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Na rekonstrukci ulice se pracuje i v zimě

Zprávy z obce
Krátké zprávy

• V současné době probíhá v závislosti na počasí rekonstrukce jirenské ulice K Lesu. Ta dostane kompletně
nový povrch od prostranství u základní školy až po svůj
konec u nové zástavby.
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PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ
PRO KULTURNÍ DŮM JIRNY

ÚNOR:
• 8. 2. - Ples SDH Šestajovice
• 12. 2. - Koncert pro ZŠ Jirny
• 15. 2. - Obecní ples
• 22. 2. - Myslivecký ples - Poslední leč
BŘEZEN:
• 15. 3. - Ples SDH Nové Jirny
• 22. 3. - Schůze Svazu postižených civilizačními
chorobami
• 29. 3. - Výroční schůze Baráčníků
• V minulém vydání Jirenského zpravodaje byla otištěna
pozvánka na obecní ples s tím, že vstupenky lze zakoupit v cukrárně. Ještě před zahájením prodeje však došlo
ke změně a vstupenky jsou nabízeny výhradně na
obecním úřadě!

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 950 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 březnového čísla je 23. ůnora 2014.
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Vážená redakce Jirenského zpravodaje,
s velkým zájmem jsem si přečetl v posledním čísle Jirenského zpravodaje zprávu Mgr. Milana Bednáře o Zpívání u kapličky. Jelikož jsem byl jedním z aktivních aktérů
této akce, dovolím si připojit svůj komentář.
Hned v první větě zmíněného článku mne zaujalo slovo
„se“. Jestli si dobře pamatuji, tak nás hrálo na hudební nástroje u kapličky Panny Marie čtyři kytaristé, jeden bandžista a já, hrající na kontrabas. Pokud si dobře
pamatuji, tak žádné „Se“, jak bylo inzerováno již v prosincovém čísle, s námi na Štědrý den nehrálo. Stejně tak jsem
se pozastavil nad třetí větou zmíněného článku. Sice v ní
pisatel článku hudebníky chválí za to, jak skvěle hráli, ale
zároveň dodává, že hráli přes nutnou improvizaci. Jako
účastník zkoušek, které naše hudební těleso před letošním odpoledním štědrovečerním vystoupením absolvovalo, musím konstatovat, že každá zahraná
koleda i přídavek byly přesně zahrány podle sestaveného
seznamu a notového zápisu tak, jak jsme je po čtyři adventní večery několikrát trénovali.
V další větě pisatel článku hovoří o „notoricky“ známých koledách. Nevím, jak pisatel článku, ale já při vzpomínce na šťastné a veselé Vánoce si vždy z mého mládí na
prvním místě vzpomenu na koledy jako jsou Nesem vám
noviny, Půjdem spolu do Betléma, nebo Narodil se Kristus Pán. Přestože tyto koledy jsou známější, než jiné, jistě
je přeci nelze označit za notoricky známé. V mé profesi
totiž to, co je označené za „notorické“, má jasně pejorativní nádech, což v případě českých a moravských koled,
které jsme, jako obvykle, u kapličky Panny Marie zahráli, se troufám si, říci nedá.
My „hudebníci“ jsme sice chtěli na příští odpolední

štědrovečerní hraní u kapličky Panny Marie nastudovat
nové české a moravské koledy, ale ve světle necitlivého
komentáře pana Mgr. Milana Bednáře, ve kterém nás spíše
haní, než chválí, že se snažíme pokračovat ve štědrovečerní tradici, si nejsme jisti, zdali v sobě najdeme vůbec
dostatek motivace se v adventní čas k tomuto účelu příště
scházet.
Robert Holaj

Úspěšně proběhla první část opravy
varhan

V roce 2009 vzniklo z iniciativy několika jirenských
obyvatel Občanské sdružení Občané obci Jirny a Nové Jirny s cílem mimo jiné shromáždit prostředky na obnovu jirenských varhan. Náklady na restaurování nástroje byly
odhadnuty zhruba na 250 000 Kč.
Do poloviny roku 2013 se díky velkorysosti mnoha dárců podařilo shromáždit více než polovinu potřebné sumy
a bylo rozhodnuto provést alespoň částečnou opravu nástroje, která jej umožní provizorně zprovoznit. Oprava byla
svěřena varhanářské dílně Robert Ponča varhany z Krnova.
Do první fáze opravy, která proběhla v listopadu 2013,
bylo investováno zhruba 119 000 Kč. Bylo instalováno
vzduchové čerpadlo, byly impregnovány dřevěné části nástroje, vyčištěny vzdušnice a píšťaly. Rejstříková a tónová
traktura byla demontována, opravena a vyregulována. Varhany byly zprovozněny natolik, že umožnily provedení
malého inauguračního koncertu. Ten se odehrál po mši sv.
v předvečer první adventní neděle 30. 11. 2013, při níž
byly opravené varhany slavnostně požehnány.

