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slovo n a ú vo d
Vážení čtenáři,
vstoupili jsme společně s vámi do roku 2019 a věříme, že tento rok bude stejně dobrý, ba mnohem lepší než roky předchozí,
a to především díky vám všem, kteří nás podporujete, čtete a těšíte se na každé další vydání našeho Zpravodaje.
Přejeme touto cestou všechno nejlepší v novém roce všem našim věrným čtenářům.
Vaše redakce

zprá vy z o b ce
SloVo StaroSty
Výňatek ze zápisu
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V tomto měsíci slaví významné životní jubileum
Veržinia Márová
Hana Koděrová
Marie Kopasová
Miloslava Vančurová

Srdečně gratulujeme.

Složenky za popelnice

Kam s vánočními stromečky?

Vážení občané, v měsíci lednu budou postupně připravovány a rozesílány složenky za svoz odpadu a za psy. Poplatek zůstal pro
letošní rok stejný jako v minulých letech a je splatný až do 31. března
2019. Platit v hotovosti můžete na
podatelně OÚ v přízemí, složenkou
na poště, případně převodem přes
účet.
Jakékoliv nesrovnalosti prosím řešte
co nejdříve po obdržení složenky.
Děkujeme.

Odstrojené vánoční stromečky je možné odkládat do areálu
sběrného dvora v Jirnech u Skautské klubovny nebo Nových Jirnech
u ČOV, a to v otevírací
době jednotl. dvorů.
Konečný termín pro odkládání stromečků je
neděle 20. ledna 2019.

Uzavření podatelny

Vážení čtenáři,

Upozorňujeme občany, že v týdnu od 28. ledna 2019 do
1. února 2019 bude zcela uzavřeno pracoviště podatelny OÚ
v přízemí. V tyto dny nepůjde ověřit podpis ani listina, omezen bude i Czech Point. Ostatní služby budou zajištěny
v 1. patře úřadu. Děkujeme za pochopení.
Za OÚ Ing. Lucie Proroková

chtěli bychom prostřednictvím našeho zpravodaje požádat
všechny občany, kteří obecní prostor před svými nemovitostmi
podél ulic zaplňují kameny a podobně nebezpečnými předměty,
aby je z těchto míst odstranili. Zelené pásy před nemovitostmi jsou
veřejná prostranství a není možné na tyto pozemky dávat kameny
proto, aby tam nemohl nikdo parkovat. Parkování na obecním
prostranství je možné, pokud to nezakazuje vyhláška či dopravní
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omezení. Nicméně chápeme, že parkování automobilů zejména
v užších ulicích je velmi nepříjemné a znemožňuje občanům jednoduchý příjezd. Z tohoto důvodu bude proveden pasport dopravních značení v obci a parkovací místa v některých lokalitách
budou jasně vyznačena. Každý vlastník nemovitosti ví, že má povinnost parkovat vozidlo na svém pozemku. Pokud to zajistit nemůže, například proto, že má větší počet vozidel, je to pouze jeho
věc a neměl by svým parkováním omezovat ostatní. Stejně tak není
možné znemožňovat parkování jiným autům na obecním pozemku podél své nemovitosti. Nelze argumentovat tím, že: „Je to
sice obecní, ale já to seču, protože obec to neudělá a nechci, aby mi
tu nikdo parkoval“.
Obecní zaměstnanci se snaží všechny zelené pásy posekat a dělají
to pravidelně, není ovšem možné trávníky podél domů posekat,
pokud jsou zastavěny auty nebo soukromými aktivitami typu odložených kamenů zamezujících parkování. Obec je současně zodpovědná za své pozemky a pokud dojde díky této soukromé
občanské aktivitě k poškození nějakého vozidla, které si o kameny
prorazí kolo či k úrazu občana, který nepředpokládá, že by se měl
na veřejném prostranství podobným věcem vyhýbat, je obec současně zodpovědná.
Proto ještě jednou vyzýváme všechny občany, aby kameny před
svými nemovitostmi na obecním prostoru podél asfaltových ulic
odstranili a aby svá vozidla parkovali na svých pozemcích, nikoliv na veřejném prostranství mimo vyhrazená parkovací místa.
Stejně tak žádáme občany, aby neparkovali na chodníku.
Děkujeme.

