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Jiresnký obecní ples nabízel výbornou zábavu až do nočních hodin

Zprávy z obce
Obecní ples

Obecní ples se nesporně stává další tradiční jirenskou kulturní akcí. Tentokrát se uskutečnil v sobotu 15. února
a v prvorepublikovém duchu postupně zaplnil sál kulturního domu. Především začátek programu se poněkud posunul, jelikož český hokejový tým sváděl jeden ze svých
nepovedených olympijských bojů a účastníci se scházeli
velmi pomalu, aby si společně se sportovci užili zápas až
do trpkého konce. Z toho vyplývala i počáteční ostýchavá
atmosféra, nicméně se léty osvědčené kapele Bueno postupně podařilo probudit v posluchačích tanečníky a sportovním fanouškům i dobrou náladu. Příjemným zpestřením
večera bylo vystoupení „Jirenských tanečnic“. Ty si pečlivě nacvičily dvě taneční vystoupení, opatřily kostýmy
a sklidily nejprve dlouhý potlesk a po druhém vystoupení
přímo ovace, které je chtě nechtě donutily k opakování.
K plesu samozřejmě patří i tombola, která byla díky počtu
výherních lísků štědrá. A ti, co si neodnesli výhru podle
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svého přání, potěšila alespoň možnost pořídit si na vzpomínku retrofotku.
Milan Bednář

VYMETENÍ KOMÍNŮ

Zájemci o vymetení komínů se přihlásí na Obecním
úřadě Jirny (osobně nebo telefonicky – 281 962 945)
nejpozději do 31. března 2014.
Dohodnutý termín, s kominíkem p. Javůrkem z Třebohostic, je na 5. a 6. dubna.
Ceník:
- vymetení komínu na tuhá paliva 200 Kč
- kontrola komínové vložky kamerou (plynové kotle)
400 Kč
- pokud není zajištěn bezpečný přístup k ústí komína –
příplatek 200 Kč
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.

Redakčníuzávěrka dubnového čísla je 24. března 2014.
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Spolky a organizace
Koncert pro děti

Ve středu 12. 2. 2014 proběhl ve spolupráci s jirenskou základní školou a paní ředitelkou Kudrnovou výchovný koncert pro děti prvního stupně. Koncertu se rovněž zúčastnila
šestajovická základní škola.
Koncert se mohl uskutečnit také jen s pomocí obce, která odpustila nájem sálu. Vstupné ani tak ale nepokrylo vy-

SDH Nové Jirny

dané náklady. Přesto takovéto investice mají smysl. Jsou to
investice do dětí a mládeže, do jejich citového rozvoje. Cit
je totiž základní podmínku jakékoliv komunikace mezi lidmi, mezi člověkem a přírodou. Pro mnohé děti to bylo
první setkání s koncertním prostředím. Pan Jaroslav Krček,
vedoucí souboru Musica Bohemica, si však snadno
dokázal získat děti na svou stranu a tak se celý koncert stal
velmi inspirativní a úsměvnou kulturní akcí, při které se
děti mohly seznámit nejenom s různými hudebními instrumenty, ale také si zazpívat a z koncertu odejít s otevřeným
srdce k hudbě.
Utváření vztahu k umění a tím i k lidské duši, emocím,
zkrátka nemateriální stránce lidské osobnosti, má jednoznačně pozitivní vliv na kvalitu lidských životů a tedy
i prostředí, ve které všichni společně sdílíme.

Dopisy ctenáru

Martin Zuran

Myslím, že jsem velmi oblíbená
Patřím k velmi vzácnému druhu, a moje dřevěné srdce se
rozechvívá v očekávání časů příštích. Chvěje se radostí
a nadějí.
Ještě nedávno jsem byla velmi omšelá lavička u kapličky panny Marie v Nových Jirnech. Smutně vzpomínala na
časy minulé a snažila se ze všech sil nabízet své služby
místním lidem. Do roztrhání svého těla, jako jediná v celém okolí.
Nyní jsem téměř šťastná. Dobrá ruka mě opravila. Dala

Po přípravách na schůzkách konečně vyrážíme na soutěž.
V sobotu 15. března 2014 jedeme jako každý rok do Mukařova na uzlování „Mukařovský uzel“. Děti už se moc těší, a doufám, že získají pěkné umístění.
Pokud nám to počasí dovolí, tak na dalších schůzkách
začneme trénovat na požární útok. Na konci dubna nás čeká soutěž v Čelákovicích – Memoriál L. Báči v požárním
útoku. Tímto zveme i rodiče, aby přijeli svoje soutěžící
děti podpořit. O výsledcích Vás budeme informovat.
Na konci ledna proběhla Výroční valná hromada našeho
sboru, na které jsme zhodnotili celoroční činnost za rok
2013. Děkujeme za účast zástupcům z okolních sborů, ale
také starostovi obce panu S. Skořepovi.
I na tento rok připravujeme několik akcí.
V sobotu 15. března 2014 od 20,00 hod se v kulturním
domě v Jirnech konal Hasičský ples.
V červnu 7. 6. 2014 uspořádáme pro děti dětský den
a v sobotu 21. 6. 2014 bude probíhat oslava 60. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Nových Jirnech.
za SDH Nové Jirny
Marcela Hrubantová – ved. mládeže

nový vzhled a tím i novou sílu. Jak jinak se cítím a jak
jinak se cítí i lidé, kteří na mne usedají. Je to přímo pohádka být novou lavičkou na tak nádherném místě. To, co
mne naplňuje obzvláště velkým štěstím je, že téměř na dohled se zrodila lavička nová. Už na to nejsem sama. Dvě
nové lavičky. Nabízíme svoji náruč každému, kdo se rozhodne chvilku posedět ve stínu jirenského lesa. Pomáháme
jim obnovit své síly a uvědomit si krásu a velebnost
okolních stromů.
V Jirnech je ale mnoho krásných míst které si zaslouží,
aby se člověk zastavil a chvilku rozjímal, nebo jen tak re-

