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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři!
Hned v úvodu chceme poděkovat autorovi úvodní fotografie s romantickým nádechem. Snad alespoň něco málo zimní romantiky dýchne i do Vašich domovů a potěší i Vás.
Leden sice nepřinesl sníh, ale přinesl mnohá překvapení. Volby prezidenta republiky, myslivecký ples a další události. A kromě
těch, které byly, vás ještě nějaké čekají.
A my Vám jejich přehled přinášíme v našem zpravodaji.
Přejeme krásnou zimu.
Za redakci Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e

KRÁTKÉ INFO Z RADNICE




Obec obdržela na základě zpracované žádosti
pro SDH Jirny finanční dotaci ve výši
200.000,- Kč na nákup 8 ks přetlakové dýchací techniky od Krajského úřadu Středočeského kraje z fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS.
Zastupitelé obce odsouhlasili a podali žádosti
o finanční dotace na akce:

a) dostavba 2. etapy nové základní školy
b) navýšení kapacity separovaného sběru odpadů (uvažované pořízení žlutých a modrých popelnic – náhrada za PVC pytle)
c) navýšení kapacity ČOV včetně zlepšení
kvality vyčištěných vypouštěných vod.










Obec oslovila místní spolky a organizace
o možnost požádat si o finanční příspěvek
z rozpočtu obce – termín odevzdání žádostí
– 19. února 2018.

Dle klimatických podmínek byly zahájeny
postupné opravy místních nezpevněných komunikací.

ZO řeší stížnosti s používáním hlučné pyrotechniky v době mimo oslav Silvestra a Nového roku. Problém diskutován na Ministerstvu vnitra. V současné době je vypracován
návrh obecně závazné vyhlášky, který, pokud
bude odsouhlasen, bude regulovat používání
zábavní pyrotechniky.

V Nových Jirnech byl od poloviny ledna obnoven 3x týdně prodej pečiva. Od 5. února
2018 se připravuje zkušebně i prodej uzenin.

Probíhají přípravy na uskutečnění obecního
plesu 3. března 2018 v KD Jirny, předprodej
vstupenek a rezervace stolů bude probíhat od
19. února 2018 v podatelně obecního úřadu.
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Výstavba nové školy

Pravidelné velké kontrolní dny na stavbě probíhají každý týden. Počasí nám zatím nezvykle přeje, stavba pokračuje v souladu s předloženým harmonogramem. Na stavbě proběhla i kontrola z Inspektorátu bezpečnosti práce, nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Info ze ZŠ:

19. února – 25. února 2018 – jarní prázdniny
3. března 2018 – škola pořádá Masopustní průvod obcí
12. dubna 2018 – bude se konat zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Stanislav Skořepa, starosta obce

Tipy na nový název základní školy

Vážení Jireňáci a Novojireňáci,
všichni už jistě víte, že obec pracuje na stavbě školy tak, aby
mohla být otevřena k 1. září 2018. A Vás chceme touto cestou požádat o pomoc.
Naše nová škola bude potřebovat též nové jméno. A protože to
bude škola Vás všech, slušelo by se, aby to jméno přišlo právě od
Vás.
Vypisujeme tedy tímto anketu na nový název naší základní
školy.

Své tipy, prosím, pište na některou z následujících e-mailových
adres: zpravodaj.jirny@seznam.cz, nebo zs.jirny@quick.cz s poznámkou nový název školy nebo doneste v písemné formě do
schránky umístěné na dvoře ZŠ Jirny či pošlete po svých dětech
do základní školy přímo k rukám pí. ředitelky. Všechny Vaše ná-

pady vyhodnotíme a budeme Vás informovat o výsledku.
Termín na zaslání Vašich nápadů je do 31. března 2018

Za redakci i obec Jirny Šárka Hanušová

OSTATNÍ INFORMACE
Svozový kalendář 2018

Vážení občané, po častých dotazech Vás informujeme, že svoz
plastů probíhá v průběhu roku celou dobu ve stejných 14-denních
intervalech a že změna barvy od 28. března do 21.listopadu signalizuje pouze současně probíhající svoz bioodpadu u občanů,
kteří mají s firmou AVE uzavřenou smlouvu.
Tisková chyba se ze strany svozové firmy vyskytla pouze u 19.6.,
kde je omylem svoz zaznačen v úterý místo klasické středy.
To znamená, že svoz pytlů od domu probíhá stejně jako v minulých letech tak, jak jste zvyklí.

