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Milí čtenáři,
kulatý rok je za námi a oběma nohama
vstupujeme do druhého desetiletí jedenadvacátého století. A doufejme, že
se neschyluje ke stejným událostem,
jako potkaly naše předky před sto lety.
Lokální události běží trochu pomaleji, a tak nám nějaké jistoty zůstávají.
Například Jirenský zpravodaj se tímto
vydáním přehoupnul do třetího
ročníku a vycházet bude dále. Ale nečekejte žádné přelomové změny, na to
je jeho vedoucí redaktor příliš
konzervativní.
A tak se ohlížíme za událostmi minulého desetiletí, jež poznamenaly jeho konec. Ale přejeme Vám do
budoucna, ať se Vám v novém roce
daří podle Vašich představ.

Zima přináší kromě komplikací, které na nás denně chrlí různá média, i malé radosti. Dospělým možnost sezónního sportovního vyžití a dětem hru. Někoho potěší jen pohled na zasněženou krajinu, na to, jak i životu nepříjemný chlad může
vykouzlit romantické scenérie. Tato zima nás jako ta loňská překvapuje. Pomalu
jsme si začali zvykat na blátivé měsíce a krátké sněhové epizody nebo holomrazy.
Kdekdo si vzpomene, jak před třemi lety bylo v lednu k patnácti stupňům
a ohrožoval nás orkán. Může se zdát, že se vracejí zimy, na které vzpomíná spíše
už střední generace, ale počasí je nevyzpytatelné.
Porovnávat však tu dnešní zimu s předchozími nemusíme jen v suchých číslech
- kolik napadlo centimetrů a jaký byl mráz. Už tolikrát byl na tomto místě líčen
dnes již zaniklý charakter vesnice. Vzájemná
blízkost lidí, která se ukazovala i v tak malicherných záležitostech, jako bylo společné
Vaše redakce
bruslení nebo sáňkování. Před rokem tu byla
zmínka o hokejových turnajích, které se odehrávaly i na jirenském rybníku. I když je v letošní zimě příležitostí více než dost, zpravidla
nenarazíte na skupinku dětí jak společně staví
sněhuláka, sáňkují nebo se koulují. Neuvidíte
je při činnostech, které byly dříve tak běžné
a někde ještě jsou. Když už se děti dostanou
ven, tak buď za dohledu paní učitelky nebo rodičů. V zájmu bezpečí jsou často zbaveny svobody, kterou zažívají jen prostřednictvím
počítačových her. Jen budoucnost však ukáže,
jestli je taková výchova správná či nikoliv.
Milan Bednář

Zprávy z obce
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
před několika dny jsme si ve většině našich domácností připili na přivítání nového roku a rozloučili se starým. Nový
rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek nových plánů, předsevzetí a určení si
nových cílů, které bychom během nastávajícího roku chtěli
uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to však
i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý
rok zažili, vykonali nebo nestihli udělat. Z pohledu obce to
byl určitě rok náročný, plný práce, rozhodnutí a změn. Mys-

Zápis z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Jirny 8. 11. 2010

Na svém jednání zastupitelstvo:
1) Bere na vědomí složení výborů zastupitelstva. 5 výborů
+ školská rada + redakční rada.
2) Bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva od zvolení do dnešního veřejného zasedání (22. 12. 2010)
V rámci toho:
2a) schválilo jednohlasně změnu výše ročního poplatku za
psa a to:
250 Kč za každého psa téhož držitele,
100 Kč za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
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lím si, že to byl rok úspěšný – dostavba a otevření nové
MŠ včetně nové školní kuchyně a jídelny i pro děti ze ZŠ,
vybavení těchto nových prostor, přestavba původního objektu MŠ pro potřeby ZŠ, přestěhování knihovny, rekonstrukce pěti autobusových zastávek, získání dotace na
zeleň pro rok 2011 apod.
Děkuji všem firmám, spolkům, organizacím i Vám občanům, kteří jste jakoukoliv formou přispěli k rozvoji obce
a jejího kulturního života.
Přeji pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a úspěchů v pracovním i osobním životě.
Stanislav Skořepa, starosta obce

starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu.
2b) Rozhodlo v poměru 10 pro, 0 proti, 3 zdrželi se, přeložit projednání návrhu změny Vyhlášky o místních poplatcích na příští veřejné zasedání.
3) Rozpočtové provizorium pro rok 2011 bylo jednohlasně
schváleno ve struktuře:
příjmy 40 160 170 Kč
výdaje 32 842 050 Kč
nerozdělená rezerva 7 318 120 Kč.
4) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plán investičních
akcí pro rok 2011.

a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
Předseda: Ing. Milan Červinka; členové: Milan Vodička,
V rámci každého zastupitelstva obce se utvářejí specia- Ing. Jan Hrůza, Mgr. Michaela Jandová.
lizované výbory, které mají svými stanovisky zkvalitňovat,
ulehčovat a také kontrolovat práci celého zastupitelstva. Vý- Finanční výbor
bory předkládají v rámci své specializace různé návrhy Kontroluje správnost hospodaření obce a nakládání
a stanoviska, která sice nejsou pro rozhodnutí zastupitel- s obecním majetkem. Podává i návrhy na zlepšení finanstva závazná, ale mají velkou váhu. Podle zákona je nutné cování a hospodaření obce.
ustavit nejméně dva výbory, a to finanční a kontrolní. Čle- Předseda: Ing. Petr Ťopka; členové: Helena Sůrová, Dita
ny výborů mohou být i osoby, které nezasedají v zastupitel- Bělová, Blanka Smolíková.
stvu obce. Tyto osoby ale nemají nárok na odměnu a nesmí
stát v čele výborů. Jen omezeně se však dají různé výbory Stavební výbor
posuzovat dle důležitosti – každý je svým způsobem důleži- Předkládá stanoviska k otázkám týkajícím se stavební
tý. Pokud však přihlédneme k známým prioritám problematiky a územního plánování obce.
společnosti, jeví se jako nejdůležitejší finanční výbor, který Předseda: Jindřich Rytíř; členové: PhDr. Eva Borková, Petr
kontroluje hospodaření obce. Níže podáváme čtenářům se- Bukáček, Šárka Hanušová, Milan Horyna.
znam výborů se stručným představením jejich činností
a jejich personálního složení.
Kulturní a sociální výbor
Specializuje se na organizaci kulturních akcí pod patronáKontrolní výbor
tem obce a navrhuje sociální a kulturní politiku obce.
Především kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, Předseda: Václav Kopecký; členové: Dita Bělová, Iva
kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory Křenková, Helena Křížová, Bc. Milan Bednář.