Dopisy ctenáru
laxoval. Možná by si mohl i sednout, kdyby bylo kam.
Vím, že Jirenští to moc dobře vědí. Povídala mi vlaštovka,
že obec vysadila nové stromky na spojnici Velkých
a Nových Jiren, v místech, kam místní lidé ve volném čase
zaměřují své kroky. Někdy hodí bundu na mez a sedají do
trávy. Celé rodiny - máma, táta, děti i pes. Všichni
společně sedí na mezi a užívají sluníčka. V jednom místě
si lidé dokonce pohodili dřevěné palety, které jim
provizorně nahrazují moje služby.
Jedno ale dělá starost mně i mé kamarádce vlaštovce.
Klíšťata. Prý jsou zde dosti spokojená. Vítají, že tu nemám
další kamarádky lavičky. Lidé v trávě pro ně představují
bohatě prostřený stůl.
Přimlouvám se tedy za lidi. Ty bytosti, kterým věnuji
své služby a vlastně celý svůj život. Přimlouvám se za ně
u těch, kteří tady rozhodují... Postavte k těm nově vysazeným stromkům ještě několik laviček. Určitě to nebude
velká investice a udělá radost.
Představuji si, že by jirenští, po dobrém obědě, nebo
kdykoli jindy vyšli na procházku. Za obcí odbočili novou
alejí vlevo, následně vpravo alejí nových stromků, přes

Školství
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louku by došli až do Nových Jiren. Během své cesty by si
mohli usednou na lavičku a pokochat se v dnešním popleteném světě krásnou přírodou. Obdivovat chvíli její
dokonalost a neúplatnost. Její neměnné zákony, které každého posuzují a následně mu buď poslouží, nebo ho zatratí.
Třeba to v budoucnu inspiruje někoho v Nových Jirnech
a bude si zde možno zajít na kávu s něčím dobrým a pak se
vydat druhou stranou ke mně a chviličku posedět pro
změnu v lese. To už se ale asi oddávám příliš velkému
snění. Představuji si to potěšení poskytnout jim svůj masiv,
dodat sílu a energii. Pak bych je vyrovnanější, a tedy i silnější poslala zpátky do svých domovů.
Nyní jsem téměř šťastná. Dobrá ruka mě opravila. Dala
nový vzhled a tím i novou sílu. Chci tyto své pocity předat
svým lidem. Myslím, že také vím, jak je udělat (alespoň
některé) spokojenější. Třeba se to povede. Kdo ví. Přece
i zázraky se někdy dějí.
Stále Vaše přítelkyně, lavička u kapličky panny Marie
v Nových Jirnech.

Jitka Výborná

Jirenský masopust

Masopustní veselí letos v Jirnech propuklo v sobotu 22. K dobré náladě, pochodu i tanci hrála kapela z Říčanska.
února ve 14 hodin v areálu slavnostně vyzdobené místní
základní školy, která celou akci již tradičně organizovala.

Po celou dobu se návštěvníci mohli občerstvovat koblihaNezbytným každoročním zahajovacím rituálem bylo udě- mi, koláči, dorty, klobásami či preclíky a zahřát teplými
lení práva konat masopust.
nápoji… a dospělí i něčím ostřejším.

Školství
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paditějších převleků. Masek bylo oproti loňsku opravdu
hodně, přibyly hlavně ty dospělácké, což nás velmi potěšilo. Milým překvapením byly i kostýmy malých dětí, které
se teprve vozí v kočárku. Předškolní a školní děti si tento
dobový svátek užívaly, jak to jen šlo, radost z převleku za
jejich oblíbenou postavu na nich byla patrná. Všem to moc
slušelo!
Po 15. hodině se na cestu částí obce za doprovodu hudby
vydal početný masopustní průvod. Maškary byly doprovázené všemi ostatními účastníky, vládla uvolněná
a veselá nálada.

Velký zájem byl o tombolu a „štěstíčko“, které lákaly
pěknými cenami a herním napětím. Dětem se líbilo hlavně
točení na „kole štěstí“. K této části masopustu přispěli
i někteří z následujících sponzorů.
TRIGA COLOR, a. s. , Tišnov, pobočka Jirny
ČEROZ, Nehvizdy
Řeznictví Marešovi, Šestajovice
Petr Požárek, Praha 9 – Běchovice
LEZCO- Ing. Jiří Lenc, s. r. o. , Jirny
LABOX, s. r. o. , Jirny
SDH Jirny
Zaměstnanci a rodinní příslušníci ZŠ Jirny
Rodina Lagronova, Jirny

Všem sponzorům velmi děkujeme za podporu a přízeň jirenské škole!

Závěr masopustu se odehrával opět na školním dvoře a patřil promenádě masek a vyhlášení těch nejhezčích a nejná-

Masopust se i letos báječně vydařil – z ohlasů návštěvníků
bylo patrné, že se jim nevšedně prožité odpoledne líbilo.
Za rok na jirenském masopustu zase na shledanou!
Kolektiv ZŠ Jirny
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Inzerce
Plošná inzerce
v měsíčníku
Celá strana .................. 1
1 /2 strany ......................
1 /4 strany .......................
1 /8 strany .......................

500
800
450
250

Kč
Kč
Kč
Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH. Pro další
informace a podmínky kontaktujte OÚ Jirny nebo
pište na adresu zpravodaj@jirny.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC

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