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Stavební úpravy v MŠ a rozšíření její
kapacity

Firma MBM Trade CZ dokončila úspěšně v daném termínu
stavební úpravy v MŠ, jejíž kapacita se rozšířila o dalších
20 míst, na celkových 128. Ke dni 9. 7. 2013 proběhla kolaudace a byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Dne 16. 8. 2013 se konal mimořádný doplňující zápis dětí
do MŠ do její plné kapacity. V současné době je nová třída

zaslána ke kontrole kompletní spisová dokumentace o průběhu celého výběrového řízení včetně všech 15 nabídek,
které obec obdržela. ROP po přezkoumání vydal oznámení
o výsledku kontroly s tím, že postup obce při zadávání zakázky byl schválen a že je možné přistoupit k uzavření
smlouvy s vybranou vítěznou firmou v souladu s výběrovým řízením. Smlouva byla 22. 7. 2013 podepsána
a k 1. srpnu došlo k předání staveniště. Bylo i stanoveno
pořadí jednotlivých ulic. Začínat se bude v Nových Jirnech
zařizována novým nábytkem a dalším nezbytně nutným in- ulicí U Lesa, dále budou následovat ulice v Jirnech – Čeventářem. Byla dovybavena i školní kuchyně o další druhý chova, Pražská a K Lesu. Dle klimatických podmínek bude
konvektomat.
dále pokračováno zbylými ulicemi v Nových Jirnech, kde
by měl ještě během podzimu ČEZ provést pokládku proRekonstrukce místních komunikací
pojovacího kabelu mezi trafostanicí Na Pískách
a trafostanicí u silnice Hlavní pod bývalou hájovnou. Firv obci Jirny
ma Strabag zahájila přípravné práce, vlastní realizace reV červenci bylo definitivně ukončeno zdlouhavé výběrové konstrukce povrchu ulice U Lesa byla započata 12. srpna.
řízení na zhotovitele této zakázky, kterou nakonec vyhrála
firma Strabag. Následně dle podmínek ROPu musela být Stavební práce a drobné úpravy v ZŠ

Jirny Brandýská 45 a Navrátilova 69

Na termín školních prázdnin byly naplánovány práce i do
těchto prostor. Jednalo se o opravy a částečnou výměnu
oplocení školních zahrad. Byla kompletně zrekonstruována
místnost v ZŠ Brandýská pro činnost keramického
kroužku. Došlo i k opravě domečku v kopci před ZŠ
(bývalá trafika), kde byly provedeny úpravy k zamezení
vzlínání vlhkosti v obvodových zdech, byl opraven stávající komín a fasáda včetně jejího nátěru a nátěru vstupních
dveří, oken a dřevěného podbití střechy. Na základě připomínek a zápisu z kontroly o bezpečnosti a ochrany zdraví
byla provedena i celková rekonstrukce povrchu školního
dvora v ZŠ na Brandýské včetně odvodnění dešťových
vod.
Jirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. V. ročník. Adresa vydavatele: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, e-mail: obec.jirny@jirny.cz,
tel.: 281 962 945. Měsíčník vychází vždy obvykle do 10. dne v měsíci, není-li v závěru tiráže uvedeno jinak, a je dostupný i na internetové adrese
obce www.jirny.cz. Náklad 600 kusů. Redakční rada pracuje ve složení: Mgr. Milan Bednář, Ing. Zdeňka Havlová, Václav Jelínek, Helena Sůrová,
Hana Švehlová, PhDr. Melanie Zajacová. Adresa redakce: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny. E-mail redakce: zpravodaj@jirny.cz.
Grafický návrh a sazbu provedl Mgr. Milan Bednář, tisk Tiskárna Typol, Úvaly. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce.
Evidenční číslo MK ČR E 18995.

Redakčníuzávěrka říjnového čísla je 18. září2013.
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KD – úprava prostor jeviště a jeho
zateplení

Sběr nebezpečného odpadu

Jako každý rok bude obec Jirny pořádat zdarma svoz neZastupitelstvo obce z důvodu velkých tepelných ztrát bezpečného odpadu (sběru vyjetých olejů, barev, laků, náv KD naplánovalo na letošní rok provést úpravy v prostoru dobek od sprejů, neupotřebených léčiv, fotochemikálií,
jeviště, kde je počítáno se snížením současného stropu, elektrozařízení, penumatik, atp.). Předběžný termín je
který se nachází ve výšce cca 7 m.
stanoven na 19. 10. 2013. Veškeré další podrobné informace a potvrzení termínu budou zveřejněny na internetových stránkách obce www.jirny. cz v sekci úřední deska
na začátku září. Věnujte proto prosím pozornost dalším
informacím.
OÚ

Svoz komunálního a separovaného
odpadu – průjezdnost ulic

Jako ekonomicky nejvýhodnější se jeví vybudování roštu z dřevěných I-OSB nosníků ve výšce 4 m, které budou
zaklopeny OSB deskami a minerální vlnou tl. 200 mm.
Práce na demontáži staré vestavby byly již zahájeny.
Dokončení prací je plánováno v druhé polovině měsíce září.