Výbory zastupitelstva obce

Jirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. III. ročník. Adresa vydavatele: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, e-mail: obec.jirny@jirny.cz,
tel.: 281 962 945. Měsíčník vychází vždy nejpozději do 5. dne v měsíci a je dostupný i na internetové adrese obce www.jirny.cz. Náklad 600 kusů.
Redakční rada pracuje ve složení: Bc. Milan Bednář, Dita Bělová, Dana Gregorová, Ing. Zdeňka Havlová, Václav Jelínek, Helena Sůrová, Hana
Švehlová. Adresa redakce: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny. E-mail redakce: zpravodaj@jirny.cz. Grafický návrh a sazbu provedl Bc.
Milan Bednář, tisk Tiskárna Typol, Úvaly. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce. Evidenční číslo MK ČR E 18995.

Redakčníuzávěrka únorového čísla je 15. ledna 2011.
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Zprávy z obce
Pořádkový výbor

Jeho členové kontrolují dodržování obecních vyhlášek dotýkajících se pořádku v obci, využívání obecních pozemků
a veřejného prostoru.
Předseda: Helena Křížová; členové: Ing. Petr Hnízdil, Ing.
Zdeňka Havlová, Melanie Zajacová, Monika Hradecká.

Upozorňujeme občany, že na komunikacích, na
kterých budou zaparkována auta, nebude
provedeno odklízení sněhu.

Milan Bednář

V prosinci byla dokončena poslední část rekonstrukce
márnice na jirenském hřbitově. Už z letmého pohledu
lze poznat, že členové Vlastenecko dobročinné samostatné obce Baráčnické „Podlesí“ v Jirnech si dali
opravou záležet. Hodiny, dny a měsíce kvalitní a obětavé práce zanechaly podařený a nepřehlédnutelný výsledek. Baráčníci udělali čest své organizaci a veškerá
slova díků jejich přínos nevyváží. Přesto jim patří toto uznání od vedení obce a Jirenského zpravodaje.

Někteří rodiče vyjádřili nespokojenost
se službami školní jídelny

V listopadu loňského roku byla sepsána petice (její znění je
otištěno níže), kterou podepsalo bezmála 90 rodičů žáků základní školy Jirny. Petice byla motivována nespokojeností
se službami školní jídelny v mateřské škole. Samotné petici
předcházela anonymní stížnost, na jejímž základě proběhla
29. listopadu 2010 v MŠ kontrola z krajské hygienické
stanice, která se týkala celé MŠ, kuchyně a školní jídelny,
včetně degustace vzorků jídel. Na základě čtyřhodinového
šetření byl sepsán desetistránkový protokol a závěr zní:
“Na základě provedené kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady v provozu MŠ ani v provozu ŠJ, celková
provozní hygiena a osobní hygiena pracovníků je na vysoké
úrovni, včetně znalostí z oblasti hygieny potravin. “ Pro-

tokol je stále k nahlédnutí na obecním úřadu i v mateřské
škole. Od roku 2004, kdy byla kuchyně staré MŠ výrazně
dovybavena, neshledaly nikdy pravidelné každoroční hygienické kontroly žádné závady a nedostatky. KHS několikrát využila pracoviště kuchyně a školní jídelny při MŠ
Jirny jako ukázkové pracoviště při výuce studentek.
Starosta obce s peticí seznámil vedení mateřské školy
i zastupitele a požádal paní ředitelku, aby se k této záležitosti vyjádřila i prostřednictvím Jirenského zpravodaje (viz
níže). Jelikož nebylo z textu petice možné vyvodit jasné závěry, vypracovala ředitelka školky navíc dotazník ke
konkretizaci připomínek, který měl být odevzdán na podatelnu obecního úřadu do 22. 12. 2010, aby bylo možné s výsledky seznámit zastupitelstvo obce na veřejném zasedání
v Nových Jirnech. Na vyplnění dotazníku měli signatáři petice dostatečných 8 dní, ale na podatelnu jich bylo odevzdáno pouze 8.
Z šesti vyplněných dotazníků vyplývá, že rodičů se dotknul především zákaz vynášení potravin z jídelny. Tento
zákaz však měl jasné opodstatnění, jelikož se na ulici

5. května po každém obědu povalovalo množství odpadků.
Přesto se ředitelka školky po konzultaci s vedením obce
rozhodla vynášení z prostorů jídelny opět povolit.
V otázce chutnosti jídel vyplývá z vyplněných dotazníků, že dětem nechutnají především jídla jako čočka
s párkem, hrachová kaše, rybí prsty a připomínky se objevily také ke kvalitě polévek. Složení jídelníčku je však
dáno normou a nelze byť jen jednu část zcela vypustit.
Přesto se alespoň, jak to norma dovolí, sníží periodicita některých zmíněných jídel.
Co se týče zlepšení možností komunikace, je školní jídelna nově vybavena pevnou telefonní linkou s číslem 281
963 436 a současně bude paní ředitelce poskytnut služební
mobilní telefon.
Milan Bednář
Text petice:

