážení občané,
od listopadu 2009 již můžete využít služby CZECH POINT na
Obecním úřadě Jirny, vždy
v úřední dny, a to v pondělí 8 - 12
a 13 - 17 hodin a ve středu 8 - 12 a 13 - 17 hodin.
Co vše můžete na tomto kontaktním místě vyřídit?
- výpis z Katastru nemovistostí
- výpis z Živnostenského rejstříku
- výpis z Bodového hodnocení řidiče
- výpis z Rejstříku trestů
- výpis z Obchodního rejstříku
- výpis z Insolvenčního rejstříku
- výpis seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Veškeré výpisy lze pořídit za cenu 100 Kč, za každou
další stránku 50 Kč. S sebou si nezapomeňte přinést své
doklady (občanský průkaz popř. řidičský průkaz).

Kontrola hrobových míst

OÚ

V měsíci prosinci proběhne kontrola vyplacení hrobových míst. Pokud naleznete u svého hrobu cedulku
NEZAPLACENO, pak s velkou pravděpodobností nemáte vyplaceno hrobové místo, případně vám již končí jeho
vyplacení!
V tomto případě se dostavte co nejdříve na Obecní úřad
Jirny v úřední hodiny, tj. pondělí a středa od 8 - 12 a 13 17 a uhraďte potřebný poplatek.
Ceny pronájmů jsou následující:
• jednohrob a hrob urnový 640 Kč / 10 let
• dvojhrob 1 280 Kč / 10 let
• hrobka 480 Kč / m2 / 10 let
V případě dlouhodobého nevyplacení hrobu je
možné, že toto hrobové místo budeme nabízet jako
volné k pronájmu dalším zájemcům!
Pokud ještě nemáte sepsanou smlouvu dle § 25 zákona
č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., je nutno ji
uzavřít (též na Obecním úřadě Jirny). S sebou je nutno
mít platný občanský průkaz a adresu a rodné číslo zástupce majitele hrobu.

Vyhlášky obce Jirny
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OÚ

O veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení
a čistotě v obci a o místních poplatcích.
V roce 2007 vydala obec Jirny dvě obecně závazné vyhlášky:
1. Obecně závazná vyhláška obce Jirny č. 1/2007 ze dne
10. 1. 2007 o místních poplatcích.
2. Obecně závazná vyhláška obce Jirny č. 3/2007 ze dne
7. 2. 2007 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Jirny – Nové Jirny.
Obě vyhlášky jsou v souladu s příslušnými zákonný-

mi normami ČR. Příslušná ustanovení zákonů jsou uvedena v záhlavích předmětných vyhlášek. Vyhláška
o veřejném pořádku upravuje práva a povinnosti všech
osob (fyzických, podnikatelů a právnických) na území
obcí, upravuje postup při zajišťování veřejného pořádku,
čistoty, stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství, užívání veřejného prostranství, ochranu veřejné zeleně včetně posuzování porušení povinností dle
této vyhlášky. Vyhláška o místních poplatcích vymezuje
druhy místních poplatků, vznik a zánik poplatkové povinnosti, sazby poplatků a řešení porušení povinností
plateb poplatků.
Některé poplatky jsou obyvateli řádně placeny,
o dalších však řada občanů snad ani neví (např. poplatek
za užívání veř. prostranství).
V roce 2008 provedli členové zastupitelstva kontrolu
dodržování vyhlášky o veřejném pořádku a placení poplatků za užívání veřejného prostranství v obou částech
obce. Ne vždy byla tato činnost OÚ obyvateli vzata na
vědomí a závady odstraněny. Obecní zastupitelstvo se
však rozhodlo, že počínaje 1. 1. 2010 bude dodržování
obou vyhlášek důsledně kontrolovat a v případě nekázně
občanů postupovat ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb.
a dalších možných zákonných opatření.
V současné době budou vyhlášky obce uveřejněny na
pokračování i v Jirenském zpravodaji. (Vyhláška o veřejném pořádku byla otištěna v říjnovém vydání a vyhláška o místních poplatcích bude dle možností uveřejna
v lednovém vydání Jirenského zpravodaje)

Upozorňujeme tedy všechny občany aby se s oběma
vyhláškami řádně seznámili (pokud tak ještě neučinili).
Ing. Zdeňka Havlová

Distribuce knihy o Jirnech

V polovině listopadu vydaná kniha o historii a současnosti Jiren je na přání nedávno zesnulého pana Františka Antoše prodávána za 150 Kč. Knihu si můžete
zakoupit na čtyřech místech v obci: Obecním úřadě,
poště, samoobsluze a cukrárně.

