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Milí čtenáři,
červnové vydání Jirenského zpravodaje přináší další zprávy ze života
obce. Kromě reportáží z proběhlých
kulturních akcí přinášíme pozvánky
na mnohé další, které nás čekají
v blízké době. Narozdíl od minulého
měsíce, se většina z nich ve značné
míře týká dětí. Ať je to otevření nové
školky, akci při Dni dětí, nebo vystoupení školáků a předškoláků.
Zastupitelstvo obce se vyjádřilo
odmítavě k plánu výstavby paroplynové elektrárny u Mochova a v této
souvislosti představujeme obyvatelům Jiren možnost podepsat petici.
Ve Zpravodaji se můžete dále setkat s příspěvky různých spolků, ale
i s názory na obecní policii a pohled na ulici K Lesu. Přejeme Vám
hezké čtení i příjemně strávený první
letní měsíc.
Vaše redakce

erven je prvním letním měsícem a navzdory obecnému přesvědčení, že
Č
se jeho název odvodil od červené barvy, může být původní význam
zcela odlišný. Červen představuje nástup období, které bylo zvláště na

vesnici plné očekávání úrody, která přinese všeobecnou hojnost. Však už
se v tomto měsíci sbírají první plody, které oživují jídelníček člověka.
Úroda v mysli nenavozovala jen hojnost, ale také úmornou práci. Nastával čas první senoseče, která předznamenávala dřinu při žních.
Významnou a dlouhodobou součástí jirenského června byla pouť, která
probíhala v neděli před svátkem svatých Petra a Pavla, kterým je místní
kostel zasvěcen. Ve starších dobách se jednalo o výhradně církevní
slavnost. Až v 19. století získávala i světský rozměr, který postupně převážil ve slavnost plnou atrakcí a prodejních stánků. Z titulní fotografie pocházející asi z 80. let 19. století je jasně patrné, že kostel byl v této době
optickým a do značné míry i kulturním středem obce. Místní se však už
tehdy těšili nejen na slavnostní hrubou mši, ale zejména na tu světskou
část poutě, na možnost nevšední zábavy u hudby, jídla a pití. Tento náhled
na obsah poutní slavnosti došel tak daleko, že se dnes většině lidem při
vyřčení slova pouť vybaví především kolotoče a cukrová vata. V Jirnech byly pouťové atrakce a prodejní stánky
umístěny ve svažitém prostoru u školy a jednalo se o velkou slavnost, kterou navštěvovali i přespolní. I přesto
tato tradice v obci zanikla. Až v minulém roce se za iniciativy jednoho občanského sdružení uspořádala poutní
slavnost, která měla především křesťanský a duchovní rozměr. Za spolupráce s ostatními spolky by se však
mohla vyvinout kulturní tradice, která by v pozměněné formě obnovila společenské vyžití obyvatel Jiren na
konci června. Zda tomu tak bude a zda má tato akce takové ambice nám napoví příští poutní slavnost, která se
Milan Bednář
odehraje v neděli 27. června.
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Kolaudace a provoz nové MŠ,
zápis dětí

Po úspěšné kolaudaci nové MŠ, která se konala 29. 4.
2010, byly následně odstraněny drobné nedodělky.
Proběhla i nezbytně nutná administrativa, týkající se
změny adresy sídla MŠ a jejího kapacitního navýšení – 4
pavilony pro celkem 108 dětí, školní kuchyně s možností vaření až 400 obědů a jídelny pro školáky se 100
místy u stolů.
V posledním květnovém týdnu bylo zrealizováno
velké stěhování zařízení a inventáře ze stávajícího objektu MŠ do nových prostor.

Činnost nové MŠ byla zahájena v pondělí 31. 5.
2010. Tomuto předcházel ještě 18. května zápis dětí do
MŠ, ke kterému se dostavilo s rodiči celkem 89 dětí,
z nichž bude přijato cca 70. Do 18. 6. 2010 budou rodiče písemně vyrozuměni o přijetí či nepřijetí svého dítěte
do MŠ.
Provoz mateřské školky v plném rozsahu je naplánován po letních prázdninách od 1. 9. 2010. Provozní
doba byla domluvena od 7.00 do 17.00 hodin.
Slavnostní otevření pro širokou veřejnost včetně
možné prohlídky objektu je stanoveno na středu 9. 6.
2010 od 17.00 hodin.

Stanislav Skořepa, starosta

Obecní úřad Jirny
Vás srdečně zve
na

NOVÉ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY
dne 9. června 201 0

od 1 7.00

Jirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. II. ročník. Adresa vydavatele: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, e-mail:
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PETICE za respektování práva občanů na kvalitní životní prostředí Ne paroplynové elektrárně u obce Mochov!

PETICE
za respektování práva občanů na kvalitní životní prostředí

Ne paroplynové elektrárně u obce Mochov!

Adresáti: Prezident ČR, Parlament ČR, Vláda ČR, ministr a Ministerstvo životního
prostředí ČR, Česká inspekce životního prostředí, hejtman a zastupitelé
Středočeského kraje