Věřte, že děláme vše pro to, aby se nám tu žilo spokojeně. Sníh
prostě k zimě patří! Tak si užívejme na chvilku „Ladovskou zimu“,
však ona dlouho nepotrvá!

odpadkové koše
Je to přesně měsíc, co jsme v našem Zpravodaji informovali
o umístění nových odpadkových košů v obou částech obce. Několik občanů nás sice varovalo, že ne každý si cizího majetku váží
a že je brzy někdo zničí, jako to někteří vandalové dokázali již
v minulosti. Nevěřili jsme a říkali si, že přece nemohou být lidé
bezohlední a že je přece zcela normální, že když někdo omylem
poškodí cizí majetek, přijde, přizná se a škodu zaplatí. A navíc,
proč by to někdo dělal? Všichni v poslední době volají po umístění košů, tak budou rádi, že je konečně máme!
Dnes, s měsíčním zpožděním, musíme s hořkostí přiznat, že měli
pravdu. Fotograﬁe zničeného odpadkového koše na rohu ulic Lipová a K Lesu (u lípy) mluví za vše. Proč to dotyčný udělal, zůstává
jen otázkou. To mu odpadkový koš tolik vadil?

Nastala zima
Přestože loňská zima byla jednou z nejteplejších od konce 18. století, letos to alespoň na chvilku venku vypadá, že si užijeme všeho,
co k pravé zimě patří – sníh, led, námrazu, teploty pod bodem
mrazu a někdy i neposypané ulice a silnice. Určitě byste našli místečko, kde by stálo za to si postěžovat, že tam není možno bez
problémů jezdit či chodit, navzdory tomu, že naši pracovníci vstávají třeba již ve 3 hodiny ráno a odklízí, co se dá.
Opět je třeba připomenout, že Obec nemá Technické služby ani takové stroje, které by bezpochybně zajistily veškerý servis všem
obyvatelům, ale že pracujeme s lidskou silou a snažíme se obecní
komunikace odklízet od sněhu a sypat solí, jak nejvíc můžeme.

Obecní komunikace jsou především chodníky, nikoliv hlavní silnice, které patří většinou Středočeskému kraji a který zajišťuje jejich posypání.

Ona nestačí zničená lavička v lese u studánky nebo neustále znečišťovaná lavička právě u tohoto koše, která byla díky vandalům
odstraněna?
Jedno je však jisté. Určitě vandal nepřijel z Prahy ani z žádné další
vzdálené oblasti, aby zničil koš v Jirnech. Těžko to byl někdo, kdo
obcí projížděl, protože koš není u žádné hlavní silnice. Takže
zbývá jediná možnost – byl to někdo z nás, obyvatel obce! Možná
nudící se mládež, možná neposedné děti, možná někdo z dospělých….
A třeba se to stalo jen náhodou a dotyčný to neudělal úmyslně
a přijde se přiznat. Může se to přece stát každému a vše se dá vyřešit.
Kéž by tahle krásná pohádka byla i realitou….
Po instalaci odpadkových košů byly reakce občanů veskrze pozitivní. Kontrola a vyvážení košů také fungovala. Některé koše se
plnily častěji - náves, hřbitov, některé naopak téměř vůbec. Pokud
byl nějaký koš plný např. v době svátků či volných dnů, vždy se
našel někdo, kdo obec upozornil (osobně či pomocí příspěvků na
) a koš byl vysypán.
Vždy se mezi občany najdou ti, kteří pomáhají, jak je v jejich silách a ti, kteří kritizují a neudělají nic. A pak je třetí skupina a to
jsou lidé, kteří si neváží ničeho a nikde a jen ničí, dělají nepořádek.
A to nás velmi mrzí. Snažíme se krůček po krůčku udělat naši ves-
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nici hezčí a mrzí nás, že i takovéto příspěvky musíme zveřejňovat.
Přesto věříme, že už se to nebude opakovat a někdo, kdo uvidí
druhého ničit, vyjde ven a napomene ho.

Prosíme, nebuďte lhostejní.
Krásný nový rok všem!
Za obec Jirny Šárka Hanušová

události a novinky z naší obce
Vánoční koncert

14. prosince 2018 se v Kulturním domě Jirny konal tradiční
Vánoční koncert. Jako každoročně se představil komorní soubor
Bohumíra Hanžlíka.
Spolu s jeho hudebníky a zpěváky vystoupil i dětský sbor ZUŠ Jana
Zacha Čelákovice, která má svou pobočku v jirenské základní
škole. A právě jirenské děti na koncertě vystoupily a dojaly svým

zpěvem nejen své rodiče, ale všechny přítomné. Atmosféra byla
velmi příjemná. Zpěv známých i méně známých koled se nesl
sálem a romantický večer byl jedním z příjemných předvánočních
okamžiků uplynulého roku.
Děkujeme všem, kteří přišli a společně s námi si užili tento příjemný předvánoční čas.

