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vinen zajistit, aby jeho zvířata neznečišťovala veřejné
prostranství. Čl. 5 upravuje nejen dodržování nočního klidu, ale také používání hlučných strojů v nevhodnou dobu,
Jak už bylo uvedeno v minulém vydání Jirenského zpravo- což je mnohdy nedodržováno. Vyhláška v této věcí říká, že
daje, bude na území Jiren a Nových Jiren působit počínaje „Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných
letošním červencem obecní policie se sídlem v Šestajovi- dnech pracovního klidu veškerých prací spojených s užících. Její úloha nebude omezena pouze na kontrolu do- vání zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. travní
držování pravidel silničního provozu, ale také se bude benzínové a elektrické sekačky, křovinořezy, motorové pily,
věnovat kontrole dodržování obecních vyhlášek.
cirkulárky, zdržet se střelby ze vzduchových a ostatní
V této souvislosti je třeba upozornit především na zbraní. “ Následující článek, který se dotýká menší skupiny
obecně závaznou vyhlášku obce Jirny č. 2/2011, o ve- obyvatel, konstatuje, že vylepování plakátů, letáků nebo
řejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě
oznámení je možné pouze v součinnosti a za souhlasu obv obci. Například článek 2 této vyhlášky upravuje pravidla
ce.
pohybu psů po obci s tím, že na veřejných prostranstvích
Důležitá je rovněž obecně závazná vyhláška obce Jirny
v zastavěných částech obce je pohyb psů možný pouze na č. 1/2013, o místních poplatcích. Článek 10 až 14 totiž
vodítku, případně je lze přenášet v taškách k tomuto ur- upravuje využívání veřejného prostranství, které je za
čených. Nadto v centru Jiren i Nových Jiren a v blízkosti určitých podmínek zpoplatněno a musí být předem nahlázákladní a mateřské školy musí mít pes připevněný náhu- šeno.
bek. Podle čl. 3 je majitel či chovatel zvířat včetně psů poMilan Bednář

Obecní policie se bude věnovat
i dodržování obecních vyhlášek

skákací hrad letos chyběl. Na dvoře základní školy se souběžně s tím odehrálo vystoupení divadelního studia DAV sobotu 21. června se v odpoledních hodinách uskutečni- MUZA. Dospělé pravděpodobně více zaujala prohlídka už
la tradiční Oslava sv. Petra a Pavla, nebo-li pouť. Na částečně funkčních varhan, na které zahrál Pavel Jansa.
prostranství před kostelem byly přichystány stánky s ob- Vladimír Molík poté promluvil nejen o jirenských renečerstvením a rovněž jeviště, ze kterého byla oslava zahájena. Samotný program zahájilo vystoupení dětí z mateřské
školy s reprodukovanou hudbou. Ve svižnějším tempu se
poté přímo před kostelem představily cvičenky z místního
Sokola. Následně se program rozdělil do dvou možností.
Před kostelem začalo zábavné odpoledne pro děti, které se
mohly s hezky pomalovaným obličejem zúčastnit soutěží,
zabojovat s činkou, nebo si vyzkoušet rytířskou zbroj. Jen

Jirenská pouť

sančních zvonech, ale také o tom, jak málo je zvoníků
a jakou nesnadnou úlohu mají. Nezapomenutelný byl koncert dvojice Lenky Torgersen a Jana Krejči na barokní
housle a theorbu, což je složitý strunný nástroj příbuzný
loutně či kytaře. Italská barokní hudba ze 17. století
v jejich podání musela potěšit i ty, co preferují odlišné hudební žánry. Celou oslavu nakonec završila podvečerní
mše.
Milan Bednář
Jirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. VI. 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,
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.
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Dopisy ctenáru
V uplynulých dnech byla dokončena v okolí našeho bydliště kompletní rekonstrukce ulic Čechova a Alšova. Vyjadřuji zde názor naprosté většiny obyvatel této lokality, že
zaslouží uznání kvalita provedených prací a souběžně s tím
zaslouží poděkování i příslušní funkcionáři a pracovníci
obecního úřadu, kteří tuto investiční akci zajišťovali. Kvalita vozovky je velmi dobrá a pochopitelně přitahuje pozornost zejména malých koloběžkářů, byciklistů
a bruslařů. Když je pěkné počasí je jich zde skutečně víc
než dost a je na to sportovní hemžení pěkný pohled. Zá-