Společnosti RWE Transgas a Alpiq stále pokračují v přípravě ryze komerční stavby obří paroplynové elektrárny
o výkonu až 1 000 MW u obce Mochov ve Středočeském kraji a to i přes nesouhlas obce Mochov vyjádřený
usnesením č. 200910 zastupitelstva obce Mochov ze dne 4. 12. 2009 a i přes odmítavé stanovisko desítek
okolních obcí. Elektrárna by měla stát asi 850 m od stávající obytné zástavby a jen asi 8 km od okraje Prahy. Má
být postavena na úrodné, zemědělsky obdělávané půdě, v bezprostřední blízkosti několika chráněných území
v rámci Natura 2000 (všechny do 5 km).
Děje se tak v době, kdy se vyspělé státy snaží o ochranu dosud nezničených částí přírody a navracení
zdevastovaného životního prostředí do přijatelnějšího stavu. Paroplynová elektrárna sice znečišťuje životní
prostředí méně než elektrárny uhelné, ale do regionu by přinesla dle dostupných údajů nové roční znečištění v řádech tisíců až milionů tun jednotlivých škodlivých látek. Již nyní je Středočeský kraj například na 3. místě v ČR
v produkci toxických NOx a jejich nárůst v regionu se po dokončení elektrárny zvýší až o 8 %. Dominantní investor na českém trhu s plynem se tak snaží přenést další ekologickou zátěž na obyvatele regionu, kteří by se
naopak rádi konečně zbavili stávajících zátěží.
Výstavbou tohoto zařízení dojde k nevratnému poškození životního prostředí v dané oblasti s přímým vlivem na
zdraví a kvalitu života obyvatel. Vyzýváme vás proto, abyste se zasadili o respektování vůle občanů a pomohli zastavit případné nevratné kroky vedoucí k realizaci tohoto projektu.
Tato petice vznikla v Mochově 2. dubna 2010.
Petiční výbor:

Ing. Pavel Fišera, předseda občanského sdružení NAŠE Čelákovice
Martin Löser, předseda občanského sdružení Mochov – místo pro život
Mgr. Miloslav Oliva, ředitel Regionu Pošembeří, o.p.s.
Mgr. Terezie Petišková, historička umění
Jaroslav Špaček, archeolog a historik
Ing. Miloslav Uhlíř, mluvčí petičního výboru,
Pod Přerovskou cestou 1271, 250 88 Čelákovice, oprávněný jednat jménem petičního výboru
www.nechcemeelektrarnu.cz

www.mochovmistoprozivot.cz

Stanovisko zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Jirny se k chystanému záměru výstavby elektrárny u Mochova již také vyjádřilo
nesouhlasným stanoviskem. Podpořilo tím okolní obce a jejich aktivity, které by měly vést k zastavení příprav této stavby.
Občané mohou svůj nesouhlas vyjádřit podepsáním petice, která je k dispozici v době úředních
hodin na obecním úřadě Jirny.
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světových válek v řadách členů Sokola. Další zastavení
se konalo u památníku stojícího v blízkosti školy už od
roku 1923. Poté se průvod odebral na hřbitov, kde spočívají ostatky vojáka rudé armády, který padl 9. května.
Akce byla organizována a důstojně vedena místními
Na základě opakujících se dotazů v této záležitosti sdělu- skauty. Průvodu se zúčastnilo asi 30 lidí včetně orji: Zastupitelstvo obce Jirny v listopadu roku 2009 ganizátorů a vedení obce.
Milan Bednář

Záměr výstavby bioplynové stanice
Zemědělské obchodní společnosti
v k.ú. Jirny

znovu uvažovanou stavbu ZOS opětovně odmítlo

s tím, že záměr je v hrubém rozporu s platným územním
plánem obce Jirny a rozhodlo nevydat souhlasné
stanovisko k realizaci stavby.
Nesoulad stavby BPS s územně plánovací dokumentací obce Jirny byl 22. 4. 2010 potvrzen i Stavebním úřadem Úvaly. Toto bylo prezentováno i na posledním
setkání 30. 4. 2010 se zástupci ZOS, kde jim bylo oznámeno, že zamítavé stanovisko zastupitelstva je neměnné a tím i konečné.
Stanislav Skořepa, starosta

Připomenutí obětí II. světové války

V letošním květnu jsme si připomenuli 65. výročí konce
II. světové války. Válečný konflikt, který nemá v historii
svým rozsahem obdoby, se však vytrácí z kolektivní
paměti. Je to přirozený proces, jelikož pamětníků ubývá
a dnešní společnost už nemá tak silnou potřebu akcentovat národní vědomí nebo vděk osvoboditelům. Oslavy
konce války tak probíhají ve stále komornějším prostředí. Letošní oslavy byly v řadě obcí trochu odlišné vzhledem k jubileu i snad k blížícím se komunálním volbám.

Vzpomínky na expedici přes Bajkal

Za velkého zájmu místních i „přespolních“ se večer
12. května konalo v kulturním domě setkání s jirenským
polárníkem Václavem Sůrou. Ten si přivedl i svého kolegu
Pavla
Blažka, se kterým zdolal sibiřské jezero Bajkal.
Velmi poutavé
vyprávění obou
aktérů bylo doprovázeno fotografiemi
i krátkými videi
z náročného přechodu rozsáhlého jezera. Nechyběla ani
ukázka jejich výstroje a výzbroje.
Milan Bednář
Zastupitelstvo obce děkuje panu Václavu Sůrovi a jeho
kolegovi panu Pavlu Blažkovi za příjemně strávený večer při vyprávění a promítání ukázek z jejich expedice
přes Bajkal.

Kulturní akce v Jirnech

19. května se ve skautské klubovně v Jirnech konalo
„Setkání pro krásu a pozvání na skleničku“. Kosmetická
poradkyně pí. Očenášková velice poutavě povídala o péči o pleť nejen pro ženy a p. Milan Drobný vše prokládal
svými písničkami, povídáním a zajímavými historkami.
Celá akce však měla malý nedostatek – málo účastníků.
Vážení rodiče, přátelé školy a děti,
dovolujeme si vás pozvat na školní akademii

JIRENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 201 0.
Do některých obcí po dlouhé době zavítaly jednotky
americké i Rudé armády reprezentované vojenskými historickými kluby. Kupříkladu v Úvalech byla odhalena
pamětní deska obětem šoa a zbylým obětem nacistické
okupace, jejichž jména dosud nebyla tímto způsobem
uctěna.
V Jirnech proběhl 7. května průvod obcí, při kterém
byly kladeny věnce a květiny k pomníkům připomínajícím místní oběti války. Začalo se u pamětní desky
upevněné na sokolovně, která vzpomíná na oběti obou