Za obec Jirny Šárka Hanušová
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Setkání se sv. Mikulášem
v našem kostele

4. prosince se jirenský kostel naplnil nejen dětmi, ale také jejich rodiči a prarodiči. Přítomné přivítal náš nový farář Dr. Vojtěch Eliáš,
který všem pověděl něco málo z historie sv. Mikuláše a promítl
jim pár úryvků z animovaného ﬁlmu.
Za doprovodu varhan jsme si zazpívali koledy a tím přivolali sv.
Mikuláše, který všechny jednotlivě pozdravil a s každým si jednotlivě pohovořil při předání dárku. Sv. Mikuláš byl obdarován

nejen dětskými úsměvy, ale také obrázkem. Byl to krásný dárek,
který ho velmi potěšil.
Touto akcí se uzavřely naše aktivity roku 2018. Do nastávajícího
roku 2019 Vám přejeme vše nejlepší a těšíme se na setkání s Vámi
například na Oslavách sv. Petra a Pavla.
Markéta Burdychová
za Občané obci Jirny a Nové Jirny, z.s.
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Česká mše vánoční v Jirnech
K Vánocům patří neodmyslitelně Česká mše vánoční a jsme rádi, že se mohla uskutečnit také
u nás v obci v kostele sv. Petra a Pavla dne 22. prosince 2018.
Vánoce, jakožto oslava narození Krista, je doprovázena hojností, radostí, dáváním, přijímáním, ale
je také spojena s vánočním rozjímáním. Lidé nezřídka žehrají na svůj osud, přestávají věřit ve vyšší
smysl života či v existenci Boha. Přejí si bohatství,
protože si myslí, že jen tak mohou být šťastni.
Přejí si zdraví, neboť neví, že skrze nemoc a pokoru mohou objevit smysl života. Chtějí prožívat
lásku a nevědí, že klíč k ní nosí hluboko ve svém
srdci. Nerozumí poselstvím, která Život přináší.
Život, kterému se v naší křesťanské tradici říká
Bůh.
Prosil jsem …
Prosil jsem o zdraví, abych mohl vykonat velké věci;
Však dostal jsem nemoc, abych lépe poznal sám
sebe.
Prosil jsem o sílu, abych mohl dojít k úspěchu;
Leč život mne udělal slabým, abych se naučil naslouchat.
Prosil jsem o bohatství, abych mohl být šťastný;
Však život mě obdaroval chudobou, abych se stal
moudrým.

str. 11
Prosil jsem o moc a uznání od lidí;
Ale dostal jsem výsměch, abych se naučil důvěřovat životu a stal se silným.
Prosil jsem, abych mohl vidět cizí kraje, abych se cítil svobodným;
Ale nedostal jsem nic, abych se naučil být šťastný tam, kde právě jsem.
Ne, nedostal jsem opravdu nic z toho, o co jsem prosil.
Ne, nedostal jsem opravdu nic z toho, na co jsem spoléhal.
Ale přesto jsem byl více požehnán, než jsem kdy doufal.
Požehnané Vánoce, požehnaný nový rok a požehnaný život i Vám.

Dovětek:
Děkujeme Obci Jirny, farnosti Jirny a Dr. Vojtěchu Eliášovi, ﬁrmám Autoservis Štorek, Zemědělská a obchodní společnost
Šestajovice – Jirny, Čerpací stanice Petr Požárek a Kamenictví
František Hausdorf za významnou ﬁnanční pomoc při organizaci této kulturní události.

Zpívání u kapličky Panny Marie V Nových Jirnech
Již po deváté proběhlo 24. prosince 2018 v Nových
Jirnech u lesní kapličky Panny Marie tradiční štědrovečerní hraní koled a písní s vánoční tématikou.
A jako každý rok se počet návštěvníků této akce
znovu zvýšil. Přestože nebyl sníh a byl sváteční den,
každý využil příležitosti, aby mohl popřát sousedům a známým, které v průběhu roku neviděl.
Jsme rádi, že můžeme být této akci přítomni, protože je to velmi příjemné naladění na nadcházející
sváteční dny a těší nás, že se lidé sejdou „jen tak“
a zastaví se v předvánočním shonu a užijí si několik společných minut se svými přáteli.
Za tuto akci bychom rádi poděkovali jejím organizátorům – hudebnímu sdružení Sousedé a dalším
hudebníkům a všem sponzorům, kteří pomohli,
aby se akce mohla uskutečnit a potěšila naše uši
i srdce.
Šárka Hanušová