Spolky a organizace

Chrámy, kostely a kaple byly od nepaměti centrem nejen
náboženského, ale i kulturního života. Byly a jsou místem,
kde se především hudební kultura nejen na vysoké úrovni
provozovala, ale také vznikala. Neodmyslitelnou součástí
chrámové hudební produkce je varhanní hudba. Varhan
nalezneme v našich kostelích široké spektrum, od malých
po velké, od nehrajících a vykradených po dokonale rekonstruované a udržované.
Současné varhany ve farním kostele v Jirnech pocházejí
z dílny pražského varhanáře Em. Š Petra (opus 33 z roku
1889). Mají 5 rejstříků v jednom manuálu a 1 rejstřík v pedálu. Nástroj se dochoval prakticky v původní podobě a je
zapsán jako kulturní památka v Ústředním seznamu památek České republiky. V posledních téměř čtyřiceti letech
byl nástroj minimálně používán a nebyl udržován. Postupně se stal provozu neschopným.

Mohu pana Holaje i další „hudebníky“ upřímně ubezpečit,
že si jejich aktivity i vystoupení vážím a rozhodně jsem je
nemínil hanit. Neměl jsem k tomu nejmenšího důvodu
a o to více mě překvapila předmětná interpretace mé krátké
nezaujaté reportáže z minulého vydání Jirenského zpravodaje. Nepochybuji o tom, že pan Holaj zná užívání trpného
rodu v českém jazyce, a proto z jeho komentáře implicitně
vyplývá, že ho prioritně mrzela anonymita. Toto mé pochybení vycházelo z předkladu, že se u kapličky nekoná
koncert jistého „hudebního tělesa“, ale že jde o tradiční
neorganizované vánoční setkání. A naštěstí se každý rok
najde někdo, kdo se podělí o svůj hudební talent a zajisté si
zaslouží uznání. Snad se proto redakce při příští příležitosti
polepší. Výraz „improvizace“ neměl hodnotící význam
nepřipravenosti, ale naopak měl vynést fakt, že si „hudebníci“ poradili s podmínkami, které dotyčné prostředí
skýtá. Dále mě nenapadá, co by měl domnělý pejorativní
nádech slova „notoricky“ v tomto konkrétním kontextu
vyjadřovat a rozhodně tedy tento výraz nebyl pejorativně
míněn.
Na závěr si přirozeně nepřeji, aby jakýkoliv článek v Jirenském zpravodaji kohokoliv demotivoval od chvályhodné aktivity. V tomto případě by to bylo obzvláště
nešťastné.
Milan Bednář
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Ke kompletní opravě nástroje zbývá ještě shromáždit
částku více než 130 000 Kč. Dosavadní zkušenost je nepochybně příslibem toho, že se ji podaří shromáždit a jirenské varhany se budou moci po řadě desetiletí rozeznít
v plné kráse a stanou se tak významným přínosem pro budoucí kulturní aktivity v obcích Jirny a Nové Jirny.
Více informací o aktivitách Občanského sdružení Občané obci Jirny a Nové Jirny stejně jako číslo účtu, kam je
možno posílat dary na opravu jirenských varhan, lze nalézt
na www.sdruzenijirny.cz.
Pavel Jansa

Vaše příspěvky ve
čtyřech jirenských kasičkách po sečtení notářem
vytvořily
úctyhodných
13 883 Kč. Celkem se
v naší farnosti Chvaly vybralo 48 552 Kč a to
v Jirnech, Šestajovicích,
Klánovicích a Horních Počernicích. Všem dárcům
děkujeme. Více poTříkrálová sbírka 2014
drobností naleznete na
I letos jsme se rozhodli vyrazit do jirenských ulic předww.trikralovasbirka.cz.
stavujíc tři krále se zapečetěnými charitními kasičkami.
Děkuji také všem dětem,
Velkou radost nám udělala skutečnost, že valná většina
které se k nám letos připonavštívených jirenských domácností nás přijala s vlídností jili a svou houževnatostí, vytrvalostí a nadšením přispěli
a některé i s nadšením.
k úspěchu sbírky.
Markéta Burdychová

