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Prostranství u školy změnilo tvář

Zprávy z obce

Rekonstrukce místních komunikací – fi. STRABAG
a.s.,
Ulice K Lesu – v polovině měsíce dubna po dokončení vybetonování propustku sloužícího pro odvod přívalových
vod z návesního rybníka mohla konečně proběhnout
i pokládka asfaltových vrstev v této ulici. Poté byly zahá-
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jeny dokončovací terénní úpravy podél nové komunikace.
Ulice V Alejích – po výstavbě dešťové kanalizace v této
části ulice došlo následně k její rekonstrukci a dnešního
dne byla ukončena pokládka živice. Nyní bude pokládána
do vjezdů jednotlivých nemovitostí zámková dlažba včetně
realizace krátkého chodníku. Nakonec budou uskutečněny
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Redakčníuzávěrka červnového čísla je 26. května 2014.
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Nový povrch ulice K Lesu lze využít jako bruslařskou dráhu
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podepsání smlouvy byla v polovině dubna zahájena rekonstrukce této ulice. K dnešnímu dni jsou kompletně položeny a zabetonovány silniční obruby, byla skryta plocha pod
budoucí komunikaci a zrealizovány nutné práce pro odvodnění. Dále je cca z 50 % položena zámková dlažba na
nově vznikajících chodnících. Termín ukončení prací je
plánován na rozhraní měsíce května a června.
Ulice Na Pískách – průběžně s pracemi v ulici Alšova byly
zahájeny přípravné práce i v ulici Na Pískách, probíhá
pokládka silničních obrub, jejich obetonování a prace na
odvodnění tohoto úseku. Ukončení rekonstrukce je
plánováno ve stejném termínu jako ulice Alšova.
Ulice Ulička, Tovární a ke hřbitovu – práce budou zahájeny ihned po dokončení předchozích dvou ulic. Termín
ukončení byl stanoven nejpozději do 30. 8. 2014. Současně
s rekonstrukcí těchto ulic bude provedena i oprava první
části úseku chodníku podél silnice Brandýské, konkrétně
od hřbitova k Jirenskému potoku, včetně opravy lávky přes
potok. Zakázku na tuto akci vysoutěžila z 5 firem rovněž
firma BES s.r.o., která podala nejlevnější nabídku.
Rekonstrukce dalších místních komunikací
Po zhotovení projektových dokumentací byla vypracována žádost o získání dotace na pokračování rekonstrukcí
vytipovaných místních komunikací, která byla koncem
měsíce dubna podána k zaregistrování. V Jirnech se týká
ulic: Nezvalova, Čapkova a nakonec po konzultaci i ulice
B. Němcové. V Nových Jirnech jde o ulici Na Polníku
a ulici Cyrilovskou, kde je potřeba dořešit i majetko-právní
vztahy k některým úsekům cesty.

i závěrečné terénní úpravy.
Ulice V Zahradách – i v této části ulice musela být nejprve
položena dešťová kanalizace. Následovalo skrytí zeminy
a návoz první podkladové vrstvy pod živici. V současné
době probíhá pokládka silničních obrubníků a jejich obetonování. Bude muset také dojít k přemístění 5 či 6 sloupů
veřejného osvětlení směrem blíže k plotům přilehlých RD. Projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinAsfaltování tohoto úseku je plánováno na konec měsíce stalace včetně datové sítě v ZŠ Jirny
května.
Na základě požadavku paní ředitelky ZŠ rozhodlo ZO nechat zpracovat PD na objekt ZŠ Jirny, Brandýská 45.
Projekt byl k dnešnímu dni vypracován a předán obci, která na jeho základě vypíše výzvu k podání cenové nabídky
tak, aby došlé nabídky mohly být v červnu co nejrychleji
vyhodnoceny a během letních prázdnin celá akce zrealizována. Výše cenové nabídky ukáže i to, zda s touto akcí
bude uskutečněna výměna oken na severní straně budovy.