Jako rodiče žáků ZŠ Jirny, kteří se stravují v MŠ Jirny svými podpisy vyjadřujeme nespokojenost s poskytovanými
službami školní jídelny. Jedná se především o kvalitu jídla,
kdy podávaný oběd často není chutný a děti ho ve velké míře nesní. Nejsme spokojeni s tím, že v ceně oběda je zahrnuta i částka za mléko, tyčinky, ovoce, jogurty, aj., což
děti po obědě již nezvládnou sníst a nemohou si to ani
odnést. Místo těchto „ doplňků“ po obědě by měli být takto
vynaložené finanční prostředky použity na zkvalitnění
hlavního jídla. Pokud je nezbytné ze strany jídelny doplňky
po obědě poskytovat, tak kromě ovoce, kterým se může znečišťovat okolí školky, by mělo být povoleno si je odnést domů. Dalším řešením je snížení výše stravného a tyto
doplňky omezit.
Dále navrhujeme zavedení mobilního telefonu do jídelny
MŠ, na který by bylo možné odlašovat obědy i prostřednictvím SMS zpráv.
Uvítali bychom vstřícnější jednání vedení MŠ a jídelny
při řešení tohoto problému, který trvá již delší dobu.

Zprávy z obce
Reakce ředitelky MŠ Jirny Ivy Křenkové:

Vážení spoluobčané,
problematiku školního stravování jsem již jednou letos
v říjnu podrobně vysvětlila dopisem předsedovi školské rady, který mě k tomu vyzval. Nyní mě požádal pan starosta,
abych se veřejně prostřednictvím Jirenského zpravodaje vyjádřila k dopisu kolektivu rodičů dětí základní školy stravujících se v jídelně mateřské školy, který mu byl adresován.
Jenom proto se k této problematice znovu vracím.
Školní stravování je poskytováno dětem na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. a řídí se vyhláškou MŠMT
o školním stravování č. 107/2008 Sb. a dalšími obecně závaznými předpisy.
Vyhláška mj. stanoví i výživové normy pro školní
stravování. Jde o průměrnou spotřebu vybraných druhů potravin k obědu na strávníka a den v gramech, přesněji jde
o následující druhy potravin: maso, ryby, mléko, mléčné
výrobky, tuky, cukr, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny.
Dodržení těchto průměrných hodnot zajišťuje dosažení příslušných výživových norem ve stravě dětí, které jsou nutné
ke správnému vývinu a růstu dětského organismu. Vedoucí
školní jídelny každý měsíc vyhodnocuje dodržování těchto
norem vypracováním tzv. „spotřebního koše“. Ideál spotřeby těchto potravin v systému spotřebního koše je 100%
s přesně stanovenými přípustnými tolerancemi. Protože
stavba jídelníčku je nepravidelná, je i spotřební koš každý
měsíc originální. Součástí jídel je vždy nápoj.
Z uvedeného vyplývá, že nelze v žádném případě vyloučit z jídelníčku dětí jakoukoliv jeho složku, tudíž ani
mléko, mléčné výrobky (např. jogurty), sladké výrobky.
Nejde o „doplněk“ po obědě, ale o jeho nedílnou součást,
zahrnutou do již zmiňovaných výživových norem v gramech na dítě a oběd. Nelze proto snížit výši stravného
a určitý druh potravin ze stravy vyloučit, a to ani na přání
rodičů.
Oběd představuje v dětském jídelníčku 35 % výživové
dávky; za tento podíl odpovídá školní jídelna. Tak je postavena jeho skladba a množství. Zbývajících 65 % denní výživové dávky dopřávají svým dětem prostřednictvím
snídaně, přesnídávky, svačiny a večeře rodiče nebo ostatní
vychovatelé. A ti nesou svůj díl odpovědnosti. Zároveň
nejsou povinni zpracovávat spotřební koš a postupují „pouze“ podle svého nejlepšího přesvědčení a svědomí, aby co
nejvíce prospěli svým svěřencům.
Jak bylo uvedeno, jde o množství a skladbu potravin určených vyhláškou. Některé děti jedí méně, jídlo někdy nedojedí. Jiné děti mají vyšší spotřebu, oběd si přidávají. Roli
samozřejmě hraje i způsob a styl domácí kuchyně, vzory rodičů, stravovací návyky rodiny, chutě dětí, v neposlední řadě i momentální rozpoložení, např. dozvuky toho, co se
odehrálo dopoledne, co je čeká v odpoledních hodinách. Zanedbatelný není ani vzor kamaráda, jak jemu zachutná. Důležité pro dítě je i to, jak se ke školnímu stravování staví
rodiče. Děti si své problémy umí vyřešit většinou lépe,
snadněji a pružněji než dospělí.
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K množství a složení jídla jsem, myslím, podala vyčerpávající vysvětlení. Nyní k dalšímu bodu dopisu – kvalitě a chutnosti jídla. Z dopisu kolektivu rodičů dost dobře
nevyplývá, v čem se oba tyto ukazatele zhoršily a při mé
sebevětší snaze proniknout do podstaty věci se mi to nedaří. Vycházím z následujících aspektů:
• dodavatelé zboží jsou beze změny (kromě dodavatele
kuřecích stehýnek s vyšší gramáží)
• technologické postupy přípravy pokrmů zůstaly beze
změny (kromě knedlíků, které jsou vařeny moderním
způsobem v páře v konvektomatu místo ve vodní lázni)
• množství zboží je zcela přizpůsobeno vyššímu počtu
strávníků
• sortiment zboží je rozšířen (špaldové knedlíky, špaldové kapání do polévek, celozrnné knedlíky)
• personální složení podílející se na přípravě oběda se
nezměnilo
• hygienické podmínky a vybavení jsou v nové kuchyni
i jídelně výrazně lepší
• objem nedojedených jídel zůstal nezměněn.
Při vyhodnocení těchto aspektů nenacházím žádný objektivní důvod zhoršené kvality a chutnosti jídel.
Návrh na zavedení mobilního telefonu se mi líbí. S jeho
pořízením počítám v příštím kalendářním roce. Jsem ráda,
že se při uskutečnění tohoto záměru mohu opřít o podporu
rodičů našich strávníků.
A nyní k poslednímu bodu dopisu kolektivu rodičů, který
mi vytýká málo vstřícné jednání. Nemyslím si, že všichni
rodiče hodnotí mé chování jako málo vstřícné, protože
jsme ochotni a schopni pohlídat potravinové alergie a omezení stravujících se dětí. Dokážeme se domluvit s rodiči
dětí, vyžadujících dietní stravování, ať už jde o cukrovku,
celiakii či jiná omezení. Za tímto účelem jsme vybavili
mateřskou školu a školní kuchyni i mikrovlnnými troubami. Velmi si vážíme rodičů, kteří si tento neobvykle
vstřícný přístup uvědomují a oceňují jej. A pokud umíme
řešit tyto závažné problémy, určitě si poradíme
i s drobnějšími připomínkami.
Rodiče všech strávníků základní školy dostávají každým
rokem s přihláškou ke stravování „Provozní řád školní jídelny“ a stvrzují svým podpisem své seznámení s ním. Je
vyvěšen i v šatně školní jídelny a visí i na webových stránkách základní školy. (Na stejném místě je i jídelníček na
příslušný týden, který je každý týden konzultován s dětskou lékařkou. Ta souhlas s jeho skladbou stvrdí podpisem
a otiskem svého razítka.) Tento provozní řád je interním
předpisem mateřské školy, podrobně ošetřuje organizační
a provozní problematiku školní jídelny. Je závazný pro
všechny zúčastněné. V bodech 20. a 21. ošetřuje vyřizování problémů, připomínek k pokrmům a ke stravě ze
strany dětí i dospělých. Vedoucí ŠJ paní Homolová obdržela dvě připomínky ke stravování, týkaly se vynášení částí
oběda (ovoce) ze školní jídelny. Přestože se ředitelky MŠ
i ZŠ v červnu letošního roku dohodly na konzumaci celého

