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Zprávy z obce
Czechpoint v Jirnech

Pro zajímavost přinášíme našim čtenářům informaci o počtu vydaných výpisů ze systémů CzechPoint, Vidimace
a Legalizace.
Pro letošní rok (od 2. 1. do 12. 12. 2013) bylo na
Obecním úřadě v Jirnech z CzechPointu vydáno celkem
247 výstupů . Nejvíce měli lidé zájem o rejstřík trestů
(108x), na druhém místě byl výpis z katastru nemovitostí
(88x), dále výpis z Obchodního rejstříku (25x) a v neposlední řadě o výpis bodů k karty řidiče (18x). Zbytek tvořily ostatní výpisy.
Ke stejnému datu bylo na úřadě již ověřeno celkem 740
podpisů a listin (v poměru 169 vidimací a 571 legalizací).
Děkujeme občanům, že využívají našich služeb a doufáme, že s nimi budou i nadále spokojeni.
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shromažďuje potřeby pro postižené děti. Do kontejnerů
lze vkládat kusový textil, oděvy, obuv a hračky, a to vše
čisté a zabalené. V Jirnech najdete kontejner před
obecní knihovnou sídlící v objektu nákupního střediska
a v Nových Jirnech u „spodní“ autobusové zastávky.
• Po dlouhých peripetiích s uskutečněním rekonstrukce
některých ulic se předávají první hotová díla.
Kompletní rekonstrukce se dočkala ulice Čechova
v Jirnech.
• Obecní úřad bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen
ve dnech od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014.
• Tak jako každý rok, se budou na Štědrý den od 14 hodin
zpívat a hrát koledy u kapličky Panny Marie v lese
u Nových Jiren.

Tak začal advent

Milan Bednář

V sobotu 30. listopadu začal v Jirnech advent, a to významnou událostí - svěcením obnovených varhan a roz• Obecní úřad rozmístil v Jirnech a Nových Jirnech po svěcením vánočního stromu. Před začátkem mše se
jednom kontejneru Nadace ECO TEXTIL, která jirenský farní kostel zaplnil. Lidé všech věkových katego-

Krátké zprávy

Kontejner na textil, obuv a hračky u obecní knihovny

Nová ulice Čechova v pohledu na hasičskou zbrojnici

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 lednového čísla je 27. prosince 2013.
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Ze svěcení varhan
Mikuláš v jirenském kostele

po závěrečném tři – dva – jedna – teď, pan starosta s potleskem publika slavnostně rozsvítil vánoční strom. Přítomní se mohli přece jen ohřát, buď čajem nebo svařákem,
za dobrovolný příspěvek. Atmosféra na místě byla i přes
občasný déšť velmi příjemná.

Melanie Zajacová

rií, děti, rodiče i prarodiče seděli i stáli, naslouchali poselství mše a byli přítomni svěcení obnovených varhan. Dle
informací zástupců občanského sdružení Občané obci Jirny a Nové Jirny se podařilo opravit první rejstřík varhan,
avšak k úspěšnému dokončení renovace celého nástroje je

Rozsvícení vánočního stromku a zpívání

ještě potřeba nashromáždit 130 000 Kč. Po mši následovala mini hudební produkce – koncert Pavla Jansy (varhany)
a Jiřího Bachtíka (trubka) s uznalým oceněním publika, jak
krásné hudby různých autorů, tak zvuku varhan v našem
kostele. Ti nejodolnější zimě setrvali až do konce a kolem
18 hodiny byli svědky odpočítávání dětí i dospělých, kdy,
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Zpívání u vanočního stromku

Letošní adventní akce v naší obci byly opravdu vydařené.
První, která se konala 30.11, se věnuje předešlý článek.
Druhá akce „zpívání u vánočního stromečku“ se konala
v sobotu 7. 12. a vše začalo na dvoře základní školy adventním jarmarkem, na kterém děti z jednotlivých tříd prodávali své výrobky s vánoční tématikou. Výtěžek z prodeje
byl pro jejich vlastní besídky a podporu zájmových
činnosti a tak nebylo o kupující nouze a vše šlo rychle na
odbyt. Po skončení jarmarku se všichni přesunuli
k vánočnímu stromečku, kde bylo připraveno dřevěné pódium pro účinkující děti z MŠ a ZŠ. Toto i s perfektním
ozvučením a nasvícením přispělo, na rozdíl od neukázněných řidičů, k navození předvánoční atmosféry.
V letošním mrazivém počasí přišel každému vhod šálek
horkého čaje či svařeného vína, v tomto roce doplněno
i nabídkou teplých klobás a párků. Všem se hned lépe povídalo a zpívalo. Líto nám bylo pouze hudebníků, kteří doprovázeli naše nejmenší a museli mít se svými mrazem
zkřehlými prsty obdivuhodnou výdrž. Všem, kteří vydrželi
s nimi, děkujeme a těšíme se napřesrok.
Helena Sůrová
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Vánoční koncert