Výkup pozemku pro stavbu 2. stupně ZŠ
V současné době obec stále jedná s majiteli pozemku p. č.
646/1 o odkoupení jeho části do majetku obce. Majitelé
s odprodejem souhlasí, upřesňuje se potřebná výměra a cena za 1m2.
Spolupráce s Obecní Policií Šestajovice
Obecní úřad Jirny požádal Šestajovice o předložení návrhu
smlouvy o možné spolupráci v otázce dopravy (měření
VNových Jirnech se na ulicích také intenzivně pracuje
rychlosti a dodržování dalších dopravních pravidel včetně
nepovoleného průjezdu kamionů obcí) ale i o kontrolu doRekonstrukce místních komunikací – fi. BES s.r.o. držování obecní vyhlášky (nepovolené zábory veřejných
Benešov
ploch, parkování apod.)
Ulice Alšova – po ukončeném výběrovém řízení a po
Skořepa Stanislav, starosta
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Dopisy ctenáru
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Ještě před rokem 1989 se celá ulice K Lesu scházela
a debatovala před rybníkem o tom, že by bylo třeba opravit
ulici. Do práce a z práce jsme totiž za špatného počasí
běžně chodili špinaví. Po oněch debatách jsem jednal
s tehdejším národním výborem a kolikrát jsme dostali
ujištění o tom, že naše ulice, jako jedna z nejstarších
v Jirnech bude uporavená v první řadě. Žili jsme však jako
na houpačce, plni očekávání a následně zklamání. Po revoluci jsem s panem Špilíkem dohodl alespoň dovoz betonových panelů a kolik let trvalo, než se z položených
panelů stal provizorní chodník. A provizorium trvalo 10
nebo 15 let. Ani při natažení vodovodu a kanalizace jsme
se nedočkali lepšího povrchu ulice.
Před rokem jsme se opět dostali do očekávání, které se
tentokrát naštěstí naplnilo a tak trochu se nám splnil sen.
Proto bych chtěl za celou ulici poděkovat obecnímu úřadu
a především panu starostovi, že se přičinil o to, abychom
měli důstojnou ulici.
Václav Jelínek

Strahov, naposled v roce
1948, kde jsem mu na
členské tribuně fandila i já
jako 4leté dítě. Tak mě to zaujalo, že jsem i já pak cvičila
na spartakiádách v letech
1955, 1962, 1965 a roku 1975
zakončila krásnou Vltavu.
V roce 1943 uzavřel sňatek
v kostele sv. Petra a Pavla
s učitelkou zdejší školy Jarmilou, která zde učila 20 let
a odučila několik generací.
Mezi první žákyně patřila např. paní Vlčková, Vomáčková
a Slabá. Do její poslední třídy, kterou odvedla do Klánovic,
patřila např. Eva Bednářová, Věra Bařínková, Pepa Slabý,
Jára Gajer a jiní. Pokud učila ruční práce do roku 1951,
kdy byly zrušeny, učila i v Šestajovicích, Zelenči
a Nehvizdech.
Letos uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil můj otec Zůstala zde jedna dcera, jedna vnučka a jeden pravnuk.
Václav Turek. Od 17 let pomáhal otci v truhlářské dílně Pamětníkům, kteří s námi na ně vzpomenou, děkujeme.
a po vojně, ač měl průmyslovou školu a práci se dřevem
za rodinu dcera Jitka Skřivanová, roz. Turková
miloval, pracoval jako mistr truhlářský až do konce života.
Vyráběl nábytek i stavební výrobky, později pod MNV V květnu se dožívá významného a úctyhodného životního
pracoval o prázdninách pro školu a školku. Do roku 1965 jubilea - 90 let naše milá maminka, babička a prababička
pomáhal otci s pohřební službou, a tak nebyl téměř dům, paní Marta Marysková z Nových Jiren. Srdečně
aby lidem vykonal to, co potřebovali. Měl rád kopanou blahopřeje a do dalších let hodně zdraví a elánu, kterým
a zvlášť Sokol, kde byl jako žák, cvičitel, náčelník a až do oplývá doposud, jí ze srdce přeje rodina.
konce života předseda. Několikrát dovedl sokoly na slet na