Milan Bednář

Distribuce Jirenského zpravodaje

Distribuce Jirenského zpravodaje probíhá výhradně
prostřednictvím míst k tomu vybraných, a to zpravidla
od prvního pracovního dne v měsíci. Celý náklad je rozdělen zhruba na třetiny, kdy jedna třetina putuje na jediné distribuční místo v Nových Jirnech, kterým je místní
samoobsluha. Zbylé dvě třetiny nákladu jsou umístěny
v Jirnech - největší díl v místní samoobsluze a na poště.
Menší počet výtisků je k dispozici i na Obecním úřadě
Jirny, v cukrárně a v Centru zdravotní péče. Náklad 500
výtisků se zdá být zatím dostatečný. Jirenský zpravodaj
je k dispozici i v elektronické verzi na stránkách obce
www.jirny.cz.
redakce

Zprávyz obce

Pečuje o drobné památky

Vzrůstající anonymita, uzavírání se lidí do vlastních
domovů, už není jen výsadou měst, ale pohlcuje i venkov, kde k sobě měli lidé vždy blíže. Člověk už dnes
dává přednost pohodlí vlastního domku nebo bytu a méně se stará o veřejné záležitosti a veřejný prostor. Tatam
jsou časy, kdy pro rozvoj a hezké prostředí obce velice
aktivně pracovaly okrašlovací, štěpařské a v pozdější době svými členy početné zahrádkářské a baráčnické
spolky.
Dnes zbývají jen nejčilejší jednotlivci, kteří
dobrovolně a nezištně věnují svůj volný čas pro
zkrášlení obce. Mezi
takové lidi bezesporu patří František
Hausdorf z Nových
Jiren. Už od mládí
se věnoval zpracovávání kamene do
rozmanitých podob
a k různým účelům.
Kamenosochařstvím
se živí i dnes, ale
znalosti a um nevkládá jen do svého
podniku, ale již
několik desetiletí
v případě potřeby
opravuje
místní
drobné památky. To
činí ze své iniciativy a odměnou mu je často jen pocit z
dobře odvedené práce.
I jeho zásluhou stále zdobí les u Nových Jiren kaplička Panny Marie. Kaplička se zvoničkou tu stojí od roku
1914, ale poprvé ji v roce 1975 opravil právě pan
Hausdorf. Do opravy se pustil i v minulém roce, kdy
provedl kamenické práce a kapličce věnoval i pískovcovou sošku Panny Marie.
Některé drobné památky v obci se staly oběťmi vandalů a nebo ještě v dřívějších dobách poněkud politicky nevyhovovaly. Bude tomu asi čtvrt století, co si vandalové
dokázali svou sílu na kříži pod zvonicí u místního kostela. Povalenou a rozloženou památku ze začátku minulého století pak znovu postavil pan Hausdorf.
Kříž, který stojí v parku u jirenského hřbitova nad silnicí do Nových Jiren, je přímo „dítětem“ pana Hausdorfa. Místo krášlí již 11 let a udržuje génia loci prastarého
významu. Do roku 1969 se na tomto místě totiž tyčila socha sv. Judy Tadeáše, která byla po poničení přenesena
před místní kostel.
Zatím posledním a nedávným dílem novojirenského
starousedlíka je oprava centrálního hřbitovního kříže
a křížku na střeše márnice. Zanedbaný hřbitovní kříž
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z roku 1885 i jeho
základnu
pan
Hausdorf očistil
a zbrousil, aby odstranil desetiletí se
usazující nečistoty
a lišejníky. Po natření ochrannou
barvou je dožluta
laděný kříž důstojnou ozdobou
místního hřbitova.
Pan Hausdorf si
za svou činnost ve
vší skromnosti
nežádá žádnou odměnu či uznání.
Přiznává, že do
oprav památek nevkládá žádné velké
sumy peněz, jelikož to ani není potřeba. Hlavní je podle
něj ochota obětovat trochu svého volného času pro
dobrou věc.

Vzpomínka na revoluci

Milan Bednář

Vážení čtenáři,
dovolte nám při příležitosti 20. výročí SAMETOVÉ
REVOLUCE krátkou připomínku k tehdejšímu dění
v obci. Kromě účasti na demonstracích a setkáních na
Václavském náměstí a na Letné, několik našich občanů
(Gregor , Balažík. Křenek, Borková, Trejbalová, Hrdlička, Hrdličková, Skořepa, Čížek, Švehlová, Ťopka, ad.)
založilo Občanské fórum a přikročilo ke změnám v naší
obci. Někteří byli, poté co to zákon dovolil, kooptováni
do obecního zas tupitelstva a na podzim roku 1990 kandidovali v řádných volbách. Pořádaly se besedy, ples
OF, zrušena byla Národní fronta a v obci, tak jako v celé
republice, se nastolily demokratické principy. Většina
účastníků v komunální politice pracuje dosud a stará se
o další rozvoj obce.
Děkujeme, přejeme mnoho zdaru v další práci pro
demokracii a prosíme spoluobčany – nezapomínejte!

Ohlas na Jirenský zpravodaj

redakce

Paní Švehlová, dostal se mi do ruky Zpravodaj, který
vydáváte na OÚ. Moc se mi líbil, je hezky psaný, děkuji
všem za záslužnou činnost a obecnímu úřadu za to, co
dělá pro občany.

Jedličková, Nové Jirny

Dle telefonického rozhovoru
zaznamenala H. Švehlová

Zprávyz obce
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Celoživotním snem pana Antoše bylo vydání knihy o historii
V sobotu 7. listopadu 2009 jsme se na místním hřbitově Jiren. Díky velkému úsilí a porozloučili s jirenským rodákem panem Františkem An- moci přátel se podařilo knihu
tošem, který zemřel v sobotu 31. října.
dokončit a vydat, avšak jejího
Narodil se 23. února 1924 a celý svůj život v Jirnech výtisku už se nedočkal. Nejen
prožil a této obci zasvětil.
kniha nám bude vždy připomínat tohoto neobyčejného
člověka s velkým srdcem, bohatou duší a hlubokým vztahem Fr. Antoš v roce 2007
k rodnému místu, lidem a tradi- jako zasloužilý hasič
cím.
Jeho osobnost bude žít i nadále v naší obci a v my-

Odešel pan František Antoš

Jeho zásluhou se uskutečnilo mnoho kulturních a zájmových akcí, zájezdů a celá řada dalších aktivit. Od
mládí byl hasičem, členem skautského hnutí a několika
dalších spolků. Jeho podnikavý, pracovitý a nezištný
duch byl příkladem pro nás všechny a jeho odkaz nás
zavazuje k následování a pokračování v započatém díle.
Děkujeme všem, kteří se v sobotu 7. 11. 2009 přišli slích a srdcích jirenských občanů, kteří si jej váží a tímnaposledy rozloučit s naším strýcem, panem Františ- to mu s láskou a úctou děkují za vše, čím je obohatil.
kem Antošem. Zvláště bychom chtěli vyjádřit poděobčané Jiren,
kování SDH Jirny a organizaci Junák Jirny.
starosta Stanislav Skořepa

Knižníokénko

Josefa Petr Balcarovi, Náchod

Navštivte naši knihovnu

Začátkem 90. let jsem byla požádána, abych se ujala
novojirenské knihovny po pí. Kočárníkové. A tak jsem
začala v knihovně pracovat. Původní knihovna sídlila
v budově starého kina, byla to nevábná vlhká místnost
se zaprášeným a zastaralým knižním fondem. A tak jsem
hned začala s výřadem knih, a to jak politických, které
byly skoro nové a velmi málo čtené, tak i těch ohmataných a čtených až moc. Knižní fond jsem doplnila z nabídky čtenářů, kteří nám nosili různé knížky, tak i ze
zrušené knihovny v Běchovicích. Dlouho ale čtenářská
pohoda netrvala. Obec ztratila budovu v restituci
a knihovna se ocitla na „ulici“. Obecní knihovna se měla
stavět, a tak byla část knižního fondu odvezena k p. Ťopkovi do Jiren a zbytek jsem si vzala domů do chodby
a půjčovala jsem knihy naše i z výpůjčního fondu Čelákovic těm několika věrným čtenářům, kteří zbyli. Trvalo
to však další 2 roky až do srpna r. 1994, než byla obecní
knihovna u hasičské zbrojnice v ul. Dělnická znovu

a obecní zastupitelstvo

otevřena. Tím začala nová éra novojirenské knihovny.
Brzy k nám začali chodit čtenáři všech věkových skupin, knižní fond začal úspěšně narůstat až do dnešního
počtu cca 3 000 svazků. Hlavní zastoupení má beletrie,
dále žánry napětí a detektivní romány, své stále čtenáře
či spíše čtenářky má oblíbená společenská literatura
i zamilované romance. Stálý zájem je o encyklopedie
a naučné knihy všeho druhu, největší zájem je o publikace o zahradách a zařizování domu. Pro novojirenskou knihovnu předplácí obecní úřad tyto časopisy týdeníky Katka a Květy a měsíčníky Cosmopolitan
a Praktickou Ženu. Regionální Knihovna města Mladá
Boleslav zajišťuje knihy tzv. „výměnného fondu“, a tak
se 2x ročně mohou naši čtenáři těšit na „horké novinky“
- 50 ks nejnovějších knížek.
Zaujalo Vás povídání o naší knihovně? Otevírací doba je v naší knihovně přizpůsobena pracujícím, kteří se
vracejí později z práce, můžete nás tedy navštívit každé
pondělí od 16.30 do l9.30. Těším se na nové čtenáře.
Zorka Jochová

Zdravotnickýkoutek
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existují případy, kdy někdo onemocněl brzy po
Mýty a fakta o očkování proti chřipce Pokud
očkování, nedostal chřipku z očkovací látky, ale byl na-

Očkování proti sezónní chřipce, které je plně dostupné
všem zájemcům, již probíhá. Očkují praktičtí lékaři a cena vakcíny včetně vpichu je zhruba 300 až 350 korun.
Zájemci si je hradí v plné výši, ale některé zdravotní pojišťovny na vakcínu přispívají.Zvětšit obrázek
Očkování má význam jen pro oslabené jedince a seniory. U zdravých lidí si organismus dokáže poradit
s chřipkovým virem sám. Chřipka není rýma. Je to virové onemocnění, na které každý rok v ČR umírají dva tisíce lidí. Pokud se objeví nový virus, úmrtnost se
dramaticky zvyšuje. Ten, kdo je očkován, nechrání pouze sám sebe, ale i své okolí, protože nemůže chřipku na
nikoho přenést. Je tedy vhodné pro všechny, kdo mají ve
svém okolí děti, těhotné ženy, starší osoby a osoby trpící
nějakou chronickou nemocí.
Po vakcinaci se u lidí objeví ještě horší průběh
chřipky, než kdyby nebyli očkováni. Současné očkovací látky jsou zcela bezpečné a obsahují pouze části viru
(rozbitý virus), který nemůže nikdy člověka nakazit.

kažen již v době očkování nebo bezprostředně poté –
dříve, než si tělo mohlo vytvořit protilátky (to trvá asi
deset dnů). Chřipku by tedy dostal stejně, bez ohledu na
očkování.
Vakcíny proti chřipkovému viru nejsou dostatečně
dlouho testovány a sporná je jejich bezpečnost
a nežádoucí účinky. Očkovací látky jsou testovány naprosto stejně jako jiné léky a každoročně podléhají
složitému registračnímu řízení. Pokud by se přesto objevily závažné nežádoucí účinky, byla by daná vakcína
okamžitě stažena z distribuce.
Očkování není vhodné pro děti a těhotné ženy. Ve
světě se běžně očkují děti od šesti měsíců věku. Vzhledem k vyvíjejícímu se imunitnímu systému jsou však
děti, na rozdíl od dospělých, očkovány dvakrát za sezónu. Očkování těhotných žen se velmi doporučuje, protože v této skupině populace byla prokázána vysoká
úmrtnost na chřipku.

Centrum zdravotní péče Jirny
informuje

padá mnohdy složité objednávání a vyšetření lze provést
prakticky ihned. V případě nutnosti speciálního endoskopického vyšetření chirurgická ambulance úzce
spolupracuje s nově otevřeným gastroenterologickým
centrem Nemocnice Vysočany. V praxi spolupráce probíhá tak, že pacientům je v případě potřeby tohoto vyšetření přímo v naší ambulanci sjednán konkrétní termín,
jsou poučeni o způsobu vyšetření a nutné přípravě k tomuto vyšetření, vybaveni patřičnými léky a žádankou
a ve sjednaný čas je jim v tomto centru endoskopické
vyšetření provedeno. Na základě výsledků vyšetření je
pak specialistou na chirurgické ambulanci navržen další
léčebný postup.
Angiologická (cévní) poradna je zaměřena na diagnostiku onemocnění aparátu dolních končetin.
V chirurgické ambulanci provádíme léčbu křečových žil
dolních končetin buď konzervativně (za pomoci léčiv
a kompresivní terapie), či sklerotizační metodou (do
změněných povrchových žil se aplikuje látka, která
„slepí“ postižené žíly).

Zdravotnípéce

Pokračujeme v cyklu představování jednotlivých
ambulancí Centra zdravotní péče Jirny.
Dnes Vám představujeme ambulance oborů chirurgie a ortopedie
Chirurgická ambulance vedle každodenního ošetřování úrazů a traumatologické péče je zaměřena zejména na
odstraňování kožních a podkožních útvarů, léčení nemocí konečníku a cévní poradenství. V rámci ordinačních
hodin chirurgické ambulance jsou otevřeny i následující
odborné poradny v oblasti proktologie, gastroenterologie a angiologie. Proktologická poradna je zaměřena
na diagnostiku a léčbu onemocnění konečníku a dolní
části tlustého střeva. V případě, že jsou příčinou Vašich
potíží hemeroidy, je naše ambulance přístrojově vybavena na aplikaci tzv. Barronnovy metody, kdy se pomocí
aplikátoru na krček hemoroidu nasadí elastický kroužek,
který způsobí samovolné odumření a odloučení zaškrceného hemoroidálního uzlu. Léčba
probíhá
ambulantně, bez anestezie a obvykle bez pracovní neschopnosti.
Gastroenterologická (břišní) poradna je zaměřena na
diagnostiku a léčbu onemocnění zažívacího traktu
(onemocnění jícnu, žaludku, střev, žlučníku, slinivky,
…). Zdravotnické zařízení je vybaveno sonografem, kterým lze řadu nemocí diagnostikovat. Výhodou je, že od-

Hana Švehlová

Ortopedická ambulance je zaměřena na léčbu poruch
pohybového aparátu, zejména kloubů a páteře. Specialitou je vyšetření dolních končetin formou digitální boropodometrie s případnou následnou modelací a dodáním
ortopedických vložek a obuvi. Jedná se o moderní odborné vyšetření nohou na unikátním zařízení snímajícím
digitálně v reálném čase průběh zátěže nohou v jednotlivých fázích kroku. Vlastní vyšetření spočívá v sérii kroků na tlakově citlivé plošině se senzory. Výsledkem je

Zdravotnípéce

přesná osobní analýza odhalující odchylky od normálu,
případné dysfunkce, přetížené partie a další ohrožená
místa. Zároveň zařízení slouží ke správnému vymodelování ortopedických vložek a ortopedických bot. Veškerá nezbytná vyšetření proběhnou přímo v Centru
zdravotní péče Jirny a to včetně předání vyrobených ortopedických vložek nebo ortopedické obuvi.
Další specialitou ortopeORDINAČNÍ DOBA
dické ambulance je péChirurgická i ortopedická
če o nejmenší pacienty,
ambulance
spočívající ve vyšetření
novorozeneckých kyčlí.
A opět jak lékař-ortoped tak lékař-sonografista
provedou
nezbytná vyšetření přímo v našich ambulancích.
V chirurgické ambulanci se o Váš zdravotní stav postarají MUDr. Daniel Klouza, MUDr. Jaroslav Verner,
MUDr. Jaroslav Chaluš, MUDr. Jakub Kutil, MUDr. Tomáš Pospíšil a sestřička Gabriela Hluchá.
V ortopedické ambulanci Vás se o Vás postarají MUDr.
Michal Matoušek, MUDr. František Stuchlík a sestřička
Lucie Kulová.
K návštěvě obou ambulancí není třeba doporučení od
praktických lékařů. V případě potřeby můžete obě
ambulance navštívit v těchto ordinačních hodinách:
Jaký bude provoz o Vánočních svátcích? Provoz odborných ambulancí bude ukončen ve středu 23. prosince
2009 a nově bude zahájen v pondělí 4. ledna 2010. V posledním týdnu roku 2009 budou v provozu pouze ordinace praktického lékaře pro dospělé a ordinace

Spolkya organizace

SDH Jirny

Topná sezóna je v plném proudu, a proto přicházíme
s upozorněním týkajícím se topidel a komínů.
Žádná topná sezóna se neobejde bez mnoha požárů
souvisejících s topidly a komíny. Kromě technických závad má na nich významný podíl i lidská neopatrnost či
neznalost. Lidé bohužel mnohdy zapomínají na preventivní vyčištění komínů, někteří občané dokonce přešli
z plynového nebo elektrického vytápění opět na topení
dřevem či uhlím, aniž by tomu přizpůsobili komín. Také
při užívání topidel si mnozí často počínají neopatrně.
Jednou z častých příčin vzniku požáru je i umístění hořlavých látek příliš blízko topidla.
Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických závadách komínů, kouřovodů a topidel, které
způsobují požáry nebo úniky zplodin. Stačí zanedbání
údržby nebo chvilka nepozornosti a ohnivý kohout může
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praktického lékaře pro děti a dorost v následujícím
rozsahu: v pondělí 28. 12. 2009 od 08.00 do 12.30
hodin ve středu 30. 12. 2009 od 08.00 do 12.30 hodin.
Co dále připravujeme?
- v lednu 2010 zahájí svoji činnost domácí zdravotní péče. V případě potřeby a na doporučení praktických lékařů tak zdravotní sestry budou moci poskytovat
nezbytnou zdravotní péči i v přímo domácnostech pacientů
- urologická ambulance rozšíří své ordinační hodiny
a nově bude provádět specializované vyšetření na
uroflowmetrickém přístroji
- gynekologická ambulance rozšíří své ordinační hodiny
o další den v týdnu
- otorinolaryngologická ambulance rozšíří své ordinační
hodiny a nově bude k vyšetření využívat optických laryngoskopů a přístroje na slovní audiometrii
- podstatně bude rozšířen provoz dopravní zdravotní
služby, zajišťující dovoz pacienta z domova k lékaři
a zpět
- nadále budou probíhat vnitřní úpravy nové budovy pro
zdravotní obory tak, aby mohl být podstatně rozšířen
provoz oddělení fyzioterapie, mohlo dojít k přestěhování a rozšíření ordinačních hodin u oborů alergologie, dermatovenerologie a klinické psychologie.
Zároveň se do těchto prostor postupně pokusíme získat
lékaře z oboru diabetologie a psychiatrie a jako „bonbónek“ na závěr se pokusíme získat stomatologa do zubní
ambulance
- dokončeny budou rovněž vnitřní úpravy pro nové
kosmetické studio
CZP Jirny

„spolknout“ celou domácnost.
Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit
kamna a seřídit kotel topení. Topí-li se pevnými palivy,
zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti
zase hrozí vnikem požáru na půdě. U plynových kotlů je
navíc nutná jak čistota komínových průduchů, tak předepsaný tah komína. Mnoha neštěstím může zabránit to,
když si uživatel sám zkontroluje, zdá má řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod
propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek.
Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize
a kontroly stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů. Zatímco u elektrických spotřebičů může leccos
zkontrolovat každý sám (např. přívodní šňůry, zásuvky
i dimenzování pojistek proti případnému zkratu),
pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn

Spolkya organizace

a revizi komínu by měl ponechat raději odborníkovi.
Uplynulé dva měsíce patřili k těm klidnějším co se zásahové činnosti týče a od našeho posledního příspěvku
v Jirenském zpravodaji jsme měli pouze jeden výjezd,
a to v sobotu 30. 10. časně ráno, kdy vyjela naše
jednotka k požáru rodinného domu v Kozovazech.
Jednalo se o největší požár letošní roku a měli jsme
opravdu co dělat.
Po příjezdu na místo společně s HZS Stará Boleslav
a SDH Čelákovice již z domu stoupal hustý šedý dým,
který už byl vidět z velké vzdálenosti a v ovzduší byl cítit nepříjemný zápach.
Za použití dýchací techniky jsme pronikli do objektu
a zahájili hašení požáru. Pro uhašení požáru bylo nezbytné rozebrat část střechy. Požár se podařilo uhasit asi
po dvou hodinách. Na příkaz velitele zásahu zůstala naše jednotka držet dohlídku požářiště až do 12 hodin.
Bohužel smutnou zprávou je úmrtí našeho dlouhole-

Požár rodinného domu v Kozovazech. Fotografie převzata
od SDH Čelákovice.

tého zasloužilého člena pana Františka Antoše, se kterým jsme se důstojně rozloučili dne 7. 11. v jirenském
kostele a na jirenském hřbitově, kde jsme vzdali čest jeho památce.
O dalších aktivitách SDH Jirny Vás budeme i nadále
informovat a více aktuálních informací naleznete na
www.hasicijirny.cz.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední vydaní tohoto roku, chtěli bychom Vám popřát veselé a poklidné
prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška
a šťastný nový rok.

Poděkování

za SDH Jirny Milan Slabý

Když jsme před pěti lety zvažovali, jak jinak místo skladů, výroby a kanceláří využít ve středu obce stojící areály bývalé továrny a zemědělského statku, zvítězila
myšlenka vybudovat něco, co by omezilo současný
provoz kamionů, sloužilo místním občanům a zároveň
do určité míry i reprezentovalo střed obce. Tak vzniklo
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Centrum zdravotní péče Jirny.
Jako občané obce Jirny jsme rádi, že se k myšlence
klidného centra obce aktivně přihlásilo i současné zastupitelstvo a rozhodlo o vybudování zvýšených přechodů
a celé křižovatky ulic Družstevní a Tovární. Tímto řešením se podstatně zvýšila bezpečnost občanů a došlo
ke zklidnění centra obce.
Za tento krok proto zastupitelstvu obce Jirny děkujeme.

TJ Sokol

Ing. Petr Rosecký a Hana Tejnská

Jsem velmi ráda, že vám můžeme v naší Jirenské sokolovně poskytnout další cvičební a také společenskou aktivitu. Jedná se o cvičení RODIČŮ s DĚTMI ve věku 2
– 4 let, cvičit se bude každé pondělí a začínáme dne
9. 11. 2009 od 9.40 – 10.40 hod. Cena 60 Kč / hodina.
Velmi mě potěšil zájem sdružení Rarášek, který zareagoval na inzerci o možnosti pronájmu naší tělocvičny. Sdružení Rarášek má již v okolí svoji tradici a dobré
jméno a proto jsem nesmírně ráda, že nám chce nabídnout své zkušenosti a dovednosti právě pro naše maminky/tatínky a nejmenší ratolesti. Motorický vývoj
dítěte a jeho začlenění se do společnosti je velmi důležité a tím, že to dítě zvládne již v raném dětství, tak mu
tím usnadníme jeho nástup do školky a později i do školy. Nastartujte Vaše dítě pro úspěšný vstup do života!
Těšit se na Vás bude paní Nataša Heráková, mobil: 607
678 818.
Všem krásné zážitky, mnoho radostných chvil se
svým miláčkem a hodně úspěchů přeje za TJ Sokol Jirny Helena Křížová.

Setkání se svatým Mikulášem

Na pozvání občanského sdružení Občané obci Jirny
a Nové Jirny zavítá letos v předvečer svého svátku
5. 12. do farního kostela svatých Petra a Pavla v Jirnech
svatý Mikuláš s nebeskou družinou a Ztracenou kapelou. Setkaní zahájí v 15.00 hodin soubor Ztracená kapela, jedna z nejznámějších českých křesťanských
folkových skupin. Po příchodu svatého Mikuláše bude
následovat nadílka dárků. Věříme, že se nám podaří založit takto hezkou tradici a velmi se na všechny těšíme.
Občané obci Jirny a Nové Jirny, o.s.

Bohoslužby o Vánocích 2009
v kostele sv. Petra a Pavla v Jirnech

Ve čtvrtek 24. 12. na Vigilii narození Páně (Štědrý den)
se koná bohoslužba od 16.00 hodin. V pátek 25. 12. na
Slavnost narození Páně je bohoslužba od 10.30 hodin
a v sobotu 26. 12. na svátek sv. Štěpána se slouží bohoslužba od 17.00 hodin.

Milan Bednář

Školství
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Základní škola Jirny pořádá 21 .1 2.
od 11 hodin v kostele sv. Petra a Pavla
1 . vánoční zpívání.
Srdečně zveme všechny, kteří se s námi
chtějí vánočně naladit.

O čertech

Třesky, plesky,
rici, picí,
čerti chodí po ulici.
Myslíš si, že je to žert?
Koukni z okna - je tam čert!

Příprava besídky v naší MŠ

Nakonec Vám zazpíváme píseň „Půjdem spolu do Beta budeme doufat, že se Vám naše vystoupení líbiVítejte v zákulisí přípravy besídky. Prozradíme Vám, léma"
co jsme připravily a nacvičily se všemi dětmi ze zelené lo a že jsme tím přivolali Mikuláše s nadílkou.
třídy. Začínáme nástupem všech dětí na písničku „Kabr- Tímto Vás srdečně zveme na BESÍDKU do KULňák Ferda", pak budeme obdivovat naše neméně šikovné TURNÍHO DOMU dne 3. 12. v 16.30 hodin!
kamarády z modré a oranžové třídy a potom již nastupujeme my - zelená třída - a předvedeme Vám naše oblí- Perličky z naší mateřské školičky:
bené písničky s pohybem. Tento rok jsme vybrali tyto: 1) Co to znamená, že něco někoho zaskočilo? To znaKamarád, Ranní rozcvička, Vrabci, Žabka, Čapí písnička, Vláček, Sníh, Sněhulák, My jsme se k Vám přišli ptá- mená - když se někdo dusí!
ti. Od Inky Rybářové se nám moc líbí písničky 2) Co znamená hořekovat? No přece hledat ořechy, paní
„ Kovbojská", „ Mrazící", „ Mikuláš". Na kovbojskou učitelko!
Co znamená být rozmrzelý? Že je někomu zima!
písničku předvedeme opravdový kovbojský taneček! 3)
4)
znamená šprýmovat? To je jasný - mečovat!
Básničky z besídky si naše děti říkají i při oblékání na 5) Co
Já
už
vím od zejtřka, paní učitelko.
vycházku, před obědem a také před odpoledním odpo- Pro děti todále
připravujeme: Den s čísly a Den kloboučinkem.
ků, ale o tom až příště.
za MŠ Jirny Martina Bil'ová
První sníh
Martin veze první vločku
Mateřská škola bude od 28. do 31 . prosince
a já mám chuť na vánočku.
2009 uzavřena.
Pošeptej mi, snížku náš:
Provoz bude opět zahájen 4. ledna 201 0.
už k nám jede Mikuláš?

Receptyz našichobcí

Staročeská vánočka

Ingredience: 1 kg polohrubé mouky, 150 g másla, 70 g
sádla, 220 g cukru, 4 žloutky, 80 g droždí, 1/2 l mléka,
citrónová kůra, vanilka, rozinky, ořechy, špetka soli, 1/2
vejce na potření, trocha rumu.
Příprava: Den předem naložíme rozinky do rumu.
Žloutky, cukr, sádlo a změklé máslo ušleháme do krému.
Z teplého mléka, cukru a droždí připravíme kvásek.
Mouku osolíme, vmícháme vaječný krém, vzešlý kvásek, naložené rozinky s rumem a nastrouhanou citro-

Spolecenskákronika

novou kůru. Vypracujeme hladké tužší těsto, posypeme
ho trochou mouky, přikryjeme utěrkou a v míse necháme vykynout. Pak ho rozdělíme na 7 větších a 2 menší
díly, z nichž vyválíme prameny. Nejprve spleteme do
copu 4 prameny, pak tři a nakonec dva tenké stočíme do
spirály. Vánočku potřeme vejcem a posypeme mandlemi. Necháme ještě 20 minut kynout a pak dáme do předehřáté trouby a pečeme asi hodinu při 180°C. Ke konci
pečení teplotu snížíme aby se vánočka nepálila.

• V prosinci oslaví jubilejní 70. narozeniny Helena Kadlečková z Jiren. Vysokého 94. jubilea se dožívá František
Kostohryz z Jiren.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
• Do života vítáme v Jirnech Emu Hiršl, Tomáše Hoke
a Matyáše Štěpána. V Nových Jirnech Ellu Svobodovou.

Jana Bednářová

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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Plošná inzerce
v měsíčníku
Celá strana .................. 1 500 Kč
1 /2 strany ...................... 800 Kč
1 /4 strany ....................... 450 Kč
1 /8 strany ....................... 250 Kč
Pro další informace a podmínky kontaktujte OÚ
Jirny nebo pište na adresu zpravodaj@jirny.cz

DANĚ A ÚČETNICTVÍ
Vedení účetnictví,
vedení daňové evidence malých
i větších firem, zpracování daní,
vedení mzdové agendy.
Tel.: 602 251 1 22
Ing. Hana Ederová - EDEREX.
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