Složenky za popelnice a psa

Poplatky za TKO a psy můžete uhradit v hotovosti na podatelně
OÚ v přízemí (dveře naproti poště) nadále v úřední dny + ostatní
dny dle domluvy předem. Děkujeme.
OÚ Jirny
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události a novinky z naší obce
KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ
JIRNY V ROCE 2018
17. 2.
26. 2
3. 3.
3. 3.
9. 3
10. 3
17. 3.
24. 3.
27 - 29. 4.
30. 6.
10. 11.
24. 11.

V OBCI

Ples Baráčníci
Divadelní představení „Naši furianti“ - KD
Obecní ples
Masopust základní škola Jirny
Prodej textilu „Hasík“
Petra Janů s kapelou Amsterdam – KD od 19.00 hod.
Ples SDH Nové Jirny
Výroční schůze SPCCH – KD
Skaut
Soukromá akce - KD
Svatomartinský ples
Mikulášská zábava – Veteran Car Club
Za OÚ Jirny Michaela Vodičková

ODEČTY ELEKTŘINY

ČEZ Distribuce, a.s. oznamují občanům, že pracovníci ČEZu
budou provádět odečet elekroměrů ve dnech:

Od 12.2. do 18.2.2018

V případě nepřítomnosti:

- zaneste odečet elekroměru do prodejny potravin v Jirnech
nebo na Obecní úřad Jirny
- nebo nahlaste odečet elekroměru na mobilní telefon:
· JIRNY: 725 531 620 (p. Bejšák)
· NOVÉ JIRNY: 725 531 635 (p. Oplt)

mateřská škola
Zprávičky z MŠ

Po čase vánočním jsme zahájili nový rok, který nás vytrvale překvapuje jarním počasím. Všichni se už těšíme, až vyrazíme konečně za zimními radovánkami, vyhlížíme z okna sníh a tajně
doufáme, že se probudíme do bílého rána a děti si konečně užijí
tu pravou zimu. Mezi tím nás do školky přišlo navštívit divadlo
Koloběžka s pohádkou „Jak vyhrát nad bacily“. V návaznosti na

zhlédnuté představení jsme rozvinuli téma zdraví.
Stejně jako první skupina v prosinci, tak i druhá skupina se vypravila do divadla v Horních Počernicích. Jen představení bylo
jiné. Naši předškoláci se pobavili u pohádky O třech námořnících.
Představení vypráví příběh čestného kapitána Hroma, který společně s dětmi učí piráta Kudličku slušnému chování.
Stanislava Děrešová
ředitelka MŠ Jirny
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základní škola
V lednu jsou školáci nesmírně pracovití, pilně se učí, píší písemky a snaží se o co nejlepší výsledky - blíží se totiž vysvědčení. Proto
usilovnou práci dětí vyvažujeme odpočinkovými aktivitami, při kterých se rozhodně nenudí a navíc získají nové dovednosti, vědomosti a poznatky.

Etické dílny
Beseda
se spisovatelem

V lednu k nám do třídy IV.C zavítal
pan Pavel Toufar, spisovatel, novinář,
scénárista a propagátor kosmonautiky. Velmi poutavě nám vyprávěl o
životě kosmonautů a experimentech,
na kterých se sám podílel. Povídal
také o své spisovatelské činnosti a zejména o literatuře faktu.

Výuka trochu jinak
Kreslíme …

Tvoříme …

Hrajeme divadlo …
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Obdivujeme šikovnost a trpělivost našich babiček …
Bádáme …

Stavíme …

Přemýšlíme …

Sbíráme …

Celkem naše škola nasbírala za 1. pololetí
3 688 kg starého papíru.
Děkujeme, že nám pomáháte.

Odměňujeme …

za prodej na vánočním jarmarku i za pěkné vysvědčení
si děti opravdu výlet zasloužily ...