Školství

Učení i zábava

Nastal únor! Školáci se před několika dny pochlubili doma
svým vysvědčením a odpočinuli si během jednodenních
pololetních prázdnin. Někdo se radoval ze samých jedniček, někdo jistě trochu zpytoval svědomí a přemýšlel
o případném budoucím zlepšení znalostí v následujícím
období.
Jaké vlastně bylo první školní pololetí?
Nejvíce zážitků mají jistě prvňáčci, kteří si v září poprvé vyzkoušeli učení nejen v lavicích, ale i na koberci,
v tělocvičně nebo v přírodě. Nyní již umějí číst skoro
polovinu písmenek, napíšou jednoduchou psací větu, sčítají a odčítají do 10 a seznamují se s čísly 11 - 20, zdokonalují se ve výtvarném a hudebním projevu, pěkně cvičí
a prohlubují si znalosti o světě kolem nás. Dělají opravdu
pokroky!
Děti z 2. – 5. ročníků plynule navázaly na své znalosti
a zkušenosti získané v předchozích letech, hned tak něco
už je nezaskočí. Výuku jim obohacuje velké množství názorných učebních pomůcek a didaktická technika.
Naše škola je však instituce, která nejen vzdělává a vychovává, ale organizuje i další činnosti a akce poskytující
zábavu a vyžití dětem a občas i dospělým.
O Dnu otevřených dveřích jsme zde již psali. Další velmi zdařilá akce se konala v sobotu 7. prosince minulého
roku a měla název „Mámo, táto, pojď si s námi vyrobit…“
Námětů k tvorbě bylo opravdu hodně! Děti spolu se svým
rodinným doprovodem vyráběly adventní věnce ze zbytků
látek, skleněné svícny zdobené hmotou Fimo, papírové ozdoby na stromeček, přáníčka, papírové vystřihovánky do
oken či pomeranče zdobené voňavým kořením. Během celého odpoledne byla v jedné třídě otevřena i „kavárna“,
kde se podávaly teplé nápoje i pochoutky upečené maminkami a babičkami. Akce pokračovala již za tmy vánočním

jarmarkem na školním dvoře, kde každá třída za mírné ceny nabízela návštěvníkům své výrobky. Děvčata a chlapci
z V. B dokonce uvařili teplý jablečný kompot, který přišel
velice vhod, protože byla zima a poletovaly asi vůbec
první sněhové vločky. Večer vyvrcholil zpíváním koled
u stromečku u kostela za hudebního doprovodu pedagogů
naší školy a ZUŠ Čelákovice. I na výzdobě vánočního
smrku se podílely naše děti – blýskavých kapříků jste si
jistě všimli!
Vánoční atmosféra byla báječná i 18. prosince v kulturním domě, kde se svým dlouho nacvičovaným programem vystoupila všechna oddělení školní družinky. Pásmo
složené z recitace, zpívání, tance, divadelních scének
a dalších čísel bylo prokládané nadšeným potleskem rodičů i ostatních návštěvníků. Možná vás překvapí, že i kulisy
vznikaly v odpolední družince, a děti se rovněž podílely na
přípravě svých kostýmů. Představení se hrálo ještě následující den - pro spolužáky a děti ze školek.
O dalších celoškolních a třídních akcích se můžete
pravidelně dočíst na našich webových stránkách www.zsjirny.cz. Jen namátkou – děti se svými p. učitelkami
navštěvují výstavy, divadla, různé besedy, jezdí na exkurze
atd. Někdy naopak přijíždějí protagonisté divadelních
představení nebo besed k nám. Témata akcí jsou různá –
finanční gramotnost, ekologie, hudba, činohra, dopravní
výchova, zdravý životní styl. Děti ze 4. A navíc v lednu
absolvovaly lyžařský pobyt, 3. a 4. ročníky mají každý
čtvrtek plavecký výcvik v čelákovickém bazénu. Velmi
pěkně pracují také školní zájmové kroužky, jejichž činnost
vám přiblížíme třeba někdy příště.
A co nás čeká v nejbližší době?
4. a 5 . únor je vyhrazen pro zápis budoucích prvňáčků.
Těšíme se na ně, děti ze všech ročníků pro ně vyrobily
pěkné dárky na památku.
12. února navštívíme koncert známého hudebního tělesa

Školství
Musica Bohemica Praha.
Na konci února budeme ve škole moci obdivovat práci
sklářů.
4. třídy budou pokračovat v dopravní výchově, kterou
organizuje MDDM Čelákovice.
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Mateřská škola

Děkujeme panu Michalu Bilovi za hudební CD pro všechny děti v naší MŠ!
ředitelka a kolektiv MŠ Jirny

22. února 2014 vás všechny srdečně zveme
na tradiční
JIRENSKÝ MASOPUST!
Na programu je slavnostní průvod obcí za doprovodu živé hudby, soutěž o nejlepší masky, připraveno bude občerstvení a bohatá tombola.
Přijďte přispět k dobré náladě a užít si nevšední sobotu!

Za vaši přízeň děkují děti a pedagogický sbor ZŠ Jirny
U betléma před kinem Klánovice

Inzerce

Exkurze 3. A, B a 4. A do Ostré n. L. – Botanicus

Společné bubnování a tanec v kruhu

Ráda byste byla
v životě úspěšná?
Chcete podnikat, ale
nemůžete najít
odvahu?
Přidejte se do našeho
úspěšného týmu
Volejte 604 700 022
Pište elan@century21 .cz
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