Zprávy z obce
oběda výhradně v prostorách školní jídelny, budou tyto připomínky akceptovány. Žádám ale rodiče dětí a učitele základní školy o spolupráci s námi při vhodném výchovném
působení na děti, aby nedocházelo ke znečišťování okolí
školní jídelny zbytky.
Obdobnou připomínku, a to na moji adresu, vznesla
i školská rada prostřednictvím svého předsedy. Dovolte mi
tedy, prosím, vysvětlit ještě účel zřízení a kompetence školské rady. Školská rada je orgánem školy, která poskytuje
vzdělání Vašim dětem. Ze zákona ji zřizuje zřizovatel
(Obec Jirny) za účelem umožnit rodičům vzdělávajících se
dětí, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli
a dalším osobám podílet se na správě školy. Schvaluje

5

III. ročník
1/2011
leden

a projednává důležité dokumenty školy, návrhy a zprávy
a vyjadřuje se k nim. Je tudíž dostatečně zaměstnána a vytížena. Vážený kolektive rodičů, nechme jí proto společně
prostor pro její práci. Vaše připomínky ke stravování řešme
postupem běžným v našem zařízení dle vnitřních směrnic.
Dodržujte, prosím, tyto předpisy zrovna tak, jako je musíte
respektovat na svých pracovištích. Nejde o neochotu řešit
problémy, připomínky, stížnosti. Při počtu 108 dětí MŠ Jirny, 100 dětí MŠ Šestajovice, 189 dětských strávníků
ZŠ Jirny a při dvojnásobném počtu rodičů – tj. 794 dospělých lidí a 35 dospělých strávníků škol, nelze postupovat
jinak.
Iva Křenková

Ohlédnutí za předvánočním Setkáním
se svatým Mikulášem
Skleněné vitráže jirenského kostela propouštěly mrazivý
chlad. Ani teplota -10 °C však neodradila jirenské občany,
kteří si v neděli 5. 12. přišli poslechnout koncert Ztracené
kapely a adventně se naladit. Tóny kytar a basy spolu se
zpěvem hladily klenby zcela zaplněného kostela. Muzikanti svou bezprostředností strhli ke spolupráci přítomné děti,
to když je vyzvali k přivolání sv. Mikuláše písničkou. Sv.
Mikuláš i jeho krásný anděl výzvy vyslyšeli, a tak byl koncert zakončen předáváním sladkých balíčků malým účastPodle chování Mikuláše se zdá, že všechny děti byly přes
rok hodné. K tomu jim ještě zahrála skvělá Ztracená kapela.

V Jirnech se poprvé rozsvěcel vánoční strom. Podle vedení
obce se to stane tradicí.

níkům. Před kostelem pak již do tmy zářil rozsvícený
vánoční strom. Pro nově příchozí i ty stávající zahrála
Ztracená kapela ještě pár písní ze svého repertoáru. Atmosféru dotvářely sněhové radovánky dětí i podávaný teplý
čaj a svařené víno. Po 17. hodině se pak místní pomalu
trousili ke svým domovům a předvánočním starostem.
Právě takové tradice tvoří nedílnou součást místa, kde
žijeme. Myslím, že budu mluvit i za ostatní, když tímto veřejně poděkuji Občanskému sdružení Občané obci Jirny
a Nové Jirny, kteří ve spolupráci s obcí Jirny a místní mateřskou a základní školou tuto akci uspořádali.
Dita Bělová a MUDr. Pavel Jansa
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vštěvou, jelikož se sešlo málo přes 40 diváků, a to nebyla
jediná potíž. Při koncertě se přesvědčivě ukázalo, jak nutná
V jirenském kulturním domě se po roce oddechu uskutečnil je rekonstrukce topného systému kulturního domu. V sále
vánoční koncert. Tentokrát do obce zavítal Komorní soubor nebylo téměř nutné svlékat svrchní oděv, a to bylo venku
v tu dobu značně pod bodem mrazu.
Je zbytečné hledat příčiny nízké účasti, pravděpodobně
však za ní nestála malá informovanost. Vždy je zkrátka
jednodušší najít důvod, proč nepřijít. Poněkud smutné je,
že jedinými, kdo mohli z kulturního domu odcházet nespokojení, byli i přes svůj výkon samotní vystupující.