Dostavba splaškové kanalizace
VDymáku

I tato naplánovaná investice (poslední ulice bez splaškové
kanalizace), byla po dokončeném výběrovém řízení zahájena. Po předání staveniště dne 12. 8. 2013 zahájila vítězná
firma Novadus přípravné vytyčovací práce a poté 19. 8.
i vlastní výkopové práce. Termín ukončení je dohodnut na
poslední zářijový týden.
Autorem všech předešlých článků je

Stanislav Skořepa, starosta

Vzhledem k hromadícím se dotazům a stížnostem typu,
proč svozová firma nevyvezla popelnice či pytle se tříděným separovaným odpadem, Obecní úřad a fi. AVE
CZ sděluje následující: k daným případům dochází
v naprosté většině z důvodu neukázněnosti a bezohlednosti některých našich občanů – sousedů, při parkování jejich osobních aut a tím i zamezení
průjezdnosti samotné ulice. V takovýchto případech bude pořizována fotodokumentace a dodatečný vývoz odpadu bude prováděn na náklady majitele
zdokumentovaného auta.
Pytle na separovaný odpad – znovu důrazně upozorňujeme a žádáme občany: tyto pytle slouží pouze a výhradně pro třídění a svoz papírů, plastů a skla, nikoliv
na posekanou trávu a jiný materiál, jak se v poslední
době tento nešvar rozmáhá. V případě porušení těchto
zásad bude toto řešeno pokutou v rámci pořádkové komise.
Obec na tuto službu vydává nemalé peníze, (1 ks
pytle na papír stojí 5 Kč + DPH, na plast taktéž a 1 ks
pytle na sklo stojí dokonce 9 Kč + DPH). Prosíme, aby
pytle i z tohoto důvodu byly maximálně naplňovány
a nebyly ke svozu dávány poloprázdné. Děkujeme za
řádné třídění a Váš přístup k němu.
Stanislav Skořepa, starosta
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Otevírací doba pošty

Vítání se bude konat v prostorách Mateřské školy, ulice
5. května 333.
Na základě častých dotazů na obecní úřad ve věci otevírací
Vzhledem k velmi malému počtu zájemců o termíny ve
doby jirenské pošty, Vám tuto informaci poskytujeme ve všední dny proběhne celá akce právě v sobotu.
Zpravodaji.
Veškeré další informace budou uvedeny na pozvánce.
Po
Út
St
Čt
Pá

8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
8.00 - 11.00

14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00

16.30 - 18.00
16.30 - 18.00

Očkování psů

OÚ

Ve středu 2. 10. 2013 proběhne v obci Jirny povinné očkování psů proti vzteklině. Akce se bude konat v Jirnech
od 16.00 do 16.25 hodin ve dvoře Obecního úřadu
OÚ a v Nových Jirnech od 16.30 do 17.00 hodin u hasičské
zbrojnice, ulice Dělnická.
Vítání občánků
Očkovací průkazy vezměte s sebou, pes musí být na voVítání občánků proběhne v sobotu 21. 9. 2013 od 13.30 do dítku a opatřen náhubkem.
18.30 hodin. Přesný čas bude upřesněn rodičům na poOÚ
zvánkách, které budou rozesílány v týdnu od 2. 9. 2013.

Rozhovor

Rozhovor s předsedkyní Sdružení
Otevřených Srdcí paní Helenou
Zelenkovou
Paní Heleno, jak Vaše sdružení přišlo na nápad pořádání
tohoto koncertu a proč zrovna v Jirnech?

Jestli dovolíte, začala bych od konce. Jsem totiž jirenská
rodačka, která se tak trochu hrou osudu vrátila po třiceti
letech do svého rodného hnízda. Stejně jako vnímaví
čtenáři si všímám, jak v současné době upadá mezilidská
sounáležitost a lidství. Vím, že jakákoliv změna není
o politice ani financích, ale o „malých-velkých“ činech
odvážných jedinců. Společně tedy se svými přáteli, které
jsou stejného ladění a nejenom z Jiren, jsme založili toto
sdružení, které má být svými počiny inspirací pro ostatní,
aby se naučili vnímat krásu lidských srdcí, přírody a žít
s radostí.