Helena Zelenková
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napsali jste nám
Dne 16. 12. proběhlo 2. sousedské adventní postání obyvatelů Nových Jiren. Úspěšně jsme tak navázali na první setkání loňské,
které mělo dát vzniknout tradici, kdy sousedé, mnohdy z vedlejší
ulice či domu naproti vlastně nemají mnoho příležitostí k seznámení s lidmi z nejbližšího okolí. Sešli jsme se v poměrně hojném
počtu, popili něco adventního svařáku a dopřáli našim žaludkům
lehkou předvánoční generálku. Důležité nebylo to, že každý něco
přinesl, ale že si s sebou všichni vzali i dobrou náladu a chuť si popovídat, udělat si čas v předsvátečním shonu a projevit tak zájem
o dění a lidi kolem sebe. Snad se i trochu podařilo zažehnout jiskru společného plánování aktivit všeho druhu a nejen za to všem

patří velké díky. Už za necelých 11 měsíců se budeme těšit na setkání třetí, které se uskuteční opět na vyhlášeném místě – na parkovišti našeho kamaráda a zarputilého stmelovatele kolektivu
Luboše Wintera a jeho ženy Zuzky!
Prožijte těch následujících 11 měsíců v pokoře, míru a v dobré vůli,
lásce a oddanosti k těm, kteří si to nejvíce zaslouží. A připojujeme
slib, že příště nezapomeneme pořídit společnou fotograﬁi.
PS: Pokud by někdo měl „nutkání“ iniciovat obdobnou tradici
v jarních, či letních měsících, tak s chutí do toho, ať se nám tu
dobře žije !
Gregovi a Winterovi

his tor i c k é o k é n ko
Vzhledem k náročnému předvánočnímu programu a silnému prosincovému číslu bude historické okénko zase v únorovém čísle! Pokud máte tipy, o čem byste rádi četli, stačí se ozvat na e-mail zpravodaj.jirny@seznam.cz.
Rádi vám vyjdeme vstříc.
Vaše redakce

mat e ř sk á ško l a
Za prosincem končí rok,
do nového už jen krok.
V prosinci jsou Vánoce,
přesně jednou po roce.

Když jsme se loučili, bylo v dětských obličejích vidět nadšení
a spokojenost, ale i očekávání. Večer za nimi měl domů přijít Mikuláš s čertem a andělem. Všichni se těšili na nadílku.

Přesně v tomto duchu se
nesl u nás ve školce celý
měsíc prosinec.
Začalo to 2. prosince 2018
vystoupením našich žáčků
při rozsvěcování vánočního stromu u kostela.
Již od listopadu předškoláci
nacvičovali básničky a písničky a moc se těšili, že vše
předvedou na podiu u mikrofonu před svými rodiči
a prarodiči, vlastně před
celou obcí. I když nám počasí nepřálo, děti si své vystoupení užívaly a odměnou jim byl veliký potlesk.
6. prosinec, Mikuláše, jsme
všichni očekávali netrpělivě, ale s nadšením.
V celé školce probíhal ten den „Čertí rej“. Do všech tříd dorazily
ráno děti i paní učitelky v převlecích za čerty. Někteří měli kostýmy andělů. Soutěžili jsme, tancovali a odměňovali se sladkostmi.

Druhý den ráno, 7. prosince, nás čekala nadílka ve školce. A nebyla
to nadílka jen tak ledajaká. Čertík Ferda, Anděl a Mikuláš bavili
děti celou hodinu a byli úžasní. Čert nejprve kouzlil a pak děti za-
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pojil do soutěží, tanců a zpívání koled. Jejich zábavu ukončil
Mikuláš, když ukázal dětem červenou „Knihu hříchů“ a promlouval jim do dušiček. To bylo najednou vykulených očí. Všichni
svorně slibovali, že budou hodní doma i ve školce, budou poslouchat a nebudou si ubližovat.
Vrcholem prosincového snažení byly třídní vánoční besídky. Na ty
jsme se připravovali obzvlášť pečlivě. Vyzdobili jsme vánočně
třídy, vyráběli dárky pro rodiče. Hlavně jsme se ale soustředili na
program besídky. Chtěli jsme návštěvám ukázat, co všechno jsme
se od září naučili. Předškoláci prokázali, že se pečlivě připravují
k zápisu do první třídy, zazpívali koledy, přednesli spoustu básniček a v některých třídách zahráli i divadlo. Paní učitelky byly na
své svěřence právem hrdé. I rodiče si tento podvečer určitě užili.