Vánoční koncert

Milan Bednář

Stručně ze Štědrého dne

Bohumíra Hanžlíka z Čelákovic s Kriskros kvintetem, aby
hudbou a zpěvem navodil místním obyvatelům vánoční atmosféru. Vystoupení se uskutečnilo ve večerních hodinách
v sobotu 18. prosince a ti, kteří na místo dorazili, kulturního zážitku nelitovali. Koncert byl nejen skvělý po muzikantské stránce, ale vynikal i vyváženě sestaveným
programem a rozhodně nenudil. Koncert, k jehož popisu
lze použít superlativy, ale prudce kontrastoval s nízkou ná-

V Jirnech bylo na Štědrý den možné najít i trochu toho
společenského vyžití a neodevzdávat se pouze klidu a pohodě „domácího krbu“. Potvrdí Vám to například ti, co si
přišli zazpívat anebo jen poslechnout koledy ke kapličce
Panny Marie v lese u Nových Jiren. Tradičního muzicírování u kapličky se bez jakékoliv předchozí propagace zúčastnila řada lidí z jirenských obcí, ale také z Šestajovic
a Klánovic. Účast byla srovnatelná s předchozím rokem,
a to i přesto, že se tou dobou nepříjemně rozpršelo. To bylo
i důvodem, proč někteří jen přišli popřát známým a přátelům šťastné Vánoce a po chvilce se raději odebrali domů.
Koledy se zpívaly i v jirenském kostele, ovšem v atmosféře poněkud vážnější, totiž při mši svaté. Kostel byl
takřka zaplněn, a to nejen věřícími.
Milan Bednář

Déšť jim ve hře nezabránil. Našel se dostatek rukou, co podrží deštník. A dostatek lidí, co si snimi zazpívá vánoční koledy.

Krátké zprávy
• Letošní zima přišla na samém začátku prosince. Přinesla
během středy 1. prosince ladovskou zimu a dopravní
problémy. Ve středu navečer a snad celý čtvrtek jezdily autobusy víceméně náhodně. Když už nějaký autobus přijel,
tak se cesta přes Horní Počernice notně protáhla
a zpravidla nezbylo nic jiného, než dojít z Počernic na
Černý most po svých. Stejný problém byl kvůli naprostému
zkolabování dopravy ve východní části Prahy i směrem
z Černého mostu na Jirny.

• Cena jízdného v příměstských linkách se od nového
roku zvyšuje v průměru o 20 % v případě jednotlivých jízdenek a zhruba o 15 % v případě předplatného jízdného.
V konkrétních číslech se například cena jednotlivých jízdenek z Jiren na Černý Most zvýší z 20 na 24 korun a přestupní jízdenka z 32 na 40 korun.
• V letošním roce by se měla uskutečnit kompletní oprava
silnice II/101 v úseku Jiren a Nových Jiren, tzn. ulice
Brandýská a Hlavní. Silnice je v majetku Středočeskho
kraje. Přesný termín uskutečnění projektu ještě není dán,
podobně jako detailní informace o způsobu opravy a dopa-
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dů na plynulost dopravy. Zásadní informací však je, že podle stručného znění projektu nebude opraven mostek přes Jirenský potok a nebude tím uvolněna cesta pro kamionovou
dopravu.
• Na konci roku vznikly z iniciativy Jaroslava Zadražila
nové webové stránky pro Jirny a blízké okolí. Smyslem
tohoto webu, který najdete na adrese jirny.lokalista.cz, je
podpora společenského života v obci z různých aspektů.
Především je cílem shromažďovat na jednom místě informace o kulturních akcích a vybudovat jakési internetové
obecní centrum. Nutno podotknout, že se v Jirnech nejedná

o novinku. Za podobným účelem založila před léty web
i Dita Bělová s adresou jirny.net, ale nevedlo se podle
představ a před volbami se stránky proměnily v prezentaci
místní organizace Věcí veřejných. Nicméně důkazem, že
mají především pro mladší část obyvatelstva takové
stránky smysl, a že jsou životaschopné, je server Ouvaly.cz. Za každým takovým projektem však musí stát obrovské množství mnohdy neoceněné práce. Jirenský
zpravodaj přináší tomuto novému webu alespoň malou
podporu i z toho důvodu, že začal slibně - malou letákovou
kampaní.
Milan Bednář

Omrzliny

V místě omrznutí dochází ke ztrátě citlivosti.
3. stupeň - tvrdá "vosková" kůže, nebolestivá ložiska, po
několika dnech se projevuje zčernáním a úplným ztvrdnutím postižené části těla - dochází k odumření tkáně.
První pomoc:
1. Zabránit dalšímu ochlazování - přesunout postiženého
do v závětří či vlahé místnosti, pomalu ho zahřívat (horkými nápoji, teplou lázní, atd.) - nesmí však působit bolest!
2. Pokus o mechanické prokrvení ložisek (masírování okolí omrzlin).
3. Improvizované zahřátí ložisek (např. vložení omrzlých
prstů do podpaží atd.).
4. Dle rozsahu a hloubky sterilně kryjeme, fixujeme a zajistíme odborné ošetření.

Zdravotnický koutek

Omrzliny jsou akutní místní poškození tkáně způsobené
chladem při teplotách pod bodem mrazu za současné nízké
vlhkosti vzduchu. Při silném větru k nim může dojít i při
teplotách vyšších. Vznikají převážně na okrajových, nechráněných částech těla (prsty, nos, uši).
Příznaky a dělení omrzlin:
1. stupeň - kůže je voskově bílá či nafialovělá, chladná a necitlivá. Postižený má v místě pocit svírání, při oteplování
palčivě píchá. Takto vypadá na místě nehody každá omrzlina!
2. stupeň - kůže je bílá až žlutá, mohou se tvořit puchýře,
je přechodným stadiem mezi vratným poškozením při
první stupni a nevratným poškozením při třetím stupni.