To jsou určitě krásné ideály, ale proč zrovna folklor
a myslíte si vůbec, že má tento žánr šanci ještě oslovit
dnešní společnost?

Víte, v dnešní době se lidé bojí projevit emoce a jsou tolik
zraněni, že se bojí i projevu citu. V lidovém folkloru tkví
obrovská příležitost pro lidi znovu se otevřít cítění
a moudrosti, které byly dříve běžnou součástí života
obyčejného člověka. Píseň provázela člověka od kolébky
do smrti všemi životními událostmi. A byl to právě folklór,
který byl duši i srdci člověka nejblíže. Byla to píseň
vyvěrající doslova z jeho nitra. Bylo by dobré, aby si lidé
dovolili opět vyzpívat nebo třeba i vytančit svůj smutek
i radost. Folklor je tedy i prostředek k obnově pospolitosti
a sounáležitosti v lidské společnosti.

Jak bylo pro vaše sdružení obtížné připravit kulturní akci
takovýchto rozměrů?

Mám to štěstí, že v našem sdružení jsou lidé stejně
smýšlející jako já, stejní naivní idealisti, kteří jsou schopni
jít třeba i proti proudu současného světa. Tato akce se
zrodila v otevřených srdcích těchto lidí a je určitým
vkladem právě do změny společnosti a způsobu smýšlení
jedinců. Obec tedy již od svého názvu je založena za
účelem sdílení a mnozí lidé již dokáží docenit, že
mezilidské vztahy, sousedství, vzájemnost, pospolitost,
soucítění jsou pro ně významnější než třeba nová silnice
nebo opravená zeď u kostela. Tyto nehmotné a zdánlivě
bezvýznamné hodnoty pochopitelně nejsou zase tak věcí
starosty jako právě každého jednotlivého občana.
Na druhou stranu, od obce se nám dostalo velké podpory
při úpravách kulturního domu a bezplatného pronájmu
sálu. Přidaly se i jirenské firmy a společnosti působící
v jirenském regionu, které jsme svou myšlenkou zaujali.
Zároveň nutno říci, že nové partnery projektu čili sponzory
z řad jednotlivců nebo firem, velmi uvítáme. Bližší
informace www.otevrenasrdce.cz.
Všichni Vám přejeme mnoho úspěchů s realizací plánů
vašeho sdružení. Můžete nám trochu dále poodkrýt další
záměry sdružení? Na co se mohou naši čtenáři těšit?

Protože jsem nezdolná optimistka, věřím, že nás tato akce
natolik nevyčerpá, že bychom museli pozměnit své plány.
Pokud půjde vše dobře, opět ve spolupráci s obcí
připravíme nejenom pro všechny lidi otevřených srdcí
vánoční koncert a mnoho dalších akcí, které by však v tuto
chvíli měly zůstat ještě překvapením.

rozhovor připravil Milan Bednář
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sazeny asi v 70. letech 19. století a jsou evidované jako
památné stromy, se zřejmě nacházejí na sklonku svého
Silné bouřky v polovině letošního léta odhalily velmi života. Z pokácených stromů i průřezu ostatních se
špatný stav lip tvořících stromořadí na hrázi jirenského ukázalo, že lípy ztratily působením škůdců většinu své
Milan Bednář
rybníka. Jedna lípa podlehla větrným poryvům přímo hmoty.
a několik dalších muselo být odstraněno, aby se předešlo
jejich nekontrolovatelnému pádu. Lípy, které zde byly vy-

Umírající památné stromy

Inzerce

ANGLIČTINA individuálně pro malé, velké, doma i ve
firmě, jednotlivci i skupinky DLE VAŠEHO PŘÁNÍ.
Tel.: 775 950 098.

Klempířství, nátěry okapů, opravy střech, zednické
práce, půjčovna lešení. 603 723 486.

AUTODOPRAVA
NONSTOP

MILAN PETRUŽÁLEK

× odvoz kontejnery
× sutě, odpad, písky, drtě
× recykláty, tříděná zemina
× přeprava materiálu
× avia, liaz, tatra, iveco
× zemní a výkopové práce

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz

Mobil: 603 242 142
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Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH. Pro další
informace a podmínky kontaktujte OÚ Jirny nebo
pište na adresu zpravodaj@jirny.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