Společně si popovídali, ochutnali navzájem své vánoční cukroví
a viděli své děti zase v trochu jiném světle.
Spokojenost dětí a jejich rodičů je pro náš pedagogický sbor již
tradičně prioritou.
Na závěr bychom chtěli tímto poděkovat všem rodičům, kteří pomáhají naší školce sponzorskými dary. Ať už je to formou darováním papírů, různých pomůcek či materiálů na pracovní
činnosti.
Do nového roku 2019 přejeme všem rodičům i přátelům školky
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za MŠ Jirny Mgr. Helena Benešová

základní škola
Vážení rodiče, přátelé školy,
děkujeme vám za velkou návštěvnost školního vánočního jarmarku a zakoupení dárečků, které pro vás děti s radostí chystaly. Jejich kasičky jste bohatě naplnili a podpořili třídní
aktivity i další tvořivá vyrábění.
Poděkování náleží i všem návštěvníkům vánočního koncertu
v kulturním domě, kteří věnovali dobrovolné vstupné mateřské
a základní škole.
I novém roce se těšíme na společná setkání s vámi.
Hana Kudrnová

kalendář kulturních akcí
akce v Kulturním domě Jirny
19. 1. 2019
16. 2.
23. 2.
2. 3.
16. 3.
30. 3.
31. 3.
6. 4.
21. 5.

Myslivecký ples
Hasiči Šestajovice - ples
Baráčníci ples
Obecní ples
Hasiči Nové Jirny - ples
Tenisový klub
Koncert – Hana Zagorová
výroční schůze SPCCH od 14 hod
vystoupení pro děti

Těšíme se na setkání s Vámi.

Sál „Kvapík u antošů“ Jirny
Úterý, 19:00, Hathajóga, od 13. 11. 2018 každé úterý.
Lekce jsou kombinací hathajógy, jógové terapie, muzikoterapie
a aromaterapie. Více informací a rezervace: Eva Šimánková,
e-mail: E.Simankova@seznam.cz, mob.: 608 109 743, FB Sakurajóga

Středa, 19:00, loonadance, od 10. 10. 2018 každou středu
taneční meditace pro ženy. Více nawww.loonadanceacademy.cz
Pro registraci a další informace volejte mob. 603 871 578 nebo
e-mail: jana_opatrilova@hotmail.com
Neděle, 15:30-16:30, Česká Beseda, od 6. 1. 2019
Jednou za čtrnáct dní pravidelné kurzy výuky tradičního českého
salonního tance Česká Beseda, který je součástí a ozdobou nejen
Májových slavností. Všichni zájemci jsou vítání. Více informací:
Zuzana Nováková, mob.: 606 748 262,
e-mail: zuzana.novakova.cz@seznam.cz.
15. 1. 2019 úterý, 17:00-18:00, Bezplatná právní poradna.
Cílem právní poradny je podat bezplatnou radu a pomoc těm občanům Jiren, Nových Jiren a sousedních obcí, kteří potřebují pomoci s řešením různých problémových situací, a kteří by zejména
z ﬁnančních důvodů nebyli jinak schopni svůj právní problém
konzultovat s advokátem. Lze přijít i bez objednání, ale ideální je
předem se objednat na adrese korejzova@email.cz. Těší se na Vás,
JUDr. Jitka Korejzová, advokátka.
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21. 1. 2019 pondělí, 19:00, Zdeňka Pohlreichová – Místa v Srdci
– beseda o zákeřné nemoci, vnitřní síle, lásce a uzdravení. Vstupné
90 Kč. Více informací na www.otevrenasrdce.cz.

Jirny pokračovací kurzy tanečně-pohybové průpravy pro děti od
8 do 14 let! Vhodné jak pro první taneční krůčky, tak pro již mírně
zkušené tanečníky. Více na www.artimo.cz.
;

1. 2. 2019 pátek, 19:00, tančírna Kvapík, každý první pátek
v měsíci, do 22:00.
Tančírna pro všechny, kdo rádi tančí či si chtějí posedět s přáteli
při krásné hudbě, případně vyzkoušet naučené kreace z tanečních.
Reprodukovaná standardní i latinskoamerická hudba k tanci a poslechu. Oblečení: pohodlné pro tanec, Vstupné: 50,- Kč/os. Těšíme
se na Vás, Pořádá: Spolek přátel tance a hudby

9. 2. 2019 sobota, 19:00,
Když hvězdy tančí v Jirnech. Koncert spojených amatérských
country hudebních skupin Arytmické combo a Sousedé a taneční
soutěž ve společenských tancích zástupců 4. východopražských
obcí. Odborné hodnocenísoutěžících i zábavné komentáře doplní
první ročník galavečera s hudbou i tancem. Vstupné: 100,- Kč k
parketu, 80,- Kč salonek. Pořádá: Spolek přátel tance a hudby,
předprodej tel: 725 112 752.