Fejeton

Naši sousedé
„Mezi poli před tratí, silnice se klikatí“, jak praví dětská
básnička, a na té cestě sněhem zavátá autobusová zastávka
ponořená do tmy. Jen reflektory projíždějících aut sem tam
osvětlí dvě postavy přešlapující v mrazu. Ten den pak ve
zpravodajství označili za tzv. kalamitní - spousta sněhu, nestíhající úklidové čety, dopravní kolaps na výjezdech
z Prahy i na dálnicích a autobusy nejezdící dle jízdního řádu.
Jednou z těch stepujících postav jsem byla já.
Čas pro nás nebyl odměřován minutami, ale intervaly
plánovaných příjezdů autobusových spojů. A vždy
zklamání, že zase nepřijel. Sněhové dobrodružství pak dopadlo naštěstí dobře. Ještě, že fungují mobilní telefony, a
na druhé straně těch telefonních přístrojů ochotní lidé,
v mém případě ochotní kamarádi - sousedé.
Žijeme v době, která nám umožňuje využívat moderní
techniku. Vše kolem nás má řád, na který se můžeme
spolehnout, ale když příroda ukáže svou sílu, náš řád je narušen a pak… pak se, v nastalém chaosu, můžeme obrátit

Hana Švehlová

právě na ty, kteří jsou kolem nás – na naše sousedy. Zpočátku jsou jimi lidé, které jen potkáváme cestou do obchodu, později se změní v pána či paní XY, kteří nám včera
přes plot dali dobrou radu, jak na krtky. A ještě později
v Marii, Jardu, Janu, Martina, Petru atd., kteří se tu dnes
navečer stavili na pár slov a sklenku vína. Soused pro mne
není hanlivé slovo, v mé škatulce je to člověk, který ví,
umí, někdy se chvástá a taky mne štve, ale pak přijde s pomocnou rukou a to se fakt cení.
Jsou to právě naši sousedé, kteří jsou součástí našeho
života. Nemůžeme je vymazat a oni nemohou vymazat nás.
Ne každý soused se stane nejlepším přítelem - i proto, že
jsme lidé různých povah, charakterových vlastností a představ. Můžeme se však chovat ke svým sousedům tak, jak
bychom sami chtěli, aby se oni chovali k nám. Zkusme tuto myšlenku naplňovat, třeba hned teď a třeba pro začátek
po celý tento rok. A za rok uvidíme.
Na závěr si neodpustím: „Moji milí sousedé-kamarádi,
neslibuju, že už vám nikdy nezavolám, až budu v nesnázích. Ale děkuji vám, že prostě jste.“
Dita Bělová

Dopisy ctenáru
Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat SDH Jirny, jmenovitě panu
Slabému a panu Krchovi, kteří pomohli mé matce Aleně
Břichnáčové s úklidem sněhu.
Pan Slabý se okamžitě po mé prosbě snažil někoho sehnat. Stále mi telefonoval o průběhu a nakonec sehnal člena SDH Jirny p. Krchova, který během hodiny přijel a sníh
odklidil.
Za to jim oběma patří velké poděkování.