Kdy: ve čtvrtek 1 0.6. od 1 7 hodin
Kde: Kulturní dům Jirny
S sebou: dobrou náladu
Co uvidíte: výstavu výtvarného a keramických
kroužků, přehlídku nominovaných filmů
a jiná překvapení

Zprávy z obce
Je to již skoro pravidlo, že většina kulturních akcí se
v Jirnech setká s minimálním zájmem. Přítomní se dobře
pobavili a nepřítomní mohou jen litovat.
A napadla mne jedna až „hříšná“ myšlenka: co kdyby
všechny místní spolky, organizace a talentovaní jedinci
i známé osobnosti, bydlící v Jirnech uspořádali v zimě
zábavné odpoledne či večer? Jen za pomoci vlastních
sil! Mateřská škola má krásné pásmo, základní škola
snad též (kdysi měla!), taneční vystoupení hasiček
z Nových Jiren je skvělé, invalidé umí obě národní besedy, taneční kroužek ze Zelenče by jistě přispěl též. A to
nemluvím o hudebnících, zpěvákovi apod.
Myslíte, že bychom dokázali spojit síly a předvést to,
co umíme, i když amatérsky?
Ing. Zdeňka Havlová

Zdravotnický koutek
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Brigáda v sokolovně
V sobotu 22. 5.
uskutečnili členové
a příznivci TJ Sokol
Jirny brigádu. Díky
velmi intenzivnímu
nasazení všech 19
účastníků je dnes
vyklizena galerie,
vymalována chodba,
zútulněna malá tělocvična, natřen plot nebo provedeny
terénní úpravy prostor před tělocvičnou včetně vytvoření příjemného prostředí pro letní posezení.

Dita Bělová

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává brožuru
Rádce pacienta
Rádce pacienta navazuje na elektronickou KNIHU BEZPEČÍ a je určena
všem, kteří se chtějí lépe orientovat v systému poskytování zdravotních, a také pacientům, kteří nepracují s internetem,
starším občanům, chronicky nemocným
či rodinám s dětmi.
Kniha Bezpečí obsahuje:
Šestero dobrých rad pro pacienty, Průvodce zdravotnickým systémem, Práva

Jirensképohlednice

pacienta, Přijetí do nemocnice, Po přijetí
do nemocnice, Podání léků, Jak se připravit na operaci, Nemocniční Infekce,
Péče v ambulancích, Lékárny, Světová
Zdravotnická Organizace, Poradna, Rádce pacienta.
Obě brožury si můžete prohlédnout
(či vytisknout) na stránkách MZ ČR
www.mzcr.cz
Hana Švehlová

Ulice K Lesu tedy patří k velmi starým částem Jiren
se všemi klady i zápory, ale jistě se nejedná o žádný
Když byl zřizován jirenský rybník, dala jeho hráz základ skanzen. Můžeme zde najít typické více či méně udrnové ulici. Písemné prameny nám o tomto počinu vrchnosti nezanechaly svědectví, ale můžeme uvažovat, že tomu tak bylo v 16. století, kdy se rybníkářství mohutně
rozvíjelo. U rybníka byl nejprve postaven mlýn, který
byl patrně dlouhou dobu jedinou stavbou při cestě, která
překonávala hráz, protínala poddanské polnosti a vedla
až do lesa Vidrholce. Při této cestě se začaly objevovat
první chalupy nejspíše až v 18. století v souvislosti s populačním růstem. V nich žily chudší rodiny, které se živily většinou námezdní prací u vrchnosti nebo místních
bohatých sedláků. Podle katastrálních map se zástavba
už v polovině 19. století rozšířila do dnešního rozsahu.
Jen krátká část ulice od školy k hrázi rybníka se vyčleňuje z tohoto popisu, jelikož je součástí původní
středověké vsi.

Ulice K Lesu

Jirensképohlednice
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žované vesnické domky, ale i novostavby. Historický ráz
je dnes rozpoznatelný pouze z dochovaného průběhu
cesty a kompozice parcel. Ale tak je to do značné míry
u všech původních jirenských ulic.
Celá ulice působí na pozorovatele poněkud rozporuplně. První polovina ve směru od školy má v sobě potenciál atraktivního zákoutí. Zejména partie na hrázi by
mohla být malebná, snad i jedním z nejhezčích míst
v Jirnech. Vždyť bývala i častým tématem jirenských pohlednic z počátku minulého století. Jenže k její údržbě
se nemá obec, zdejší usedlíci ani majitelé rybníka. Lipové stromořadí, které krášlí celé prostředí téměř 150 let,
požívá ochrany formou památného stromu, která je však
jen na papíře. Lípy jsou sice označené malou tabulkou
upomínající na jejich status, ale nejsou udržované a brzy
by mohly být procházejícím nebezpečné. Zato se v jejich
okolí skvěle daří divoce rostoucím olším a břízám.
Druhá polovina ulice už nemůže mít ambice hezkého
zákoutí. Když se sem vydáte, cítíte se být v koridoru
mezi vysokými zdmi a neprůhledným oplocením, které
přerušují pouze vrata, zpod kterých zuřivě štěkají psi.
Ke svému konci se ulice otvírá kolemjdoucímu do více
nebo méně udržovaných oplocených zahrad a přechází do otevřené krajiny. Tedy
zatím. Brzy se i ta zastaví domovy nových
sousedů.
Největším trápením zdejších usedlíků
je stav cesty, po které musí denně chodit.
Tedy někteří se zdá už ani nevycházejí
a po odsunutí elektrických vrat se seznamují s ulicí jen skrze okna automobilu.
Cestu využívají i motorkáři a čtyřkolkáři
při svých oblíbených výletech do přírody.
Ti všichni pak často nedbají zdejších
obyvatel a za sucha za sebou zanechávají
dlouhá oblaka prachu a jindy opravují
svým sousedům domy i zdi nahazováním