3. 2. 2019 - 1. výročí otevření sálu „Kvapík U antošů“
3. 2. 2019 - taneční pro dospělé.
Pro středně pokročilé a pokročilé. Už od 3. února pokračujeme
oblíbeným cyklem tanečních pro dospělé, na které se již můžete
přihlásit. Více na www.artimo.cz.
4. 2. 2019 - latina pro ženy.
Již druhé opakování oblíbeného kurzu! Vhodné pro všechny ženy,
které mají chuť si příjemně zatančit a poznat krásu latinských
rytmů a pohybů. Na své si přijdou jak začátečnice, tak pokročilé.
Možnost přihlásit se a více informací na www.artimo.cz.
6. 2. 2019 - taneční přípravka. od 6. 2. 2019
každou středu a čtvrtek, vždy v 16:30 a v 17:30 otevírá TJ Sokol

18. 2. 2019 pondělí, 19:00, Jiří Kolbaba, Fotograf na cestách –
splněný sen. V tomto nestandardním pořadu představí cestovatel
množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat a situací ze všech
šesti kontinentů planety. Vstupné 190 Kč. Více informací na
www.otevrenasrce.cz.

Kulturní dům Jirny
31. 3. 2019 neděle, 19:00 – Hana Zagorová, Petr rezek a Boom!
Band Jiřího Dvořáka. Vstupenky na Koncert Otevřených Srdcí zakoupíte na tradičních předprodejních místech a také on-line na
www.otevrenasrdce.cz.

spolky a organizace
SDH NoVé JirNy

Sbor dobrovolných hasičů

Nové Jirny
Vás zve na

valnou hromadu
která se koná
v sobotu 26. ledna 2019 od 17,00 hod.
v Nových Jirnech na myslivecké chatě
těšíme se na Vaši účast
výbor SDH
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Přejeme vám všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a vzájemného porozumění v novém roce.
Jen krátce bych vás chtěla informovat o plánovaných akcích pořádaných naším sborem:
26. ledna 2019 se koná valná hromada sboru od 17 hod. na myslivecké chatě v Nových Jirnech
16. března 2019 - již tradiční hasičský ples, tentokrát poplujeme
s námořníky na jedné lodi, takže oblečení v tomto stylu vítáno –
viz pozvánka. Rezervace stolů na tel. čísle: 602 968 403 - paní
Hrubantová.

8. června 2019 - Dětský den v louce
Můžete také přijet podpořit naše mladé hasiče na soutěžích během
celého roku. Už teď se těšíme na vaši podporu a velkou návštěvnost.
za SDH Nové Jirny
Marcela Hrubantová

BaráČNíci - PoDleSí JirNy
V tomto povánočním čase bychom se chtěli vrátit do listopadu loňského roku, kdy jsme byli pozváni na den otevření nové
krásné jirenské školy. Všechny informace o stavbě školy od pana starosty, paní ředitelky i pana Lehečky jsme vyslechli s velkým zájmem. Vystoupení dětí bylo úžasné a prohlídka celé školy nás nadchla.
8. prosince jsme měli poslední sedění v roce 2018. Zakončili jsme ho mikulášskou nadílkou a zahrál nám k tomu pan
Lhoták a spol.
Dále chceme poděkovat pracovníkům OÚ za velkou pomoc při úklidu hřbitova. Moc děkujeme.
V tomto roce máme sedění 12. ledna a na programu bude staročeský bál.
Do roku 2019 přejeme všem občanům hodně úspěchů, štěstí a zdraví.
Za Baráčníky Irena Vilímková
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HUDeBNí SDrUžeNí
„SoUSeDé“
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SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ
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SOKOL JIRNY
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Projdete se Klánovickým lesem cikcak. Částečně i po naučné
stezce Lesní galerie. Z informačních tabulí se dovíte o přírodních,
kulturních a historických zajímavostech Klánovic a okolí. Tabule
jsou zde rozmístěny od roku 2014. Hlavní koordinátor projektu
je Zita Kazdová. Obrázky namalovaly děti Masarykovy ZŠ
v Újezdě nad Lesy, básničkami je doplnila Lucie Černá. Procházku
si zpestříte luštěním kvízu, jež vychází z inf. tabulí NS. Za jeho
vyluštění vás čeká v cíli odměna.