V pátek třináctého prosince se v jirenském kulturním
domě odehrál tradiční vánoční koncert. I když organizátoři
zvolili podle lidové pověrčivosti smolné datum, koncert
rozhodně smolně nedopadl. Dovolím-li si subjektivní
hodnocení, jednalo se naopak o dosud nejlepší vánoční
koncert, při kterém každoročně účinkuje komorní soubor
Bohumíra Hanžlíka s Kriskros kvintetem. Na hudbě ani
zpěvu se nedalo ničeho vytknout a průvodní slovo nebylo
jen profesionální, ale rovněž inteligentně vtipné. Na celkovém dojmu z koncertu zanechalo své samozřejmě
i modernizované jeviště. To nedalo interiéru kulturního
domu jen důstojnější vzhled, ale také mnohem lepší
akustické vlastnosti. V minulých letech na stránkách Jirenského zpravodaje kritizovaná nízká návštěvnost se
rovněž obrátila k lepšímu, když se letošního koncertu zúčastnilo přes sto osob. Taková návštěva je možná na výborně připravený vánoční kulturní zážitek, při kterém se
vybírá dobrovolné vstupné následně darované jirenské
škole, stále nízká, ale v porovnání s minulým rokem asi
jednou taková.

Vánoční koncert v kulturním domě

Milan Bednář

Zprávy z obce
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Divadlo Harmonika

Oslava Halloweenu

Vyrábění ve školní družině...

Na návštěvě ve škole...

Spolky a organizace

del, dva jednodenní výlety a týdenní zájezd do Harkány.
Zájezd se uskuteční v termínu 21. - 29. června 2014
V měsíci květnu byl uspořádán jednodenní výlet do Lito- a mohou se jej v případě zájmu zúčastnit i nečlenové naší
myšle, v červnu se konal týdenní rekondiční pobyt v ma- organizace. Bližší informace a cena budou oznámeny
ďarských termálních lázních Harkány. Kromě koupání v únoru 2014.
a cvičení v léčivé vodě byla součástí zájezdu návštěva
Naše základní organizace Svazu postižených civipamátníku bitvy u Moháče, kde v roce 1526 zahynul český lizačními chorobami svým členům a všem spoluobkrál Ludvík Jagellonský. Také návěštěva jednoho z mála čanům z Jiren, Nových Jiren, Šestajovic a Zelenče přeje
zachovalých maďarských hradů Siklos byla zajímavá krásné vánoční dny plné pohody a hodně zdraví a štěstí
a přispěla k celkovému úspěchu zájezdu.
v roce 2014.
Od října probíhá opětovně pravidelná sobotní plavání
Ing. Zdeňka Havlová
v Brandýse nad Labem v bazénu VŠ, které trvá až do květ- Dobročinná obec baráčnická Podlesí
na roku 2014.
V říjnu se také konal dvoudenní zájezd na Moravu. Jirny
Všechny akce jsou vždy dobře připraveny, zajištěny Jirenští baráčníci byli v měsíci květnu na výletě. Po proa úspěšně absolvovány.
hlídce zámku Březnice jsme navštívili Vysokou u Příbrami,
Pravidelné jsou také dvakrát ročně návštěvy divadelních zámeček s památníkem skladatele Antonína Dvořáka a Strž
představení.
u Dobříše, letní sídlo spisovatele Karla Čapka. Výlet se
Pro rok 2014 budou opět připraveny dvě návštěvy diva- vydaři, baráčníci jsou dobrá, veselá a ukázněná společnost.

Činnost ZO SPCCH Jirny

Spolky a organizace
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Od září do listopadu se konaly 3 brigády na jirenském
hřbitově. O úklid se zde starají naši členové již řadu let ke
spokojenosti veřejnosti. Byla uspořádána Václavská
taneční zábava, kde již tradičně byla menší účast, ale dobrá
pohoda a radostné prostředí.
1. února 2014 se koná již tradiční Staročeský bál. Srdečně zveme – přijďte si zatančit a pobavit se. Spokojené,

jměte prosím koledníky s otevřeným srdcem. Skupinka
koledníků, převážně dětí z farnosti pod vedením dospělé
osoby bude koledovat se zapečetěnými kasičkami. Arcidiecézní charita podpoří z Tříkrálové sbírky azylový dům
v Praze 8 Karlíně. Dále pomůže rodinám, zdravotně postiženým a nemocnici v Ugandě.
V rámci Tříkrálové sbírky jste i srdečně zváni na konláskou a porozuměním naplněné vánoční svátky cert, který proběhne 5. ledna 2014 od 19.00 hod v chrámu
a hodně zdraví a pohody v novém roce 2014 všem ze P.M.Sněžné na Jungmannově nám., Praha 1 .Výtěžek bude
srdce přejí baráčníci z Jiren, Horoušánek, Šestajovic věnován této sbírce.
a Nehvizd.

Tříkrálová sbírka 2014

Ing. Zdeňka Havlová

Od 2. ledna do 12. ledna 2014 bude probíhat pod záštitou
Charity Česká republika již tradiční Tříkrálová sbírka. Při-

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

Helena Podlahová, koordinátorka Tříkrálové sbírky
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