Připravujeme …

• 28. 2. 2018 informativní schůzka pro rodiče předškoláků
• MASOPUST 3. března

• 5. 4. 2018 přijímání tiskopisů
1. ročníku a ověřování dokladů

• 12. 4. 2018 zápis do 1. ročníku
O všech akcích budete informováni pozvánkami nebo informacemi na školním webu :
www.zs-jirny.cz

Mgr. Hana Kudrnová, ředitelka
školy
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spolky a organizace

HASIČI NOVÉ JIRNY

V sobotu 13. ledna 2018 se konala valná hromada našeho sboru dobrovolných hasičů. Ve zprávě o činnosti sboru a o činnosti mladých hasičů
za rok 2017 jsme přítomné seznámili s celoroční činností a připravovanými akcemi na letošní rok. Pozvání přijali zástupce z OSH Praha –
východ, zástupci z okolních sborů našeho okrsku, Jirenského Sdružení
Otevřených Srdcí, Veterán Car clubu a také starosta s místostarostou
obce Jirny. Některým členům sboru bylo za jejich činnost předáno ocenění. Po krátké diskusi byla oficiální část valné hromady ukončena.

Z těch prvních připravovaných akcí je březnový hasičský ples – viz pozvánka. Tentokrát ve stylu „filmových a seriálových hrdinů“. Nebude
chybět bohatá tombola a taneční vystoupení našich členek.

V sobotu 10. března 2018 vás přijdou zástupci našeho sboru pozvat na
hasičský ples s možností zakoupení vstupenek. Zakoupená vstupenka
však není místenka ke stolu. Moc nás těší obrovský zájem, ale předem
vás moc prosím o pochopení při rezervacích. Kapacita kulturního domu
je bohužel omezená.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina „BUENO“

Bohatá tombola a taneční vystoupení

Začátek: ve 20.00 hod.

Vstupné: 100,- Kč

str. 8

VETERAN CAR CLUB NOVÉ JIRNY

Zahájili jsme novou sezónu

V sobotu 6. ledna jsme se zúčastnili tradiční
novoroční jízdy Prahou. NEW YEAR JOY
RIDE 2018.
Nádherné, skoro jarní počasí, sluníčko, teploty okolo 10°C. Z náměstí Na Kampě cesta
kolony historických vozidel vedla na Hradčanské náměstí a potom před Rudolfinum na Palachovo náměstí.
Celou dobu jsme byli středem pozornosti jak kolemjdoucích, tak
i návštěvníků Prahy.
Nejvíce nás obdivovali lidé na Hradčanském náměstí, kde bylo, i
díky slavnostní výměně hradní stráže, přímo nabito.
Jako zajímavost stojí připomenout setkání s kardinálem Dukou.
Australan ho přilákal na svou pověstnou placatku a vypil s ním nejeden kalíšek. Ten na oplátku rozdával svaté obrázky a připomínal Tříkrálový svátek. Arcibiskup pražský je prostě sympaťák.

Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová
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Odpoledne jsme se všichni (3 vozidla a 7 nadšenců) v pohodě vrátili domů.
Pěkný den.
Jiří Pacovský

SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ

Slavnostní otevření sálu u Antošů proběhlo v sobotu
3. února. A my nabízíme našim čtenářům malou ukázku,
jak krásné to tam je.

JUNÁK JIRNY

Leden byl zatím nejchladnějším měsícem tohoto roku, ale i tak
nás to neodradilo od našich plánovaných výprav.
Dne 13. 1. 2018 jsme vyrazili na soutěž Prahou plnou strašidel.
Během dvou hodin jsme museli vyluštit přes deset šifer. Lehké
šifry byly za jeden bod, střední za dva body a ty těžké za tři body.
Každá nám pak určila místo na mapě, kde jsme se měli hlásit.
Krom luštění šifer jsme si užívali „procházku“ po Starém Městě
a Malé Straně, které tvořili hranice hracího území. Malou překážkou byla Vltava, kterou jsme mohli přejít pouze přes Karlův
most. Na kontrolních bodech byla strašidla, jako například: kostlivec, čerti, domácí skřítci nebo zvonící jeptiška, která nám potvrdila správně vyřešenou šifru a my mohli jít dál. V soutěži jsme
nebyli moc úspěšní, ale naši vedoucí Jája, aToM, Fany a Radek se
v kategorii dospělých umístili na 10. místě. Akce se opakuje každý
rok a je přístupná nejen vlčatům, světluškám, skautům a skautkám, ale i veřejnosti. Rozhodně tuto akci doporučuji i vám. (Lucie
Fialová)

Jako každý rok i letos jsme se vydali na celostátní skautskou akci
Zimní přechod Brd, a to v počtu 10 účastníků všech věkových kategorií, od nejmladších až po ty nejstarší a nejzkušenější. Na začátku výpravy bylo zataženo, ale podle předpovědi pršet nemělo.
Když jsme vystupovali u Mníšku pod Brdy, tak sice něco málo
spadlo, ale ani to nás neodradilo od výstupu na Kytínskou louku.
V průběhu dopoledne sem dorážejí skautská střediska, oddíly
a družiny ze všech koutů republiky, která mají tuto akci v kalendáři každý rok, nebo jsou tu poprvé a o to víc jsme rádi, že nás je
stále více. Krom dobré nálady si přiváží každá družina svoje pamětní výrobky, tzv. brděnky, aby je mohla vyměnit s jinou družinou. Okolo jedné hodiny odpolední byl naplánován nástup, při
kterém organizátoři napočítali rovných 40 oddílů. Po nástupu nás
už jen čekala cesta na vlakové nádraží v Řevnicích, odkud jsme
dojeli do Prahy a pak autobusem zpátky do Jiren. Akci bych hodnotil jako velmi úspěšnou. (Matyáš Durčan)

Pro více informací o našem středisku na adrese
www.junakjirny.skauting.cz
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kdy a kam
Divadlo Horní Počernice – program na únor a březen 2018
Středa 14. února v 19:30
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
KINO
Drama, komedie/ ČR, SK, PL
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Aňa
Geislerová, Martin Finger, Sabina Remundová, David Novotný
a další
Pro majitele noblesního kadeřnického salonu v centru Prahy
Ottu Bocka je podnik smyslem a naplněním života. Po všech
válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou
manželkou Elou a jejími sestrami. Sestry společně přežily válku
a německou okupaci a staraly se o malé děti svých manželů,
kteří byli zatčeni za protinacistický odboj. Teď všichni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže přichází zlom po únorovém
komunistickém puči. Ottova ﬁrma je vyvlastněna státem
a jemu se podruhé v životě rozpadá svět.
Délka představení: 115 minut, vstupné: 80 Kč
Úterý 20. února v 19:30
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
KINO
Krimithriller /USA, Malta
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle
Pfeiffer, Penélope Cruz a další
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna,
se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších
detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. V okamžiku, kdy ve
vlaku dojde k záhadné vraždě , každý cestující se stává podezřelým. Ve vlaku naštěstí nechybí Hercule Poirot.
Délka představení: 114 minut, vstupné: 80 Kč
Pátek 23. února v 19.30
ROMEO A JULIE
William Shakespeare
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer, Václav Procházka, Petr
Beneš, Anna Herianová, Jan Hohenberger, Kamil Blažek a další.
Dva rody, oba stejně proslulé, zde, v krásné Veroně, zas dávná
zášť popouzí k hněvu, nové rozbroje vodí je cestou úkladů
a vražd …
Nesmrtelná klasika Williama Shakespeara.
Délka představení: 120 minut, vstupné: 120, 100, 80 Kč
Sobota 24. února v 15.00
MAXIPES FÍK
Divadlo Krapet
V domečku za lesem žila holčička Ája s rodiči a psem Fíkem,
který umí mluvit, počítat a zažívá spoustu dobrodružství. Maxipes Fík tentokrát na divadelních prknech.
Délka představení: 60 minut, vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 26. února v 19.30
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
DS Háta
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Mahulena Bočanová, Lukáš Vaculík, Martin Zounar,