bláta. Tato bezohlednost má samozřejmě množství dopadů na kvalitu života zdejších v nejrůznějších představitelných formách. Jednou za čas se vedení obce
rozhodne povrch "vozovky" srovnat, ale po pár týdnech
se vše vrací k trpkému normálu. Boj usedlíků o lepší povrch ulice trvá dlouhou dobu, a to už od minulého režimu. Tehdy se scházely pouliční sněmy, ze kterých měla
vzejít správná strategie ke zbudování pevné cesty
a chodníků, ale snaha se minula účinkem. Asi před třiceti lety se konečně podařilo sehnat alespoň vyřazené betonové panely, ze kterých se vytvořil improvizovaný
chodník. Objektivně je však těžké odsuzovat vedení obce, že nejde vstříc zájmům části obyvatel, stavba kvalitní asfaltové cesty a chodníků není zrovna levnou
záležitostí a podobných ulic a podobných nespokojených je v obou našich obcích víc než dost. A koneckonců to není zdaleka jen problémem Jiren.
Sociální pestrost je ve zdejší ulici opravdu značná.
Žijí zde rodiny mladé i zkušenější, starousedlíci
i novousedlíci, majetnější i méně majetní. Ale i přesto tu
nevládne uzavřenost a anonymita tak neohroženě jako
na jiných místech.
Milan Bednář

Dobrý den pane Bednáři,
dovolte mi reagovat na článek napsaný v minulém čísle
Zpravodaje na téma městská policie v Šestajovicích.
V článku se mimo jiné zmiňujete o nákladech na
obecní policii v řádu 10 milionů korun ročně, což, jak
zmiňujete, “… je pro rozpočet jediné obce nepřekonatelná překážka, a proto je spojování obcí pro tuto věc nevyhnutelné.“
Rád bych vám touto cestou sdělil pár podrobností
o městské policii zřízené v Šestajovicích a předpokládaných celkových nákladech.
Roční náklady na jednoho strážníka vychází asi na
480 tis. korun (včetně vybavení, výstroje), pokud by jich

bylo 6 (což je současný počet s provozem ve všední dny
přes den cca 10h, čt-so i přes noc), náklady jsou asi
2 880 000 Kč. Zvýší-li se počet strážníků na minimálních 10 pro nepřetržitý provoz, náklady za rok činí
asi 4 800 000 Kč. Tedy téměř o polovinu menší, než
jste uvedl. Pokud tento celkový náklad rozpočítáme do
jednotlivých obcí, které jsou již přidruženy k Šestajovicím, a zohledníme i Jirny, vychází nám, že konkrétně

Dopisy ctenáru

obec Jirny by náklady na pokrytí našeho území
městskou policií přišly asi na 1 230 000 Kč, ovšem za

předpokladu, že by městská policie nevybrala na
pokutách ani korunu. Tyto výdaje se samozřejmě sníží
o vybrané pokuty, přestupky atd.!

Dopisy ctenáru
Jak jste dále zmínil, městská policie působící v Šestajovicích bude mít ve své působnosti okolní vesnice
Nehvizdy i Zápy, tedy naše Jirny jsou pro policejní
jednotku „pouze“ místem přejezdu mezi dvěma působišti, což je škoda, nehledě na neodmyslitelný fakt tzv.
„přelévání kriminality“. Pokud ve dvou místech policie
působí, kam se asi bude stahovat kriminalita? Logicky
do míst, kde policie působnost nemá, ať už jimi jsou veřejné parky nebo naše zahrady. Proto nechápu Váš úsudek v závěru článku, kde místo případného jednoduššího
řešení (připojení se k šestajovické policejní posádce) volíte cestu spolupráce s městem Úvaly, aniž byste vysvětlil, co Vás právě k tomuto závěru vede.
V případě zájmu z Vaší strany či strany jirenských občanů rád poskytnu bližší informace.
Pokud bude postoj obce k obecní policii takový, jaký
prezentujete článkem, obávám se, že jsme odsouzeni
i do budoucna potkávat v obci usměvavé řidiče kamionů, na svých zahradách nezvané návštěvníky a ráno nacházet prázdné nádrže u svých aut.
S pozdravem
Jan Běla, občan Jiren
Odpověď na dopis pana Běly:

Velice si vážím všech reakcí, které přijdou na adresu redakce. Váš příspěvek je o to hodnotnější, že se věnuje
důležitému tématu pro život obce, kterým obecní policie
bezesporu je.
Předně je mou povinností upozornit Vás na fakt, že
nejsem členem zastupitelstva obce a na rozhodování se
nikterak reálně ani formálně nepodílím. Stejně tak neprezentuji názory vedení obce, ale především své vlastní.
Chápu Vaši snahu stavět se před nadcházejícími komunálními volbami do role odborníka na cokoliv, ale musíte tak činit s rozmyslem. Předně je třeba si uvědomit, že
současný provoz obecní policie se sídlem v Šestajovicích je pouze zkušební a rozhodně ve své podstatě neřeší
kriminalitu v obcích, které jsou do projektu zapojeny.
Proto jsou Vámi představené náklady relativně nízké.
Musíme přihlédnout i k tomu, že jsou postaveny pouze
na předpokladech, které se velmi často míjejí se skutečností. Například v Brandýse nad Labem, kde je městská policie již dlouhou dobu zavedená, vycházely
konečné náklady v minulém roce na 13,5 mil. korun
s tím, že byly z nákladů odečteny příjmy ve výši 800
tis. korun z vybraných pokut a správních poplatků. Brandýská policie má ve své působnosti více obyvatel, ale
mnohem menší a především kompaktnější území. Připomínám, že v působišti šestajovické policie nejsou jen
blízké Nehvizdy a Zápy, ale i Dřevčice a vzdálený Káraný. Proto, aby vykonávala šestajovická policie stejně
efektivní práci jako ta brandýská, musely by se náklady
násobně zvýšit. Hlavní kámen úrazu šestajovické policie
je ale především v účelnosti a efektivitě, což souvisí
právě s územním rozsahem působnosti, ale také
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s dlouhým popisem práce. Berte na vědomí, že v jedné
směně budou nejvýše dvě dvojice strážníků s tím, že se
nedosáhne nepřetržitého provozu. Dvě posádky na tak
rozsáhlé působiště s vědomím toho, že každá obec bude
prosazovat především své zájmy, je opravdu málo.
Pokud by se k projektu přidaly další obce včetně Jiren,
efektivita by za zachovaného počtu policistů a tedy i nákladů ještě znatelně klesla a činnost takové městské policie by se stala spíše symbolickou.
Nutno podotknout, že městská policie se sídlem
v Šestajovicích je do značné míry pozůstatkem ztroskotaných jednání z roku 2007. Tehdy se zamýšlelo
zřízení městské policie, která by měla v působnosti obce
od Úval až po Káraný. Většina obcí od plánu ustoupila
z finančních důvodů, kdy současně nevěřila v užitečnost
tak rozsáhlého projektu. Od srpna roku 2008 se diskutuje a připravuje plán na zřízení městské policie
v Úvalech, kde se zatím zdržel především pro finanční
náročnost. A právě spolupráce s městem Úvaly a například i s obcí Horoušany na vytvoření menší, ale akceschopnější městské policie by byla mnohem slibnější,
než se za každou cenu přidávat k šestajovickému
projektu, který je dle mého názoru předem odsouzen
k nezdaru.
Činnost a vliv městské policie přitom nemůžeme přeceňovat. Neslouží primárně k potírání kriminality (k tomu je určena Policie ČR), a proto je mylná představa, že
městská policie výrazně ovlivní místní kriminalitu nebo
dokonce přispěje k jejímu „přelití“. I kdybychom Vaši
tezi přijali, tak je psychologický efekt značně krátkodobý a opět můžeme čerpat ze zkušeností jiných obcí.
I v lokalitách, jako jsou např. Klánovice či zmiňovaný
Brandýs nad Labem, kde se nacházejí služebny městské
policie a její činnost je stabilizovaná, si obyvatelé stále
stěžují na podobné projevy kriminality nebo nedodržování dopravních předpisů, které jste zmiňoval i Vy.
Represe tudíž není všemocná a nemůže být všudypřítomná.
Nelze samozřejmě činnost šestajovické městské policie zcela bagatelizovat. Mohla by být prospěšná například v kontrole udržování pořádku na veřejných
prostranstvích, o kterémžto problému se objevila informace v minulém vydání Jirenského zpravodaje. Ale tuto
práci může vykonávat místní zastupitelstvo, nebo příslušná komise, za výrazně nižší náklady.
Žádná obec včetně Jiren nemůže investovat
prostředky do projektů, u kterých není jistá jejich užitečnost. A rozhodování se nemůže opírat o podivné domněnky, že šestajovičtí strážníci budou při cestě do
Nehvizd nebo Záp projíždět naší obcí. Zapojení Jiren do
šestajovické městské policie by bylo jistě jednoduché,
ale skutečný přínos by stěží kompenzoval vynaložené
finanční prostředky, kterých nemá obec zrovna nazbyt.

Milan Bednář

Zajímavosti
Vyprávěnky
Po dalších třech vypravěčích přišla řada také na mého otce. Ten si ještě přihnul piva, vystoupil na pódium, usadil
se a začal:
Příběh mého otce

Můj příběh, vážení, není ani myslivecký,
ani z říše zvířat, ale je malou ukázkou pohotovosti jednoho chytrého člověka
v trapné situaci. Stalo se mi to předloni
při cestě do Prahy. Jel jsem ranním vlakem z Klánovic a v Běchovicích přistoupil do kupé můj známý, Hugo Pick,
který má na tamějším nádraží, jak
možná víte, obchod uhlím.
Povídali jsme si jak jdou obchody,
probrali prekérní situaci na trhu akcií, řešili národohospodářské problémy a vedli řeči, jaké tak obyčejně dva obchodníci vedou. Při té diskusi uběhla cesta velmi rychle
a než jsme se nadáli, vjel vlak na Masarykovo nádraží.
Chtěl jsem si připravit jízdenku ke kontrole, ale i když
prohledávám kapsy sebelíp, lístek nikde.
„Ježíšmarjá, pane Pick,“ obracím se na přítele, který
trpělivě čeká, „já nemůžu najít lístek a přece jsem ho
měl, vždyť mi ho přece konduktér proštíp´! To bude
ostuda a ještě zaplatím pokutu!“
„Klid, kamaráde, zachovají chladnou hlavu“, povídá
starej Pick, vytáhne z kapsy saka plnicí pero, něco napíše na svou jízdenku a podává mi ji.

Spolky a organizace
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„Tumaj a jdou klidně ven“.
„Nojo, ale co vy, pane Pick, jak to uděláte vy? To já
od vás nemůžu chtít!“
„Nestaraj se a jdou první!“
Prošel jsem tedy kolem kukaně železničního zřízence,
který jízdenku zkontroloval a hodil do dřevěné bedny.
Na druhé straně jsem čekal a sledoval, jak dopadne
Pick. Ten počkal až byl poslední, sebevědomě přikročil
k budce a naznačil vhození lístku do toho boxu.
„Halt, pane, vy mi máte jízdenku předložit ke kontrole a ne ji házet do bedny. Ostatně, vy jste tam žádnou
nehodil, dobře jsem to viděl, a to vás bude stát nejen její
cenu, ale ještě pokutu!“ volá zřízenec.
„Dovolej, pane, jak se vopovažujou mne obviňovat!
Omlouvám se, že jsem jim lístek napřed neukázal, ale
v bedně musí bejt. Přesvědčej se sám, pozná se snadno,
poznamenal jsem si na něj název firmy kam právě jedu:
Stein a syn, Karlín. A rychle, prosím, spěchám!“
Zřízenec skutečně neváhal, vysypal obsah bedny na
hromádku, přebíral a obracel ty tuhé kartičky a ejhle,
najednou ji měl.
„Tak viděj, člověče, že mám pravdu, a příště si daj
pozor, než někoho nařknou, mohlo by se jim to nevyplatit. Maucta!“, dodal už smířlivěji Pick a opustil peron.
Připojil jsem se k němu a když jsme u východu rozcházeli, znovu jsem mu poděkoval a díval se za tím
mazaným Izraelitou s obdivem nad jeho pohotovostí.
z dopisu Luďka Ťopky

SDH Jirny

Na rozdíl od začátku letošního roku, kdy výjezdová
jednotka měla opravdu dost práce, přišla doba relativního klidu. Od našeho posledního příspěvku v Jirenském
zpravodaji zaznamenala naše jednotka pouze jeden výjezd.
Konkrétně se jednalo o únik benzínu z havarovaného
vozu značky Škoda v Brandýské ulici v Jirnech dne 28.
4. 2010. Na místě zásahu byl silně cítit pach benzínu
a k jeho vzplanutí by s největší pravděpodobností stačil
jediný nedopalek. Benzínová skvrna byla zasypána sorbentem a naše jednotka ještě setrvala na místě zásahu do
příjezdu Policie ČR.
Další událostí uplynulého měsíce bylo tradiční pálení
čarodějnic pořádané naším sborem. Původně jsme chtěli
tuto akci uspořádat před Kulturním domem v Jirnech,
ale naše snaha byla zmařena nevolí některých místních
občanů a místně nemístních podnikatelů. Vzhledem
k těmto událostem jsme se rozhodli, že naši takřka hotovou hranici rozbouráme a pokusíme se najít jiné místo

pro konání této akce. Naštěstí nám jirenští skauti propůjčili prostory u jejich klubovny, za což jim velmi děkujeme, a my jsme nemuseli pálení čarodějnic úplně
zrušit. To ovšem nic nemění na faktu, že dva dny usilovné práce, jak v lese tak i před kulturním domem, přišly na zmar. Ovšem navzdory všem problémům se akce
ve finále povedla, počasí nám přálo, účast byla hojná

Spolky a organizace
a po celý den panovala dobrá nálada, která přetrvala až
do ranních hodin. Všem zúčastněným bychom chtěli poděkovat a doufáme, že se příští rok opětovně shledáme.
Poděkování si zaslouží i místní DJ Kuře, který se postaral o ozvučení celé akce a jeho diskotéka pro děti
i dospělé měla velký úspěch.
Závěrem našeho příspěvku bychom Vás rádi pozvali
na Hasičský den pro děti, který každoročně pořádá náš
sbor 19. června na skautském hřišti v Jirnech. V rámci této akce předvede náš sbor ukázku techniky, hašení a
vyprošťování, dále budou připraveny soutěže pro děti,
občerstvení a reprodukovaná hudba. Zlatým hřebem této
akce bude freestylové motokrosové a cyklokrosové vystoupení na BMX a pitbike.
Aktuální informace o činnosti našeho sboru naleznete
na našich webových stránkách www.hasicijirny.cz.
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připravená odměna a také spousta překvapení a ukázek
hasičské techniky okolních sborů. Svou hasičskou
dovednost Vám předvedou nejenom dospělí hasiči, ale
také ti nejmladší. Každý rok jsou nadšeni z obrovského
aplausu po zásahu na hořící paletový domeček. Přijďte

i Vy na dětský den do Nových Jiren!

za SDH Jirny Milan Slabý

Mladí hasiči z Nových Jiren

Po velmi deštivém květnu se připravujeme na poslední
soutěž v požárním útoku před prázdninami.
Druhou květnovou neděli jsme byli na výletě na Ještědu – to byla slíbená odměna za naše úspěšné absolvování letošních soutěží. Nechyběla ani pořádná
porce zmrzliny. Počasí nám vyšlo skvěle a všichni jsme
si to moc užili. Unavené děti s malými suvenýry pro maminky, tatínky, babičky a dědečky jsme naložili do autobusu, kde hned po několika ujetých kilometrech všichni
usnuli.

My se s dětmi koncem června na prázdniny rozloučíme a budeme se těšit na další schůzky v září a hlavně
víkendové soustředění na Cholíně na Slapech v termínu
3.-5.9.2010!
Marcela Hrubantová

Dobročinná obec baráčnická Jirny

5. června jedeme na soutěž v Křížkovém Újezdci
v požárním útoku, kam se každoročně všichni moc těší.
V příjemném prostředí místního náměstí naše družstva
mladších a starších hasičů předvedou své výkony
a doufáme, že letos nás pohár nemine! Po vyhlášení výsledků hurá domů – vždyť pro děti připravují naši dospěláci tradiční dětský den v louce!
Na připravených stanovištích budou soutěžící skákat
v pytlích, házet granátem, stříkat na kuželky a samozřejmě střílet ze vzduchovky. Jsou připraveny i nové disciplíny, ale to už uvidíte sami. Pro soutěžící děti je

V únoru pořádali Baráčníci Staročeský bál, který se vydařil. Hudba dobře hrála, tombola byla bohatá a všichni
se výborně bavili. V měsíci březnu se konala výroční
členská schůze, kde vedle členů byla přítomna řada hostů – starosta p. Skořepa, zástupci dalších společenských
organizací v Jirnech a zástupci baráčnické obce z Toušeně.
Již pravidelně členové spolku zajišťují úklid místního
hřbitova a za tuto záslužnou činnost jim patří poděkování.
Členové se zúčastnili i májových oslav 7. 5. 2010
v obci, kde svou účastí patřili k nejpočetnějším.
V současné době se připravuje 1denní výlet na Kokořín a okolí. Konkrétní údaje o výletu budou oznámeny
na místních vývěskách.
Zcela bez nadsázky lze říci, že místní "Baráčníci"
jsou parta, která se umí dobře bavit, ale také dobře pracovat tam, kde je v obci potřeba. Ing. Zdeňka Havlová
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Jirny Living
V pátek 30. 4. 2010 se konalo v Jirnech na pozemku za
KD „Pálení čarodějnic“, které si po organizační stránce
vzali na starosti Sbor dobrovolných hasičů, občanské
sdružení Jirny Living, o.s., TJ Sokol Jirny a jirenští Skauti. Celý den se nad Jirny honily mraky, ale nádherné odpoledne, které bylo naplněno soutěžemi pro děti ve
skákání v pytlích, lovení ryb, malování a spoustou
dalších úkolů, po jejichž zdolání na děti čekaly sladké
odměny, nemohlo nic pokazit. Děti musely projít všech-

na stanoviště a až poté byly odměněny, pro všechny byla připravena i možnost nechat si pomalovat obličej,
vyrobit si vlastní čarodějnici a nakonec si opéct s rodiči
buřtíka. Během celého dne dle rozdaných účastnických
průkazů prošlo stanovišti 120 dětí. Večer pak pokračoval ve znamení tradičního dospělého Pálení čarodějnic, které nakonec skropila i rychlá jarní bouřka.
Občanské sdružení Jirny Living při této příležitosti
představilo projekt stavby dětského hřiště v lokalitě Na
Výsluní, které je v současně době ve fázi podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace, po kterém by měla být
ihned zahájena samotná stavba hřiště.
V rámci tohoto projektu byly vyzvány děti
ze školní družiny, aby ztvárnily výtvarně
svou představu o novém hřišti. Nakonec se
sešlo téměř třicet obrázků, a z každého
z nich je zřejmé, že se děti na hřiště moc těší, a je zajímavé, že mnoho z nich se ve své
představě ideálního hřiště „trefilo“.
Občanské sdružení Jirny Living je
otevřeno novým zájemcům o členství a každá pomoc je vítaná. Získáním dotace totiž
teprve vše začíná a některé z prací bude
sdružení vykonávat svépomocí. Každý se
může o tom, jak pomoci projektu hřiště i na
jednotlivých akcích sdružení informovat na
www.jirny-living.cz .
Eva Hísková

kreslila Fabiánka Hísková

kreslila Alena Synecká

Spolky a organizace
SDH NOVÉ JI RNY
Vás tímto zve na

tradiční

DĚTSKÝ DEN pořádaný

5. června 201 0 od 1 3.00 hod
v Nových Jirnech v „louce“
soutěže, ukázky has. techniky, sladké
odměny a překvapení
pro děti limo a buřt zdarma

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

Školství
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Občanské sdružení Občané obci Jirny a Nové Jirny
Vás srdečně zve na

POUTNÍ SLAVNOST V JIRNECH
DNE 27.6. 201 0

PROGRAM:
11 .00 Slavnostní poutní bohoslužba v kostele svatých Petra a
Pavla v Jirnech

1 2.30 Zábavné odpoledne pro děti pořádané ve spolupráci

s místními spolky v okolí kostela v Jirnech
1 5.00 Benefiční koncert v kostele svatých Petra a Pavla
v Jirnech
(Kateřina Jansová – flétna, Jan Kořínek – kontrabas, Martina
Přibylová – cembalo)
Výtěžek koncertu bude věnován na obnovu varhan v jirenském
kostele
Možnost občerstvení po skončení bohoslužby po celé odpoledne
v okolí kostela

se těšíme na další výlety, které jsou velmi oblíbené mezi
dětmi, v květnu ještě stihneme dětskou železnici
Koncem dubna jsme navštívili zámek Berchtold v Kuni- v Horních Chvatlinách a na Den dětí máme pro děti zacích – Vidovicích. Jedná se doslova o "dětský ráj " s ob- mluvenou místní CUKRÁRNU.
rovskou zahradou plnou miniatur hradů a zámků, skřítky
Martina Bilová za MŠ Jirny
od paní Klimtové a dokonce nechybí ani kocour Mikeš
a Perníková chaloupka. Součástí je také dětské hřiště
Dovolujeme si Vás pozvat
a peklo s váhou hříchů, kam se odvážil jen málokdo. Tona
to místo doporučujeme všem rodičům s dětmi ty naše
"školkové" byly nadšené viz. fotopříloha.
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
V květnu jsme vyrazili do nedaleké SVÍČKÁRNY
v Šestajovicích, kde si děti mimo prohlídky prodejny
dne 7. června
od 1 6 hodi n
a minifarmičky se zvířátky také vyrobily svíčky, které si
i odnesly domů. Následoval krátký film o výrobě svíček
v kulturním domě Jirny
a poté prohlídka provozu s komentářem. Výroba svíček
s bohatým programem a šerpováním
a prohlídka provozu je pro veřejnost v neděli od
předškoláků
14. a 15. hodiny - také doporučujeme, i velmi malé děti
to zvládnou a mají ze "své" svíčky obrovskou radost! Již