Zvěř

Alena Břichnáčová mladší, Nové Jirny

Jelikož jsem v minulých číslech Zpravodaje psal o věcech
nepříjemných, hledal jsem téma, které by bylo příjemnější.
Mezi spolky působícími v Jirnech jsou některé aktivnější,
některé se vůbec veřejně neprojevují. Proto jsem si vybral
téma o zvěři, která se v Jirnech a okolí vyskytuje. V mládí
jsem byl velice často u svých příbuzných, kteří byli po
staletí spjati s lesem, později jsem chodil na vesnici do školy a mojí největší zábavou bylo chodit do přírody a pozorovat ji tak, jak mě to učili v ranějším věku moji strýcové.
Proto, kdy jsem se ocitl před 22 lety v Nových Jirnech, relaxoval jsem (dodnes tak činím) v okolní přírodě. Je to prosím osobní, amatérský pohled tak, jak se mi jeví.
Začnu tedy zvěří, která se zde vyskytuje a která přesto
moc vidět není. Prvním zvířetem, se kterým jsem se setkal,
byla kuna. U nás žijí zejména dva druhy - kuna lesní a kuna skalní. U lidských obydlí se víc vyskytuje kuna skalní,
která je méně plachá a čím dál více si zvyká na lidská obydlí. Žije v kůlnách, na půdách. Vychází za soumraku, je
málokdy vidět, mnohdy se mihne jenom jako stín v bezpečné vzdálenosti od lidí. Její umění šplhat je neuvěřitelné,
protáhne se taky velice malými otvory. Dokonce je i dobrý
plavec, viděl jsem ji bez problémů přeplavat bazén. Loví
myši (asi její nejzáslužnější činnost). Ráda vajíčka ptáků
včetně slepičích, troufne si i na slepici. V letních měsících
si pochutnává na ovoci, např. na meruňkách nebo švestkách. Mnozí motoristé již objevili v autech překousané
kabely, okousané pryžové díly a rozcupované izolační deky. To vše má na svědomí kuna, ráda okousává cokoliv
a zkouší, zda by to nebylo k žrádlu nebo jako doplněk jejího pelíšku. Většina motoristů tuto „bohulibou“ činnost
svádí na „myši“. Kuna je jedno ze zvířat, které se čím dál
tím více zabydluje u lidských obydlí a myslím, že ji brzy
místo kuna skalní budeme nazývat kuna domácí. Další zvíře, které zde žije, je liška, u nás je to liška obecná. Je velice
plachá a na rozdíl od kuny se lidským obydlím vyhýbá. Ráda žije nejen v lese, ale i v různých houštinách a roklích mimo les. V doupatech vychovává mláďata. Je velmi
ostražitá, člověk musí být velmi pozorný, aby ji zahlédl nebo nalezl její doupě. K překvapení mnoha lidí je to
všežravec, v létě se živí i lesními plody. Lišky žijí
i v Jirnech a okolí, viděl jsem i přejetou lišku na silnici poblíž Jiren. Posledně jsem však lišku viděl loni večer (za
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tmy) v Praze u Hostivařského nádraží.
Dalším zvířetem, které se v okolí Jiren vyskytuje, je
prase divoké (taky „divočák“) nebo po myslivecku „černá
zvěř“. Před dvaceti lety jsem nacházel v zimě v lese občas
stopy po černé, potom na silnici běželo ještě pruhované
mládě, výskyt byl však malý. V posledních letech je stop
čím dál tím více, vyskytují se po celém lese až k Úvalům
a Klánovicím. Prase divoké je taktéž velice plaché zvíře,
které v lese běžně nepotkáte. Navíc se v letních měsících
stěhuje do polí, kde má dostatek žrádla a do lesa se ani nevrací, zalehne buď přímo v poli, nebo v přilehlých remízkách. O nebezpečnosti divokého prasete se toho namluvilo
hodně, ale pokud se člověk chová normálně, je nebezpečí
napadení téměř nulové. Prase o Vás ví daleko dříve a uklidí se z cesty. Největší nebezpečí hrozí, když potkáte bachyni s mládětem, kterou již vyplašila většinou skupina
nevychovaných hulákajících lidských jedinců, bachyně se
jim odklízí i s mládětem z cesty, a když potká další lidi,
může nabýt dojmu, že je napadená a pak útočí. Vzhledem
k hmotnosti a rychlosti je potom opravdu nebezpečná.
V posledních dvou letech se stopy po divočácích
pravidelně objevují v ulici U lesa v Nových Jirnech. Že
tam divočáci byli, vím již z noci, neboť jinak tiší psi štěkají jak o život. Jak dalece je jejich rozmnožení škodlivé musí posoudit myslivci, ani nevím, jak jsou zde rozděleny
honitby.
V lesích i na polích je prakticky celoročně vidět zvěř
srnčí. Vyskytuje se celkem hojně. Je vidět, i když se vypravíte na houby, je vidět i na polích. V zimě ji myslivci
pravidelně přikrmují. Občas se zatoulá i mezi ulice, zejména v zimě, kdy je méně plachá. V zimě jde velice dobře
pozorovat u krmítek, nemusíte ani na posed. Bohužel, plodiny pěstované ve velkém v posledních letech na polích
mohou způsobit pokles stavu.
Dalším nebezpečím jsou auta, např. při příjezdu od Úval
do Nových Jiren ještě před poslední zatáčkou a klesáním
k benzince „Vorel“ má srnčí stezku a již několik kusů zde
bylo přejeto autem. Občas v noci slyším z lesa střelbu, nevím, zda myslivce nebo pytláky. Každopádně stav srnčí se
mi zdá stabilní.
Během roku, ale zejména na jaře je na polích vidět zajíc
obecný. Ještě v padesátých letech se ulovilo v Československu přes 1,5 milionu kusů ročně. Vlivem změny hospodaření v zemědělství jsou stavy zajíců nízké. Je to
překvapivé, zajíc má mladé až čtyřikrát ročně. Přes nízké
stavy se každoročně dále loví. Před lety byl ještě hojný
králík divoký, ten se však z volné přírody téměř ztratil, posledně jsem viděl malou kolonii králíků divokých, když
jsem byl v první polovině šedesátých let na vojně ve Staré
Boleslavi. Vzhledem k rozmnožovací schopnosti králíků je
až neuvěřitelné, jak rychle zmizeli z přírody.
Zejména v podzimních měsících je vidět na zahradách
veverka obecná. Po celý rok je k vidění v lese. Barva
kožíšku je různá, od rezavé po úplně černou. Potrava je
známá, nejraději má oříšky (proto je na podzim hostem na
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Dopisy ctenáru
zahradách), jinak konzumuje jádra všeho druhu, zejména
z šišek jehličnatých stromů. Ráda také vyplení hnízda malých ptáčků.
Dalším obyvatelem našich zahrad je ježek evropský. Je
to typický všežravec, loví např. žáby, hady, ještěrky, plení
hnízda ptáků, slimáky, hmyz, nepohrdne ani žížalou, když
se k ní dostane. Loví večer a v noci, ve dne je zalezlý v listí, v houštinách nebo třeba v dříví složeném na zahradách.
Jsou dva poddruhy, a to ježek západní a ježek východní.
U nás se jejich výskyt prolíná. Rozlišují se růstem ostnů na
horní části těla.
Rád bych se ještě zmínil o drobné „havěti“, kterou nám
příroda v Jirnech přináší. Vyskytují se zde např. žáby, zejména skokan hnědý, ještěrky, slepýš.
Na závěr bych ještě zmínil zvířata, která jako volně pobíhající do volné přírody nepatří. Jde o psy a kočky. Po devadesátém roce se zde několikrát vyskytly smečky potulných

Spolky a organizace

psů. Během let zmizely a zdá se být vše v pořádku. V současné době přijíždějí zejména do ulice U lesa v Nových
Jirnech auta a z nich majitelé vypouštějí do lesa své miláčky, bohužel většinou bez vodítka. Co se týče koček, je
situace horší. Velmi často se kočky okotí někde na parcele,
která je málo navštěvovaná, koťata se rozběhnou po parcelách, o prázdninách je objeví děti na chatách, krmí je, jsou
to „jejich“ kočičky. Potom odjedou, během podzimu přijíždí do chat na víkendy, kočičky krmí, vůbec si neuvědomí,
že krmení jednou týdně nestačí. Přijde zima, na chatu se
nejezdí, kočičky jsou již dospělé, pobíhají v lese, žebroní
po obydlených staveních. Stávají se z nich kočky bezprizorní „polodivoké“, pokud přežijí zimu následuje nový
vrh a tak se nekontrolovaně množí. Příště se pokusím napsat něco o ptactvu, které se vyskytuje v Jirnech a okolí.
Paleta ptáků je pestřejší než zvěře, a tak bude i větší množství informací a zajímavostí.
Antonín Kudláč st.