21 km trasa vede např. Šestajovicemi, Tlustovousy, kolem rozhledny v Úvalech, Stonehengu a dále po červené do Klánovic. Nejdelší trasa 33 km vás letos povede přes rozcestí sv. Donát, Přírodní
památku Klepec, Hradešín, Škvorec. Na všech trasách poznáte
mnoho krásných míst s neopakovatelnou atmosférou, přírodní
i historické památky.

sport
Klánovice aneb cesta tam a zase zpátky
16. 2. 2019
Vážení přátelé procházek a pochodů, opět vás chceme pozvat na 7.
ročník pochodu do okolí Klánovic. Startuje se na žst Klánovice.
Trasy 21 a 30 km od 8.00 do 10.00 hod a dvě kratší trasy 5 a 7 km
od 9.30 do 11.00 hod. Na startu dostanete popis trasy, podle kterého se vydáte do cíle, ve kterém za odměnu obdržíte kromě diplomu a razítek další pozornost. Pochod patří mezi mezinárodní
pochody IVV a dvě stě vybraných pochodů v ČR tkz. Dvoustovku.
Trasy 5 a 7 km patří do cyklu pochodů Prahou turistickou. Kdo
chcete, můžete si s sebou vzít mapu okolí Prahy–východ. Nejkratší
trasy 5 a 7 km jsou především určeny seniorům a dětem s rodiči.
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Opět je jen na vás, jakou trasu si vyberete. Jaká bude na 7. roč.
účast, je také jen na vás a my jsme jako každý rok velmi napnutí,
kolik vás letos přijde.
Zatím největší počet účastníků byl v roce 2014 v počtu 447 lidí,
z toho 31 dětí a několik čtyřnohých přátel, i přes nepřízeň počasí.
Přijeli turisté přímo z Klánovic a okolí, ale také z např. Mimoně,
Stochova, Náchoda, Kadaně, Havlíčkova Brodu a dalších koutů
naší vlasti.
Občerstvit se můžete nejen z vlastních zásob či cestou, ale i v cíli,
kde na vás bude čekat teplé jídlo. Ze všeho nejdůležitější je váš
pocit, že jste udělali něco pro své zdraví fyzické i duševní.
Další informace najdete na stránkách našeho turistického oddílu,
který pro vás pochod připravil:
www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz.
Těšíme se na vás! Zdrávi došli!
Marta Kravčíková,
Klub českých turistů, odbor Praha – Karlov, oddíl TurBan.

KČT, odbor PRAHA – KARLOV, oddíl TurBan
Vás zve na 7. ročník pochodu

KLÁNOVICE aneb CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY
Sobota 16.2.2019
START:

ŽST Klánovice 30, 21 km
od 8.00 – 10.00 hod
5, 7 km od 9.30 – 11.00 hod

SPOJ:
do Klánovic vlak z Masarykova nádraží v Praze
Trasy - orientační body: pro pěší, pro rodiny s dětmi včetně kočárků
5 km - Blatov – Lesní galerie - cíl
7 km - Blatov – Lesní galerie – Vidrholec - cíl
21 km - Šestajovice – Horoušany –Tlustovousy – Úvaly - cíl
30 km - sv. Donát – Přišimasy – Klepec I.a II. – Mrzky – Hradešín – Škvorec –
Újezd - cíl
Startovné: děti 10,- Kč, KČT 20,- Kč, ostatní 30,- Kč
Trasy 5 a 7 km patří do cyklu Prahou turistickou PZP 47.
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Pochod patří mezi pochody IVV a Dvoustovku.
Mohou být pořizovány obrazové záznamy, které mohou být dále publikovány.
Klánovice, rest. Smolík u žst 11.30 – 19.00 hod
CÍL:
V cíli na vás čeká odměna.
Pořadatel: www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz
mail: kctturistickabanda@email.cz
M.Kravčíková – kravcikm@centrum.cz
Na Nový rok o slepičí krok.
Na Tři krále o krok dál.
Na Klánovice o den více.

kdy a kam
Myslivecké sdružení a honební
společenstvo Podlesí Jirny
pořádá
Poslední leč
V Kulturním domě Jirny
V sobotu 19. 1. 2019 ve 20.00 hod.
Vstupné 150 Kč
Bohatá tombola – srna, divočák, bažant, zajíc,
kachna divoká a mnohé jiné
Pohoštění a výborný catering zajištěn
Ke společenskému večeru hraje skupina HITOS.
Prodej vstupenek a rezervace stolů proběhne v sobotu
5. 1. a 12. 1. 2019 vždy od 9 -12 hod v myslivecké chatě,
ul. Lovecká 333, Nové Jirny.
Případně na tel. 720 235 835 (p. Sadílek).
Těšíme se na setkání s Vámi.