Naše výlety

ve svíčkárně v Šestajovicích

na zámku Berchtold
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Školství

Recepty z našichobcí

na zámku Berchtold

Sirup z bezinkových květů

Tento způsob jara zdá se poněkud chladný, nicméně až
se u cest objeví bělostné trsy květů bezu černého,
můžete si z nich udělat sirup. Vhodný je zředěný
s vodou, ale klidně i do ginu jako jemné osvěžení při
podvečerních posezeních s přáteli. Pár kapek ovoní i
dezerty či krémy a pudinky.
Potřebujeme: 20 bezinkových květenství (omytých a
zbavených nečistot), 1 dobře omytý citron (nakrájený na
plátky), 2 lžičky kyseliny citronové, 1,5 kg krupicového

Spolecenská kronika

cukru, 1,2 l vody.
Ve varné konvici svařte vodu, do velké mísy dejte
všechny suroviny, zalijte vroucí vodou, promíchejte
a děrovanou naběračkou seberte pěnu. Nádobu přikryjte
utěrkou.
Na chladnějším místě nechejte 5 dnů stát, 2x denně
však směs promíchejte. Poté ji sceďte přes velmi jemný
cedník. Nalijte do vysterilizovaných lahví (horkou
vodou) a uložte do chladničky.
Dita Bělová

Od červencového vydání Jirenského zpravodaje bude redakce uveřejňovat důležitá životní jubilea,
narození či úmrtí pouze na základě písemného požádání občanů. Své žádosti mohou občané posílat na
obecní úřad Jirny. Texty v přiměřeném rozsahu otiskne redakce zdarma.

Inzerce

www.vitalpet.cz
on-line obchod s krmivy
a chovatelskými potřebami
široký výběr zboží, možnost osobního
odběru se slevou,

Úklidový pracovník

Úklidová firma přijme zaměstnance na HPP
na úklid logistického centra společnosti
Globus ČR, k.s. v Jirnech u Prahy.

rozvoz zdarma

Bližší informace: MR – servis, s.r.o.
Za Bankou 1 , 690 02 Břeclav
Ing. Kateřina Gajdová
Tel.: 51 9 360 1 41
e-mail.: katerina.gajdova@mr-servis.cz
www.mr-servis.cz

info.vitalpet@seznam.cz, 608 827 557

Písemné nabídky a stručný životopis zasílejte na
výše uvedenou adresu do 11 . června 201 0.
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Sháníte levný,
rychlý a spolehlivý
odvoz?
Taxi zavolejte
a objednejte si vůz za

17 Kč /km
Maximálnícena 19 Kč /km

Pavel Hokr – hudební škola
KLAVÍR, KYTARA, ZOBCOVÁ FLÉTNA A DALŠÍ
➢
➢
➢
➢
➢

učíme se hrát pro vlastní potěšení
hrajeme písničky, které si sami vybíráte
žádné stupnice, žádné etudy
koncertujeme 2x za rok
první 2 hodiny výuky jsou nezávazné

HRAJEME NAPŘÍKLAD: SKÁKAL PES, NENÍ
NUTNO, MACH A ŠEBESTOVÁ, KDYŽ JDE MALÝ
BOBR SPÁT, SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO
ON, HŘÍŠNÁ TĚLA KŘÍDLA MOTÝLÍ, ČÍM TO JE,
SPOMAĽ, MAMMA MIA, VODA ČO MA DRŽÍ NAD
VODOU, MĚLS MĚ VŮBEC RÁD, LISTEN TO YOUR
HEART, FALLING SLOWLY, PRÍBEH NEKONČÍ
➢

Jirny, Šestajovice, Klánovice, Úvaly, Květnice,
Černošice, Jesenice, Rudná, Hostivice, Roztoky,
Říčany, Řevnice, Zdiby a další obce v okolí Prahy

informace a přihlašování:
e-mail: pavelhokr@volny.cz
tel.: 608 745 262 (Zdeněk Švehla)

SMS objednávky: 606 788 370
www.kuryr-taxi.cz

Na internetových stránkách najdete ceník,
aktuální koncerty, rozvrh volných termínů,
můj názor na ZUŠ, náš přístup a další informace

www.pavelhokr.cz
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since 1 990

Standardně nabízíme:

» Všechny úrovně pokročilosti, britské učebnice odpolední a večerní kurzy
» Zajištěna návaznost kurzů až po přípravu
ke zkouškám FCE a CAE uznávaných
ve státech Evropské unie
» Dopolední angličtina s hlídáním dětí
» Angličtina pro 2. stupeň základní školy
» Anglická konverzace s rodilou mluvčí

☺☺

» Přípravné kurzy pro maturanty
» Francouzština pro dospělé ve 3 úrovních
pokročilosti
» Individuální lekce a výuka ve firmách

Novinky pro školnírok 2010/2011:

» Angličtina pro 1 . stupeň základní školy
» Obchodní angličtina pro pokročilé
» Ještě více anglické konverzace

PŘIHLAŠTE SE NA LETNÍ KURZY ANGLIČTINY
☺ ☺ VÍCE NA WWW.DELTASCHOOL.CZ

Studenti jsou zařazováni do kurzů podle jejich aktuální úrovně pokročilosti.
Píšeme rozřazovací testy.
Všechny kursy vedou zkušení lektoři s pedagogickým vzděláním,
vyšší úrovně pokročilosti vyučují rodilí mluvčí.
Zápisy na školní rok budou ve dnech 8.9.-1 0.9. v ZŠ Klánovice,
nebo se můžete přihlásit již nyní na www.deltaschool.cz.

Informace: tel: 733 392 675; e-mail: deltaschool@volny.cz; www.deltaschool.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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250 Kþ

ZDARMA:
h
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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