V sobotu 5. února 2011 od 20 hod.

SDH Jirny
Ani v novém roce Vás nepřestáváme informovat činnosti
Sboru dobrovolných hasičů v Jirnech.
V uplynulém roce 2010 zaznamenala naše jednotka kolem třiceti výjezdů a odpracovala několik set
brigádnických hodin. Nejčastěji jsme vyjížděli k technickým pomocím, které měla na svědomí velmi mrazivá,
na sníh bohatá zima. V těchto měsících jsme prováděli od-

straňování sněhových převisů, které ohrožovaly kolemjdoucí obyvatele, a vyprošťování automobilů ze
sněhových jazyků.
Další velkou zkoušku našich schopností a vytrvalosti
nám přinesla červnová průtrž mračen, kdy jsme během
čtyřiadvaceti hodin museli zasahovat celkem u šesti událostí v Jirnech i v Zelenči. Konkrétně se jednalo odčerpávání sklepních prostorů, zatopených komunikací
a rozvodněného rybníka.
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Do našich statistik se, ostatně jako každoročně, nemalou
měrou zapsaly také požáry. K prvnímu z nich jsme vyjížděli hned 1. 1. 2010, a to rovnou pár minut po půlnoci.
Konkrétně se jednalo o požár osobního automobilu v ulici
Pražská v Jirnech. Během roku jsme vyjížděli ještě ke dvěma požárům osobních automobilů a ke třem únikům
ropných látek. Patrně největším požárem uplynulého roku
se stal požár haly v objektu bývalých mrazíren v Mochově.
Na zdolání tohoto požáru se podílely sbory dobrovolných
i profesionálních hasičů ze širokého okolí.
V podzimních měsících se nám povedl nákup „nového“
vozu, Tatra T815. Naše Tatra T148, která u nás spolehlivě
sloužila bez mála deset let, byla prodána do soukromého
muzea vojenské, policejní a hasičské techniky v Lipsku.

Školství
Předvánoční čas v MŠ

Letošní besídky proběhly přímo v jednotlivých třídách
v polovině prosince a místo komentáře použiji tentokrát
fotografie. Děti byly spontánní, snaživé, usměvavé
a nápovědu paní učitelek nepotřebovaly. Vše probíhalo
v příjemné a téměř rodinné atmosféře a po besídce
následovalo předání dárečků rodičům a ochutnávka
cukroví. Za učitelský sbor si dovolím konstatovat, že naše
snažení a usilovné nacvičování se podařilo a vykouzlilo
úsměv dětí a radost rodičů, a o to jsme se snažili! Máme
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Velké poděkování patří všem sponzorům, obecnímu zastupitelstvu a samozřejmě všem členům, kteří se podíleli na
opravách vozu.
Závěrem našeho článku bychom Vám rádi popřáli
hodně štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů v roce
2011.
Pro více aktuálních informací navštivte naše webové
stránky www.hasicijirny.cz.
Hasiči Jirny

Újezd.net „Seriál tří závodů pro Zdraví“
– pohodové závody pro celou rodinu
2. ročník „Seriálu tří závodů pro Zdraví“ je za námi. Poděkování patří všem účastníkům závodů za vytvoření přátelské atmosféry. Letošní účast více než 500 závodníků nás
velmi potěšila a zvyšující se obliba je pro nás velkou motivací do dalších let.
Rádi bychom Vás pozvali na Seriál i v letošním roce.
Opět se zaměříme na amatérské sportovce, rodiny s dětmi
a širokou veřejnost. A kdy? To se dočtete spolu s dalšími
informacemi na www.triprozdravi.cz

Tomáš Eisner
Občanské sdružení Tři pro zdraví

Vaše děti rády a snažíme se přistupovat ke každému citlivě
a individuálně. Naším skrytým přáním je Vaše uznání, a to,
aby na nás Vaše děti nezapomněly, ani až opustí MŠ.
Navštívilo nás divadlo Koloběžka, pan "Dudák", který
měl velký úspěch a zazpívali jsme si s ním koledy, paní
Jansová s flétnou (které tímto velice děkujeme a těšíme se
na další shledání), kouzelník, Ježíšek, který přinesl dětem
hezké dárečky do třídy.
Chceme poděkovat za pomoc při odklízení sněhu před
MŠ panu Pilátovi (tatínkovi dvojčat Lucinky a Davídka)
a panu Krchovovi!
Martina Bilová za MŠ Jirny

Školství

11

Recepty z našichobcí

Rybí polévka
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Příprava: Cibuli nakrájíme nadrobno a zpěníme na másle.

Přidáme nakrájenou zeleninu, orestujeme a zasypeme
moukou a za stálého míchání zalijeme vývarem. Směs nesů a vnitřností, lehce osoleného a s kostkou masoxu; 5 g cháme 10 minut povařit a pak přidáme osmažené žampiohladké mouky; 1 velká cibule; 150 g mrkve; 150 g celeru; ny. Pokud použijeme žampiony z konzervy, vlijeme je bez
150 g nakrájených žampionů osmažených na sádle nebo osmažení do polévky i s nálevem. Polévku ještě 8 minut
180 g konzerva žampionů ve vlastní šťávě; 1 lžička petr- povaříme a přidáme do ní nasekané maso a petrželku. Můželky; vykostěné rybí maso z vývaru.
žeme podávat s osmaženými pečivovými kostičkami.
Ingredience: 1,5 – 2 l scezeného vývaru z rybích hlav, oca-

Václav Sůra st.
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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