Divadlo Horní Počernice – program na leden 2019
čtvrtek 17. ledna v 19:30
DVA NAHATÝ CHLAPI
Sébastien Thiéry
JT Promotion
režie: Antonín Procházka
hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová, Daniela
Šinkorová

Bláznivá komedie. Seriozní advokát, věrný manžel a otec dvou
dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou
z práce. Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale
ta je, jak se nakonec ukáže, opravdové pravdě hodně vzdálená...
vstupné: 440, 420, 400 Kč
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sobota 19. ledna v 18:00
RADÚZ A MAHULENA
Julius Zeyer
Právě začínáme
režie: Eva Bartoňová
hrají: Eliška Králová, Lukáš Kumst, Michal Král, Eva Bartoňová ...
Poetická pohádková hra o nenávisti a zlé kletbě, kterou přemůže jedině láska.
délka představení: 60 minut, vstupné: 120, 100, 80 Kč
neděle 20. ledna v 15:00
MAXIPES FÍK
režie: Zdeněk Tomeš
Příhody přerostlého mluvícího psa a holčičky Áji v činoherní
pohádce na motivy známého večerníčku.
délka představení: 60 minut, vstupné: 100, 80, 60 Kč
pondělí 21. ledna v 19:30
VZTAHY NA ÚROVNI
Edward Taylor
DS Háta
režie: Antonín Procházka
hrají:Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová, Viktor Limr, Martin Sobotka, Kateřina Hrachovcová a další
Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní komedie ze zákulisí
vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vlivných křeslech.
délka představení: 135 minut, vstupné: 370, 350, 330 Kč
středa 23. ledna v 19:30
NEBUĎ KONZERVA
OZVĚNY BESÍDKY
Divadlo Sklep
hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, Tomáš
Hanák, Lenka Vychodilová a další.
Výběr těch nejlepších starších i současných scének, skečů
a písní, které se objevily v tradiční Besídce Divadla Sklep.
délka představení: 70 minut
vstupné: 330, 300, 280 Kč (sleva 20% pro studenty)
sobota 26. ledna v 15:00
Božena Šimková

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

režie: Vít Prýmek
hrají: Libor Jeník, Kristýna Podzimková, Petr Pěknic a další
Divadelní zpracování legendárního večerníčku. Trautenberk má
své panství hned vedle Krakonošova a toť se ví, malý a velký
pán, to nikdy nedělá dobrotu.
délka představení: 110 minut, vstupné: 140, 120, 100 Kč
neděle 27. ledna v 18:00
MALÝ PRINC
Antoine de Saint-Exupéry
DS Zeptejte se kocoura
režie: Barbora Jelínková
hrají: Václav Procházka, Alžběta Holcová, Anežka Moudrá, Daniela Procházková a další
Příběh prince s dětskou duší, který po generace oslovuje děti
i dospělé, v zajímavém scénickém ztvárnění.
délka představení: 60 minut, vstupné: 100, 80, 60 Kč
středa 30. ledna v 19:30
KONCERT
THE CELLO BOYS
Poprockové duo Ladislav Mariáš a Juraj Škoda zahrají na violoncella klasickou hudbu, ale i úpravy rockových a popových
hitů.
vstupné: 120 Kč
Čtvrtek 1. února v 19.30
NEBUĎ KONZERVA
VELKÁ VIZITA – SVRCHNÍ BĚLICE
Divadlo Kampa
Totální improvizační představení Jaroslava Duška a Pjéra la
Šéz`e
Délka představení: inu improvizace
Vstupné: 300, 270, 240 Kč (studentská sleva 20%)
Neděle 4. února v 15.00
DAP Praha
Klasická činoherní pohádka
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

ostraha objektu pro OZP

inzerce

Kácení a řez rizikových stromu
stromolezeckou technikou.
tel.: 606 527 091

Soukromá výuka německého jazyka nebo jógy v Úvalech a okolí. Lekce skupinové, ve ﬁrmách i individuální.
Cena dle velikosti skupiny, místa výuky, délky lekce
a četnosti. Cílem mých lekcí je učit se s radostí, zajímavě
a pomocí různých metod.
Eva Šimánková,
E.Simankova@seznam.cz, 608 109 743, FB Sakurajóga

ČERT A KÁČA

Přijmeme pracovníky z řad invalidních důchodců
(I. - III.st.), pro ostrahu objektu v Jirnech.
-

mzda od 90,-Kč/hod + příplatky
kontrolní činnosti na vrátnici nového objektu
hlavní pracovní poměr, dlouhodobá spolupráce
firemní benefity, certifikát zdarma, náborový příspěvek
praxe nerozhoduje-zaškolíme
vhodné pro muže i ženy, příležitost pro zdravotně
znevýhodněné osoby
- žádné vynucené polohy a dlouhé stání - běžná vrátnice
- odměna za přivedení spolupracovníka
ZÁJEMCI VOLEJTE: 777 218 003, nebo pište na e-mail:
trvaj@scsgroup.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz

