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Milí čtenáři,
dubnové vydání Jirenského zpravodaje přináší další zprávy z obce,
jejichž rozsah je naplněn především
informacemi z proběhlého veřejného
zasedání zastupitelstva obce, které
zhodnotilo uplynulý rok a předznamenalo činnosti a podobu roku
stávajícího.
Nechybí samozřejmě ani příspěvky jirenských spolků a organizací. Novojirenští hasiči se obracejí
k úspěšnému plesu, Sokol informuje
o svých aktivitách a někteří z Vás
snad ocení i rozpis nadcházejících
zápasů SK Viktorie Jirny. V závěru
se můžete inspirovat tématickým reuben je prvním skutečným jarním měsícem a nejčastěji v jeho
ceptem. Hezké čtení a příjemně
prožité velikonoční svátky i celý duprůběhu se konají kdysi nejvýznamnější křesťanské svátky.
ben Vám přeje redakce.
Z liturgického hlediska je nejdůležitější Svatý týden, který předchází

D

Velikonocům a ve kterém došlo k umučení Páně a následnému zmrtvýchvstání. Dnes se z celého období
udržely v povědomí především a pouze lidové obyčeje vycházející z předkřesťanských tradic, které vrcholí na Velikonoční pondělí. A tak je Velikonoční pondělí dodnes protkáno symboly vítání jara, života
a mládí, ale křesťanská symbolika se v podstatě vytratila.
Titulní prvorepubliková fotografie upomíná na zvyk, který se v Jirnech částečně udržoval ještě
v devadesátých letech minulého století a který vycházel z církevního základu. Jedná se o řehtání, které
několikrát denně nahrazovalo zvuk zvonů. Podle tradice totiž zvony odlétaly na Zelený čtvrtek do Říma
a vracely se až na Bílou sobotu. Řehtání obstarávali výhradně chlapci a byly s ním spojené i melodické
říkanky namířené proti Jidáši nebo kolektivně proti Židům. Obcí se rozléhal hluk z ručních řehtaček
nebo trakárků, které má většina na fotografii zachycených chlapců právě vycházejících z dnešní Zámecké ulice. Nikoliv jen o Velikonočním pondělí, ale již při řehtání se rozdávala výslužka v podobě vajíček, sladkostí nebo i peněz. Na pondělí se těšili především odrostlejší mladíci, které už tolik
nezajímala získaná výslužka, ale spíše děvčata.
Milan Bednář

Zprávy z obce
Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce dne 17. 3. 2010
Program :
1. Vyhodnocení hospodaření obce za r. 2009
2. Připravované investiční akce na návrh rozpočtu –
r. 2010
3. Školství - MŠ, ZŠ
4. Různé - autobusová doprava, Jirenský zpravodaj
5. Závěr - návrh usnesení
Navrhovatelé zápisu: Ing. Hrůza, pí. Smolíková
Ověřovatelé zápisu: p. Rytíř, p. Vodička

2

II. ročník
4/2010
duben

na rozdíl od již zmiňovaných inženýrských sítí
uložených v zemi budou již vidět.
V roce 2009 se konala čtyři veřejná zasedání zastupitelstva obce, které se kromě vánočního období a letních
prázdnin scházelo pravidelně 1x za 14 dní na pracovních poradách, kde řešilo veškeré záležitosti týkající
se chodu a dění v obci. Z pohledu spolupráce s jednotlivými zastupiteli v návaznosti na zrealizované či zahájené akce lze hodnotit tento rok, i vzhledem k finančním
možnostem, jako dobrý.
ad 1)
Investiční akce:
- zahájena stavba nové MŠ,
- pro ZŠ zřízena a dovybavena další učebna,
- v areálu ZŠ byla provedena stavba přístřešku,
- vybudován úsek splaškové kanalizace v lokalitě
U Horoušanského potoka, který byl spojen i výstavbou vodovodního řadu,
- postaven úsek splaškové kanalizace v lokalitě Na
Polníku a během podzimu byla dokončena poslední
ještě chybějící část splaškové kanalizace v ul. Pod
Lesem I. a III.,
- provedena kompletní rekonstrukce obvodových stěn
návesního rybníka v Nových Jirnech s úpravami jeho blízkého okolí,
- dokončena chybějící část povrchu v úseku ul. Spojovací, kterou se po zdlouhavých jednáních podařilo
v předchozím roce odkoupit a převést do majetku
obce,
- proběhla I. etapa opravy objektu márnice,
- ukončena dostavba inženýrských sítí v lokalitě Nad
Hřbitovem IV. pro 9 RD,
- v rámci zvýšení bezpečnosti chodců a především dětí byly zřízeny 2 vyvýšené přechody na silnici
II/101 v ul. Brandýská a 1 vyvýšený přechod v křižovatce ul. Družstevní – Tovární – Brandýská,
včetně dalších dopravních úprav a značení v ostatních částech obce,
- rekonstrukce 5 autobusových zastávek (4x Nové Jirny, 1x v Jirnech),
- dokončena výstavba vodovodního přivaděče z káranských řadů.

Pan starosta seznámil přítomné s programem veřejného
zasedání, který byl jednomyslně schválen. Dále připomněl složitý hospodářský a politický minulý rok s tím,
že ani letošní rok nebude zřejmě jednoduchý. Daňové
příjmy, kromě daně z nemovitosti (kde došlo k ukončení
zákonného osvobození od daně z nemovitosti
u novostaveb, úpravě koeficientu u RD, ale i hal v průmyslové zóně), budou spíše stagnovat. Byla zmíněna
i problematika obyvatel, kteří bydlí v Jirnech, ale trvalý
pobyt mají jinde. Zde obec přichází dle střízlivého odhadu o cca 1,25 až 1,5 mil. Kč, za které by bylo možno například postavit zhruba 1 km chodníku. Obec za 20 let,
hlavně však za posledních 10 let, udělala veliký krok dopředu. Výčet důležitých akcí za toto období je heslovitě
rok po roku uveden v publikaci o Jirnech, která byla vydána v listopadu 2009, díky obrovskému úsilí a nadšení
několika jedinců, z nichž dva – p. Antoš a p. Koloc, se této chvíle již nedožili. Všem, kteří na knize spolupracovali, patří velké poděkování.
V loňském roce byla dokončena i poslední část
splaškové kanalizace, takže obec má kompletně vybudovány její rozvody. Taktéž rozvody vodovodu a plynu
jsou hotovy. Jsou to sítě, které jsou uloženy v zemi,
nejsou vidět, rychle jsme si na ně zvykli a bereme je jako samozřejmost. Tuto infrastrukturu třeba nemají
dokončeny ani Úvaly či Horní Počernice, které jsou sice
územím rozlehlejší, ale na druhou stranu také hospodaří
s daleko většími finančními prostředky. V současné době
je před dokončením nově stavěný areál MŠ, v létě
proběhnou stavební úpravy na původní mateřské školce, Kromě těchto zmiňovaných akcí obec zajišťovala i další
po jejichž realizaci bude tento objekt sloužit potřebám drobné, nicméně důležité úkony nutné pro její chod:
základní školy. V nadcházejících letech bude třeba sou- zřídila pro občany pracoviště Czech Point,
středit pozornost na dostavbu zpevněných povrchů, které
- ve spolupráci s Vlastenecko-dobročinnou obcí ba-
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Zprávy z obce
ráčníků zajišťovala úklid v prostorách hřbitova a jeho blízkého okolí,
- vykonávala údržbu a sekání obecně veřejné zeleně,
úklid veřejného prostranství po pejskařích, úklid autobusových zastávek po vandalech a dalších neukázněných občanech,
- likvidovala černou skládku vzniklou při cestě na
„Brabčárnu“ a druhou v okolí „Lípy“,
- ve spolupráci s Policií ČR řešila odtah a likvidaci autovraků na k. ú. Jirny
Dále ještě vedla množství různých jednání, na kterých se
řešilo např.:
- znovuobnovení autobusových zastávek na poděbradské silnici,
- jednání s firmou Ropid o četnosti spojů MHD,
- přeložka silnice II/101,
- záměr výstavby bioplynové stanice v areálu ZOS,
- otázka výstavby paroplynové elektrárny mezi Čelákovicemi a Mochovem,
- cena vodného a stočného pro r. 2010,
- příprava intenzifikace ČOV, vystrojení 3. technologické linky,
- vypracování podkladů pro podání dalších žádostí
o dotace,
- zajištění svozu TKO, separovaného i nebezpečného
odpadu,
- změna ÚP č. 6 resp. úprava části změny ÚP č. 4,
- spolupráce na vydání publikace o Jirnech,
- podpora občanského sdružení Jirny Living v její žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště včetně
zapůjčení části obecního pozemku pro jeho zřízení,
- spolupráce s místními spolky a organizacemi,
z nichž některé finančně podpořila, dále se spolufinancovala nákup požárního auta pro SDH Nové Jirny,
- několikrát byla řešena i otázka týkající se zřízení
obecní policie.
Rozpočet r. 2009
Příjem včetně finančního převodu z r. 2008 byl plánován
ve výši 40 492 608 Kč, výdaje taktéž. Skutečnost
k 31. 9. 2009 činila:
- celkový příjem včetně převodu z r. 2008 –
53 243 740 Kč,
- celkové výdaje 48 834 344 Kč,
- stav na účtu: 4 409 396 Kč.
V průběhu 1. pololetí 2010 bude proveden auditorskou
firmou audit hospodaření obce za r. 2009, jehož výsledek bude projednán na příštím veřejném zasedání.
ad 2) V letošním roce bude opět věnována velká pozornost i peníze oblasti školství.
- bude dokončena stavba objektu nové mateřské
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školky, kuchyně a školní jídelny včetně jejich
dovybavení,
- budou provedeny stavební úpravy v objektu původní mateřské školky pro potřeby základní školy
a vybavení další učebny,
- ve spolupráci s nájemcem nákupního střediska
p. ing. Hlaváčem je připravována rekonstrukce
opláštění nákupního střediska,
- pracuje se na přípravě dokumentace pro intenzifikaci ČOV,
- rekonstrukce místních komunikací a chodníků,
- počátkem dubna proběhnou nejnutnější úpravy
místních komunikací štěrkováním, dále je počítáno
s průběžnou údržbou veřejné zeleně a prostranství
včetně hřbitova.
Rozpočet 2010
Příjmová část byla plánována s ohledem na skutečnost
r. 2009 s přihlédnutím k dalšímu finančnímu vývoji
v letošním roce. Celkový příjem včetně převodu financí
z loňského roku a půjčky od Komerční banky k dostavbě MŠ by měl dosáhnout celkové výše 54 993 266 Kč.
Vzhledem k tomu, že rozpočet je tvořen jako vyrovnaný, dosahuje plánovaná výdajová část stejné
částky, tj. také 54 993 266 Kč.
ad 3)
a) Stavba nové MŠ – na toto téma bylo během posledních 5 let řečeno mnohé, ať už otázky typu proč
školka a ne škola a další a další, až po názory, že se
stavba a její členění líbí či nelíbí. Pro nás je nyní podstatné úplně něco jiného, a to současný stav na samotné
stavbě. V tuto chvíli je celý objekt již vytápěn novou
centrální plynovou kotelnou, v místnostech jsou připraveny rastry pro podhledy, které se už v prostorách, kde
jsou dokončeny veškeré zednické práce, montují.
Obklady a dlažby jsou hotovy z 90 %, začíná se montovat sanitární zařízení, jídelní výtah je hotov. Připravuje se finální malba s následnou pokládkou linolea
a koberců. Příští týden firma Aligastro začne navážet
a montovat kuchyňské zařízení. Co se týče konečné fasády, je plánováno její dokončení zkraje dubna tak, aby
mohlo být co nejdříve zdemontováno lešení a zahájeny
konečné venkovní terénní úpravy (terén budoucí školní
zahrady, oplocení, parkoviště před budovou, přístupová
cesta pro zásobování kuchyně).
Termín kolaudace je vypsán na 29. 4. 2010. Následně
bude probíhat zápis dětí do MŠ. Kritéria zápisu budou
velmi podobná jako v minulých letech, podmínkou je
trvalý pobyt dítěte a rodiče v Jirnech. Přednost mají
předškoláci, dále budou děti přijímány postupně dle
jejich stáří.
Vlastní zahájení provozu v novém areálu je
plánováno k 1. 6. 2010, do této doby musí proběhnout
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nezbytná administrativa. Po kolaudaci a po jejím nabytí
rosta požádal p. ing. Roseckého, aby přítomné seprávní moci musí ještě vydat KÚSK, odb. školství, rozznámil s chystanými změnami a rozšířením služeb
hodnutí o změně sídla MŠ a o navýšení kapacity počtu
v dokončovaném areálu a zároveň podal informace
dětí. Po vydání rozhodnutí dojde k následnému přestěk nově připravovanému záměru – výstavbě domova
hování dětí a inventáře z původních prostor do nového
seniorů.
areálu, kde bude zahájen postupný provoz. Postupný pro- Podnět k pořádaným společenským akcím v kulto, že do konce června bude v prostorách přízemí a patra
turním domě – dotaz, zda by bylo možno tyto akce
původní budovy zdravotního střediska dobíhat výuka
pořádat jako nekuřácké.
jedné třídy a školní družiny ZŠ. Provoz v plném rozsahu
- Dopravní situace v ulici „Alejka“ – spodní část
tak bude zahájen až k 1. 9. 2010.
značně zúžena, dotaz, zda by bylo možno toto řešit
b) Rekonstrukce původní MŠ – na tuto akci je již vydopravním značením – „jednosměrka“
dáno stavební povolení, připravuje se vypsání výzvy na
- Připomínka k ÚP č. 6 – nebyla dosud dořešena, čeká
zhotovitele.
Stavební úpravy budou zahájeny
se na vyjádření státních institucí a organizací,
k 1. 6. 2010 a budou směrovány tak, aby zde vznikly
jejichž připomínky budou směrodatné
v prvé etapě do 15. srpna dvě plnohodnotné učebny,
- Provozní doba České pošty – vyvolat jednání
školní družina a prostor pro zájmové kroužky. Součástí
o možnosti prodloužení pracovní doby v některé
je i nutná úprava sociálního zařízení. V druhé etapě podny.
tom z dnešních prostor kuchyně, jídelny a šatny školáků
vznikne po rozsáhlejších úpravách větší pohybová Návrhová komise přečetla návrh usnesení, který byl zamístnost pro tělesnou výchovu. Je počítáno i se změnou stupitelstvem obce jednomyslně přijat.
vytápění celé budovy, a to z akumulačních kamen na plyStanislav Skořepa, starosta
novou kotelnu. Zvenku bude postaven i malý přístavek
Usnesení z veřejného zasedání
sloužící jako samostatný vstup do těchto prostor.
ad 4)
a) Autobusová doprava – před rokem, v březnu 2009,
byly obnoveny 2 autobusové zastávky na poděbradské
silnici, kde zastavuje na znamení poděbradský a nymburský autobus. Tato služba je obci poskytována zdarma.
Autobusové linky 304 a 344 byly také vloni ve špičkách posíleny a obec na provoz těchto linek včetně linky
343 ročně přispívá částkou cca 900 tis. Kč. V rámci zefektivnění a hospodárnosti provozu došlo v letošním roce k menší úpravě, kdy byl snížen počet spojů na Úvaly
a ze vzniklé úspory byl vytvořen další spoj na Prahu.
Město Úvaly odmítlo větší účast na spolufinancování
těchto linek.
b) Jirenský zpravodaj – zastupitelstvo obce vloni na jaře
rozhodlo v rámci zvýšení informovanosti občanů jak ze
strany obce, tak i ze strany místních spolků a organizací,
o vydávání Jirenského zpravodaje. Narozdíl od minulých výtisků, ať už to byl kdysi Občasník, Listy nebo
Všudybyl, Jirenský zpravodaj vychází zdarma, a to pod
hlavičkou obce. Náklad je částečně hrazen z reklamy. Po
oficiálním zaregistrování na ministerstvu kultury byl
zpravodaj prvně vydán v červenci 2009 a od té doby vychází pravidelně 1x měsíčně. Velkou zásluhu na tomto
má redakční rada v čele s panem Milanem Bednářem,
kterým tímto děkuji. Doufejme, že tento trend vydávání
vydrží co nejdéle a neskončí za rok, jak tomu bylo
u předcházejících výtisků.
ad 5) Závěr:
- Centrum zdravotní péče Jirny, dům seniorů – p. sta-

zastupitelstva obce Jirny dne
17. 3. 2010

Zastupitelstvo obce schvaluje
• Zprávu o hospodaření obce za r. 2009 včetně přehledu
realizovaných investičních akcí. Celkový příjem včetně
převodu financí z r. 2008 činil 53 243 740 Kč, výdaje
48 834 344 Kč, stav na účtu k 31. 12. 2009 je
4 409 396 Kč.
• Návrh rozpočtu na r. 2010 včetně přehledu naplánovaných investičních akcí.
Celkový příjem včetně převodu financí z r. 2009 a půjčky od KB je plánován ve výši 54 993 266 Kč, výdaje
taktéž.
Bere na vědomí
• Informaci o postupu dostavby nové MŠ, připravovaných úpravách původní MŠ pro potřeby ZŠ.
• Informaci p. ing. Roseckého o rozšíření služeb v Centru zdravotní péče Jirny a zároveň i o připravovaném záměru – výstavbě domova seniorů.
Ukládá
• Vyvolat jednání s Českou poštou o možnosti prodloužení pracovní doby v některé dny.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dne 12. dubna v době od 7.30 do 13.00 bude
přerušena dodávka elektřiny v ulicích Družstevní,
Smetanova, B. Němcové, Tylova, Haškova,
Nezvalova, Čapkova, část Brandýské, 5. května.
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Středočeská policie žádá o pomoc
Středočeská policie žádá obyvatele kraje o pomoc v boji
proti drogám. Na základě poznatků z minulého roku
bylo zjištěno, že velká část nezákonného jednání je způsobena drogovou závislostí pachatelů. Proto Policie České republiky zřídila zvláštní telefonní linku 974 861 717
a e-mailovou schránku s adresou drogam.stop@seznam.cz, kam mohou občané kraje adresně i anonymně
směřovat své informace o výrobě a distribuci drog.

Krátké zprávy

Milan Bednář

• Ještě o prvním březnovém víkendu se
dostala ke slovu zima. V Jirnech napadlo asi 10 cm
sněhu a obec se
znovu dala do
uklízení. Dlouho nás
však
sněhová
pokrývka netrápila
a druhá polovina března byla naopak ve
znamení
nadprůměrně vysokých teplot.
• Václav Sůra a Pavel
Poslední záchvěv zimy
Blažek si dokázali
Odklízení sněhu 6. března
splnit svůj sen
a 19. března po třiadvacetidenním putovaní dokončili
přechod sibiřského jezera Bajkal. I když nebyli podle
svých slov na konci expedice na pokraji sil, zařadili se

O psech a lidech

V naší obci, která se za poslední roky pěkně rozrostla,
žijí s řadou obyvatel i jejich psi. Někteří lidé mají
jednoho, mnozí dva a někdy i více psích kamarádů.
Existuje řada důvodů, proč je vlastníme či chováme.
Naše domovy s námi sdílejí psi hlídací, služební,
lovečtí, společenská plemena a domácí mazlíčci různých
plemen. Naše soužití se psy si však vyžaduje i dodržování určitých pravidel slušnosti vůči ostatním obyvatelům „nepejskařům“ a majitelům psů k sobě vzájemně.
Nyní se dostávám k tomu, proč píši tento článek:
1. Většina pánů chodí se svými pejsky na procházky
a veřejné cesty, zeleň v obci a chodníky jsou plné psích
výkalů. Jistě se může stát, že pejsek vykoná svou potřebu na chodníku apod., ale pak přece by měl být majitel natolik ukázněný, že má s sebou sáček a exkrement
uklidí. Není pochopitelné, kdy na výzvu kolemjdoucího
z úklidu hromádky na chodníku majitel psa odpověděl –
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mezi nejrychlejší pokořitele jezera. Expedici se jim však
nepodařilo dokončit bez cizí pomoci, jak si předsevzali.
Už v prvních dnech je totiž zklamal nevyhovující stan.
• Stalo se bohužel to, co se dalo očekávat. První z nedávno dokončených autobusových zastávek v Nových
Jirnech se stala terčem amatérského výtvarníka a získala
abstraktní dekoraci za použití sprejové techniky. Mladý
nepříliš nadaný umělec je však natolik skromný, že se
pod své dílo nepodepsal. Je velmi obtížné se takovému
populárnímu vandalismu bránit a jelikož se nelze smířit
s nevkusnými omalovánkami na veřejném majetku, půjde odstranění výsledku této nepochopitelné zábavy na
účet obce. A je snad zbytečné dodávat, že by bylo
možné využít vynaložené peníze na ušlechtilejší počin.
Je pravda, že osvětlené stěny zastávek zatím nejsou využity a mohou tak lákat k použití spreje. Ale podle dotačních pravidel nesmějí být zastávky po dobu pěti let
využívány k reklamě. Obec tak v blízké době umístí do
osvětlených stěn zaktualizovaný uliční plán.
• V jirenském kostele se budou konat velikonoční bohoslužby na Velký pátek v 17.00 a na Bílou sobotu také
Milan Bednář
v 17.00.
Pozvánka na průvod obcí
s položením kytic k pomníkům padlým
Vedení junáckého střediska „Br. Fandy Antoše“ Jirny
pod záštitou Obecního úřadu Jirny pořádá dne
7. května 2010 průvod obcí s položením květin k pomníkům padlým. Sraz je v 16.45 u cukrárny U Antošů, začátek průvodu v 17.00. Průvod povede po
trase sokolovna – škola – hřbitov, kde bude zakončen. Srdečně zveme rodiče členů, občany Jiren a členy dalších organizací.
cituji: „… co má být, vždyť jsme na vesnici“.
Všichni přece chceme mít naše bydliště čisté a jít na
procházku se sáčkem v kapse není tak obtížné. A úklid
obce není levný.
2. O volném pobíhání psů na veřejných prostranstvích
hovoří platná obecní vyhláška. Rozhodně však není všemi dodržována. A volně nepobíhají jen ti psi, kteří náhodou utekli, ale i ti, kteří jdou se svými majiteli.
Zdůvodnění „náš pes je hodný a nic nikomu neudělá“
může být pravdivé jen do určité míry a času.
Majitelé psů by měli být ohleduplní a slušní i vzájemně mezi sebou a mají-li se potkat, své psy upoutat na
vodítka. Je smutné, když se potkají pejskaři, psi jsou
volně, nejsou si sympatičtí a nakonec je pokousán jeden
majitel a druhý se dvěma pejsky nemá ani jedno vodítko!
Myslím, že bez vyhrožování obecními vyhláškami
a sankcemi bychom my, majitelé psů, měli být ukáznění
a ohleduplní.
Ing. Zdeňka Havlová

Spolky a organizace
Občanské sdružení JIRNY LIVING pořádá dne
30. 4. 2010 od 17 hodin klasické Pálení čarodějnic.
Místo konání: budoucí prostor dětského hřiště Jirny
living na konci ulice Na výsluní. K dispozici bude točené pivo, klobásy, atd.
Přijďte se potkat a seznámit s projektem hřiště, který
můžete na místě podpořit zakoupením reklamních
předmětů občanského sdružení.

Hasiči z Nových Jiren

V sobotu 13. 3. 2010 se v kulturním domě v Jirnech konal Hasičský ples pořádaný novojirenskými hasiči. Hasiči byli v krásných uniformách a ostatní, jak se na ples
sluší a patří, ve společenském.
Návštěvnost občanů byla obrovská a kulturní dům
praskal ve švech. Všichni se určitě příjemně pobavili

Vystoupení taneční skupiny „Poupata“
foto JIRNYLIVING, o.s.

a zatancovali si až do ranních hodin. Každý byl
spokojen s bohatou tombolou a s vystoupením taneční
skupiny „Poupata“ – ve složení z větší části z novojirenských hasiček. Ty umí nejenom soutěžit v požárním
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útoku, ale i návštěvníky plesu příjemně pobavit svým
tancem.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám jakkoli na
náš ples přispěli.
Těšíme se zase za rok v březnu!
za SDH Nové Jirny Hrubantová Marcela

Sokol Jirny

Jaro už zavítalo do sokolovny v Jirnech. Růžové, červené i žluté květiny tvořily děti předškolního věku
v rámci nového kroužku pro nejmenší, který vede paní
Lucie Garajová každý čtvrtek od 16 hodin v malé tělocvičně. V rámci hodinového kroužku děti kreslí a tvoří
z nejrůznějších materiálů, povídají si o zvířátkách, učí se
básničky i provozují pohybové aktivity. Není to však jediná novinka v sokolovně. Ve středu 10. 3. proběhla
obnovená premiéra taneční pohybové výuky pro děti od
5 let pod vedením zkušené profesionální učitelky tance
paní Čerešňákové.
Do třetice nového sportovního vyžití v obci nesmíme
zapomenout na floorbalové čtvrteční večery pro muže.
Jako příslušnice něžného pohlaví jsem měla možnost
nakouknout do prostor tělocvičny právě ve chvíli nej-

Spolky a organizace
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většího sportovního zaujetí všech přítomných hráčů pro k technické pomoci. Jednalo se o odčerpání vody ze zahru a k mému hodnocení si vypůjčím slova ze známe hrady rodinného domu v Horoušánkách. K odčerpání
písně rockové kapely: „Pánové, to vám byl nářez“
vody bylo použito ponorné kalové čerpadlo a celý zásah
Dita Bělová trval pouze několik minut.
Ve čtvrtek 11. 3. vyjela obě družstva naší jednotky
Rozvoj Centra zdravotní péče Jirny
společně s HZS stará Boleslav k požáru dodávkového
Jak jsme již dříve informovali, v rámci rozšiřování po- automobilu na silnici III/33310 v Zelenči. Po příjezdu
skytovaných služeb jsou dokončovány další dvě budovy na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár
sousedící s Centrem zdravotní péče Jirny. První z nich motorového prostoru dodávkového automobilu značky
(u ulice Brandýská) bude otevřena již v dubnu a nabídne Opel. Duchapřítomná posádka automobilu zmírnila roztyto služby: kadeřnictví, manikúru, pedikúru a kosme- sah požáru za pomoci hasícího přístroje a sněhu, který
tiku. Tým zaměstnanců s vedoucí Radmilou Vlčkovou byl naházen na přední část vozidla. K úplnému uhašení
se velice těší na Vaši návštěvu.
požáru bylo nasazeno vysokotlaké vedení.
Ve druhé budově se připravuje rozšířený provoz fyzioV uplynulém měsíci také proběhlo školení nových
terapie, která bude přesunuta z objektu naproti škole. To- členů, kteří si vyzkoušeli práci v dýchacích přístrojích,
to nové prostředí nabídne nejen více prostoru pro vnikání do objektu a základy lezecké techniky, k čemuž
dosavadní služby, ale také pro služby nové. Nabízeny bu- posloužila naše základna. O dva týdny později proběhlo
dou například: kineziologická vyšetření, léčebná tělesná další školení členů jednotky (týkající se práce s motovýchova, zdravotní masáže, fyzikální terapie (magnetote- rovou pilou) spojené s brigádou.
rapie, elektroterapie, laserová terapie, ultrazvuk),
Naše jednotka si dala velmi záležet na zvelebení své
lymfodrenáže (manuální i přístrojová), relaxační terapie základny. V rámci brigády jsme se sešli ve zbrojnici
(masáže, zábaly). A v druhé etapě také solná jeskyně. a dali se do díla. Během jednoho víkendu jsme nově vyO otevření druhé budovy Vás budeme informovat příště. malovali celou chodbu, toaletu, klubovnu a kuchyňku.
Vchod a vjezd do sousedního areálu je z křižovatky Celá klubovna je do výška cca 110 cm obložena dřevěulic Tovární a Nerudova. Uvnitř dvora je možnost par- nými palubkami v přírodní barvě a byla zde nainstalovákování.
CZP Jirny na nová topná tělesa. Tradiční a již zašlou bílou barvu
nahradila barva meruňková. Všem zúčastněným členům
SDH Jirny
bychom touto formou chtěli ještě jednou poděkovat.
Měsíc duben je zde a my opět přiDalší změnou, kterou si ostatně
cházíme s naším pravidelným přímůžete sami prohlednout, je umístění
spěvkem o činnosti Sboru
nového banneru na naše webové
dobrovolných hasičů v Jirnech.
stránky. Nový banner (pokud se vám
Od našeho posledního článku
nový banner nezobrazí, stiskněte
v Jirenském zpravodaji jsme zaklávesu F5 pro aktualizaci stránky)
znamenali pouze dva výjezdy. Na
a aktuální informace o činnosti našev pořadí již 8. v letošním roce vyho sboru naleznete na www.hasicijirjížděla naše jednotka v sobotu
ny.cz.
27. 2., kdy jsme byli povoláni
za SDH Jirny Milan Slabý

Rozpis nadcházejících fotbalových zápasů SK Viktorie Jirny na jaro 2010
Mužstvo Viktorie Jirny "A"
Sobota 3. 4.
Sobota 10. 4.
Sobota 17. 4.
Neděle 25. 4.
Sobota 1. 5.
Neděle 8. 5.
Sobota 15. 5
Sobota 22. 5.
Neděle 30. 5.
Sobota 5. 6.
Neděle 13. 6.
Sobota 19. 6.

11. 00
10. 15
11. 00
10. 15
11. 00
17. 00
11. 00
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00

Jirny – Kladno
Čelákovice – Jirny
Jirny – Sokolov
Most B – Jirny
Jirny – Chomutov
Vilémov – Jirny
Jirny – Chodov
Český Brod – Jirny
Jirny – Teplice
Přední Kopanina – Jirny
Jirny – Brozany
Litvínov – Jirny

Mužstvo Viktorie Jirny "B"
Sobota 3. 4.
Sobota 10. 4.
Sobota 17. 4.
Sobota 24. 4.
Sobota 1. 5.
Neděle 9. 5.
Neděle 16. 5.
Neděle 23. 5.
Sobota 29. 5.
Neděle 6. 6.
Sobota 12. 6.
Sobota 19. 6.

16. 30
16. 00
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00

Měšice – Jirny
Jirny – Stříbrná Skalice
Mukařov – Jirny
Jirny – Kostelec n. Čer. lesy
Brázdim – Jirny
Jirny – Popovice
Mochov – Jirny
Jirny – Vyšehořovice
Jirny – Vyžlovka
Jirny – Radonice
Jirny – Kunice
Líbeznice – Jirny

Školství
Co se dělo nového v naší MŠ?

Koncem února jsme pro děti ze zelené třídy připravily
s kolegyní pro zpestření program „Den s čísly“, který se
opravdu vydařil a díky ochotným rodičům měly všechny
děti na sobě v tento den nějaké to číslo. Paní učitelky nezůstaly samozřejmě pozadu. Každý musel své číslo přečíst a ukázat kamarádům, poté následovala soutěž
o nejvíce čísel na oblečení a musím říct, že některé děti
dnešní den pojaly opravdu zodpovědně a napočítaly
jsme 20 různých čísel na oblečení jedné holčičky, která
tričko vyráběla se šikovným tatínkem. Všechny děti
dostaly odměnu a společně se těšíme na "Den s klobouky".
11. března
jsme si udělali
s dětmi výlet do
Mladé Boleslavi
do EKOCENTRA ZAHRADA
a program byl
pestrý: komentovaná prohlídka
místní minizoo,
šneček Drobeček
kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a viděli mj. ptačí nemocnici,
uvnitř nás čekal program s názvem „Šnečku, šnečku ...“,
který jsme vybrali pro děti záměrně, protože šnečka Drobečka chováme u nás v MŠ. Děti si vyzkoušely, jak šneček vlastně jí - každý si nastrouhal mrkev a bylo vidět,
že doma pomáhají, protože používaly struhadlo jako
dospěláci:-) Dále si vyzkoušely lézt jako šneček pro potravu, vyhledat v písku vajíčko, sestavit kostky s obráz-
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kem šneka, vyzkoušet správné držení šnečků a za
odměnu je nakrmit. Dětem se program moc líbil a odjížděly nadšené a plné dojmů z krásného výletu! Přikládáme fotografie z našeho šnečího cestování.
Naše MŠ se také připojila ke sledování cesty pana
Sůry a společně mu držíme palce a v cíli od nás dostane
krásné obrázky od našich dětí, které ho vidí jako toho
pána, který chodí s pneumatikami.
Na otázku, co dělá POLÁRNÍK, následovaly tyto odpovědi:
- vyrábí polárku, polárkový dort
- prodává v obchodě
- vozí do školky studené jídlo
- chodí a staví iglu
Martina Biľová za MŠ Jirny

Recepty z našichobcí
Velikonoční beránek
s nádechem exotiky

Velikonoce jsou za dveřmi a jak nás, příznivce vaření,
znám, klademe si hamletovskou otázku: „Udělat beránka
podle staré vyzkoušené receptury, nebo zkusit něco
nového?“
Ti z vás, kteří se rozhodli pro druhou variantu, se
mohou hnedle pustit do přípravy beránka s nádechem
exotiky.
Potřebujeme: 180 g krystal. cukru, 125 g másla, 3 celá
vejce, vanilkový cukr, 100 g hl. mouky a 100 g hrubé
mouky, ½ kypřícího prášku, 120 g plnotučného mléka
(odvažte si ho) a dále 80 g rozinek, 130 g libovolných
ořechů nahrubo nakrájených, 50g kandovaného ovoce
(výborná je kandovaná pomerančová kůra).

Ingredience nechte alespoň 1 hod. v pokojové teplotě.
Změklé máslo šlehejte s cukrem a vanilkovým cukrem
do pěny, pak po jednom zašlehávejte vajíčka. Trvá to až
10 minut, aby se vám máslo nesrazilo. Obě mouky
smíchejte s práškem do pečiva a ručně stěrkou
vmíchejte do těsta, pak přimíchejte i rozinky, ořechy
a kandované ovoce. Nakonec rychle přilijte a vmíchejte
mléko. Formu vymažte změklým máslem a vysypte hr.
moukou nebo kokosem. Naplňte těstem a pečte
v předehřáté troubě při 160 - 170 stupních asi 30 minut.
Po vyklopení a pocukrování můžete beránka ozdobit
polevou z cukru moučky, 1 lžičky oleje, citrónové šťávy
a horké vody (ingredience na polevu dávám od oka,
umíchám el. šlehačem).
Přeji hezké Velikonoce.
Dita Bělová

Spolecenská kronika
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• V dubnu oslaví v Jirnech jubilejní 70. narozeniny Václav Hiršl a 80. narozeniny Jaroslav Gajer. V Nových
Jirnech oslaví 80. jubileum Helena Houštecká. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
• Do života vítáme v Jirnech Ondřeje Beneše
a v Nových Jirnech Lukáše Navrátila.
• Navždy nás opustili Elfrieda Knyová a Zdenka Nejedlá. Obě z Nových Jiren. Jiří Polák z Jiren a Jireňák
před smrtí žijící v Praze Vladimír Vydra.

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.

Inzerce

DOVOLENÁ V CHORVATSKU

JIŽ OD 1 0,EUR/OSOBA/NOC
www.chorvatsko-liznjan.cz

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

OBRAZY . ŠPERKY . ZRCADLA
ORIGINÁLNÌ ZRECYKLOVANÁ MÓDA
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ČESKÝ FARMÁŘSKÝ

TRH

KAŽDOU SOBOTU OD 8-12 HODIN
(DUBEN-LISTOPAD)

VE DVOŘE MASARYKOVY ZŠ,
V TZV. NOVÉM CENTRU KLÁNOVIC
CO NAKOUPÍTE:

ČESKOU ZELENINU A OVOCE, KOZÍ A KRAVSKÉ SÝRY,
UZENINY, VAJÍČKA, MED, ČERSTVÉ KOLÁČE,
ALE TAKÉ SADBU A ŘEZANÉ KVĚTINY

PŘIJĎTE SI NAKOUPIT, A NA KUS ŘEČI...
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Plavky – nová kolekce 2010!!!
Madame, Lužická 647 Úvaly, tel.: 606 970 518,
www.selix.cz
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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