Školství
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roveň s tím, ale také velká obava, že může dojít k nějakému dopravnímu neštěstí, protože někteří řidiči aut
a motorek se zde chovají jako šílení závodníci.
Prosím proto rodiče těch malých sportovců, aby
mnohem častěji kontrolovali chování svých dětí na vozovkách a souběžně s tím apeluji na příslušné funkcionáře,
aby urychleně zajistili instalaci dopravních značek,
omezujících rychlost a upozorňujících na hrající si děti.
Prosím, jednejte rychle, než se stane nějaké dopravní neštěstí.
Ing. Jiří Prosický

Loučení s předškoláky

V sobotu 21. června proběhla oslava 60. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Nových Jirnech.
Vrátím se o měsíc zpět k akcím, které pořádal náš sbor
Začátek byl stanoven na 14. hodinu u kapličky u hlavní
v měsíci červnu.
silnice. Naše pozvání přijal nejen starosta obce, ale také
V sobotu 7. června to byl tradiční dětský den. Jako kaž- starosta OSH Praha – východ a zároveň náměstek KSH p.
dý rok účast soutěžících dětí byla veliká. Děti soutěžily O. Lacina, starosta okrsku č. 6 p. J. Křížek a zástupci
v připravených disciplínách – běh v holinách, opičí dráha, okolních sborů. Po zahájení a uvítání hostů, starosta naší
jízda kolečkem, střelba ze vzduchovky, ale tentokrát zvítězily disciplíny s vodou – džberovky a stříkání na kuželky.
Díky krásnému počasí byla využita i připravená káď
s vodou, kde nejedna slečna skončila pod hladinou.
Naši dorostenci předvedly požární útok v netradičním
počtu soutěžících, ale i přesto sklidily velký potlesk. Pro
děti byl připraven skákací hrad, jízda ve vojenském jeepu,
spousta sladkostí a na osvěžení nakrájený meloun. Největší radost však dětem udělala připravená pěna. Někteří
už netrpělivě čekaly v plavkách.
Děkuji tímto všem našim členům, kteří se aktivně na
přípravě dětského dne podíleli.
Děkujeme OÚ Jirny a také našim sponzorům! Těšíme se
zase za rok!

Spolky a organizace
obce p. S. Skořepa předal do rukou starosty a velitele našeho sboru „Prapor Sboru dobrovolných hasičů Nové Jirny“.
Po předání praporu se slavnostní průvod přemístil k hasičské zbrojnici. Naše pozvání přijal i dudák, který slavnostní
průvod v čele doprovázel. Zde starosta sboru Jiří Sadílek
přednesl krátkou zprávu o založení sboru a dlouholeté práci členů. Starosta obce poté na
prapor připnul první stuhu věnovanou obcí. Následovalo
slavnostní ocenění některých
členů za zásluhy, za příkladnou
práci a čestná uznání. Z rukou
p. Laciny převzal p. Sadílek
ocenění nejvyšší - Řád Sv. Floriána. Do rukou starosty a velitele našeho sboru byl pro sbor
předán odznak sv. Floriána.
Po předání ocenění došlo ke
slavnostnímu odhalení pamětní
desky, za kterou bysme chtěli
poděkovat p. F. Hausdorfovi.

Inzerce

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

KOMINICTVÍ NĚMEC
opravy, revize, čištění
tel. 775 1 32 921
www.kominictvinemec.cz
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Na pokyn velitele byla na místní hřbitov odvezena kytice
všem zemřelým hasičům.
Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení
a posezení s hudbou. Děkuji všem, kteří nás, hasiče, přišli
v tento den oslav 60. výročí založení sboru podpořit.

za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