Spolky a organizace

SDH Nové Jirny - dorost přivezl pohár

V sobotu 26. 4. 2014 se konala soutěž v požárním útoku
v Čelákovicích. Na soutěž odjelo pouze družstvo našich
dorostenců a dorostenek. Za krásného slunečného počasí
jsme si celé odpoledne užili. Oba útoky se vydařily, a naše
družstvo se umístilo na 3. místě za družstvy Čelákovic

a Brandýsa nad Labem. Radost z poháru byla veliká.
30. 4. 2014 náš sbor uspořádal pro členy pálení čarodějnic. Děti dorazily i s rodiči, pro které bylo připraveno
občerstvení. Objevily se krásné masky čarodějnic a na
netradiční schůzce malých hasičů se také trénovalo. Poděkování patří našim dospělákům, kteří akci pro děti při-

Spolky a organizace
pravili.
Ráda bych Vás tímto chtěla pozvat na připravovaný
Tradiční dětský den, který se bude konat v sobotu 7. června 2014 od 13 hod. v Nových Jirnech „v louce“. Pro děti
budou opět připraveny soutěžní disciplíny, občerstvení
a také cukrová vata. Nebude chybět ani ukázka hasičské
techniky a útoku našich hasítek. Budeme se těšit na Vaši
Hrubantová Marcela, vedoucí mládeže
účast.

Baráčníci Jirny - informace o činnosti
v roce 2013 a 2014

Dobročinná obec baráčnická v Jirnech má v současné době
86 členů.V roce 2013 se konalo 10 členských schůzí, jedna
výroční schůze.Baráčníci se pravidelně účastní veškerého
veřejného života v naší obci, aktivně se podílí i na některých akcích obcí Horoušánky a Nehvizdy, odkud je i několik členů. Příkladná a dlouhodobá je práce našich členů na
úklidu a údržbě hřbitova v Jirnech. V minulém roce bylo
na hřbitově uklízeno 5krát a na podzim je to opravdu kus
práce. Konala se Svatováclavská zábava pro veřejnost
a tradiční Staročeský bál. Pro své členy byla určena zábava
mikulášská. O vydařeném výletu do Březnice,na Dvořákovu Vysokou a Čapkovu Strž jsme již informovali.

Školství

Děkujeme za prohlídku hasičům Jirny!

Dopravní hřiště v MŠ

6

VI. ročník
5/201 4
květen

Po letošním Staročeském bále, který byl velmi pěkný se
konalo výroční sedění. Na tomto sedění byla zhodnocena
práce v minulém roce a v diskusi navrhnuto,co letos udělat,zařídit a kam se podívat. Milým zpestřením tohoto sedění byly zdravice několika přítomných spřátelených
baráčnických obcí. Tyto vzájemné návštěvy pžinášejí vždy
potěšení,poučení i pocit sounáležitosti.
Také v letošním roce 2014 budeme mít pravidelná měsíční sedění, pojedeme v květnu na výlet, budeme uklízet
na jirenském hřbitově, gratulovat našim členům jubilantům, účastnit se akcí, konaných obecním úřadem a také
znovu uspořádáme Svatováclavskou zábavu a v zimě 2015
bál.
Osobně si myslím, že nejdůležitější na naší činnosti je
to, že se občané sejdou, popovídají si, zavzpomínají, podiskutují, jsou ochotni si vzájemně pomoci a společně se
pobavit a zaradovat. V dnešní době, kdy většina lidí sedí
doma a nechodí ani na kvalitní a zajímavé akce obecního
úřadu nebo ostatních místních organizací je zájem o veřejné a společenské dění našich členů a jejich setkávání
hodné obdivu. Přejme si, aby nám tento elán a chuť se setkávat vydržela.

Inzerce

Ing. Zdeňka Havlová
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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

opravy, revize, čištění
tel. 775 1 32 921
www.kominictvinemec.cz
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