Adéla Gondíková a další
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může
být náhle těsná… Přesně takové převýšení poptávky nad kapacitou nastane v téhle bláznivé komedii.
Délka představení: 135 minut, vstupné: 370, 350, 330 Kč
Pátek 2. března v 19:30
IlUZIONISTÉ
Divadlo Dialog
Režie: Jakub Zindulka
Hrají: Stanislav Zindulka, Olga Ženíšková, Jakub Zindulka
Stárnoucí herec, ambiciózní autorka divadelní hry a pragmatický lékař. Na tomto půdorysu se odehrává komedie se špetkou hořkých tónů, která se zabývá nejen osudy postav, ale také
tématem divadelní iluze jako domluvené hry mezi herci a diváky. Sledujeme skutečný příběh nebo jeho divadelní obraz?
Délka představení: 110 minut, vstupné: 300, 280, 260 Kč
Neděle 4. března v 15:00
MAKOVÁ PANENKA
Václav Čtvrtek
Liduščino divadlo
Režie: Ludmila Razimová
Hrají: Ludmila Razimová, Jaroslava Stránská, Pavel Žabka a Jaroslav Milíček
Roztomilý příběh známý z večerníčků. Děti uvidí tři příběhy
o Makové panence a motýlu Emanuelovi.
Délka představení: 60 minut, vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 5. března v 19:30
COMMEDIA FINITA
DS Karla Soukupa
Režie: René Přibyl
Hrají: Valérie Zawadská, Kateřina Macháčková, Lucie Kožinová,
Anna Kulovaná, Karel Soukup
Úsměvné povídání s autentickými ukázkami světových árií
operní zpěvačky. Tak trochu nastavené zrcadlo české povahy.
Délka představení: 90 minut, vstupné: 280, 250, 220 Kč
Úterý 6. března v 10:00
7. ročník soutěže mladých recitátorů
Vstupné: vstup volný

ČTVRTLÍSTEK 2018

Sobota 10. března v 15:00 POJĎTE PANE BUDEME SI HRÁT
Břetislav Pojar, Ivan Urban
Režie: Ludmila Razimová
Hrají: Ludmila Razimová, Jaroslava Stránská, Evžen Hájek a Jiří
Novotný
Pohádka plná humorných příběhů dvou medvědích brášků,
kteří si hrají mezi skutečností a fantazií. Velký medvěd má vypečené hry a malý neztrácí důvěru v nové nápady. Když se nedaří, pomůže hromada výborných bonbónů… Uvidíte i opravdového kouzelníka a artistu.
Délka představení: 60 minut, vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 11. března v 17:00
EXPEDIČNÍ KAMERA
KINO
9. ročník mezinárodního ﬁlmového festivalu. Největší přehlídka

OSTRAHA

cestovatelských a outdoorových ﬁlmů v ČR
Délka představení: cca 4 hodiny, vstupné: 80 Kč

inzerce
Společnost LABOX je předním dodavatelem investičních celků technologie čistých prostor a uznávaný expert na měření a validace. Zaměřujeme se na činnosti spojené s projektováním, realizací, servisní činností, kvalifikací
a validací náročných technologií ve farmacii, zdravotnictví, automobilovém průmyslu,
a pod. Vytváříme nové projekty i se staráme o stávající technologické celky a zařízení.
Našimi klienty jsou přední české i zahraniční společnosti.
Společnost LABOX se sídlem v Jirnech u Prahy hledá
pro posílení týmu spolupracovníka s dlouhodobou perspektivou na tuto pozice:

ASISTENTKA/REFERENTKA OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
Nástup možný IHNED, pozice je vhodná i pro ABSOLVENTY
Na této pozici budete odpovědná za:
•
•
•
•
•

komunikaci se zákazníky
přípravu cenových nabídek, řízení objednávek
příprava smluvní dokumentace
řešení organizačních záležitostí
administrativní činnost

Aby byl Váš výkon ideální, očekáváme, že máte
•
•
•
•

středoškolské vzdělání ekonomického nebo technického směru
aktivní znalost anglického jazyka
komunikační schopnosti, příjemné vystupování a týmový duch
dobrou znalost práce na PC

Pokud se stanete členem našeho týmu, můžete očekávat
•
•
•
•
•
•

motivující mzdové ohodnocení odpovídající praxi a výkonu
otevřenou spolupráci v týmu mladých aktivních kolegů
zázemí prosperující a stabilní společnosti
firemní benefity
prostor pro seberealizaci a zvyšování odborné kvalifikace
příjemné pracovní prostředí

Jestliže Vás naše nabídka zaujala
zašlete svůj strukturovaný životopis s fotografií v českém a anglickém
jazyce na emailovou adresu hr@labox.cz. Bližší informace získáte na tel.
731 329 972, Ing. David Greco.

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Hledáme hodnou paní na příležitostné hlídání dvou malých dětí
v obci Jirny. V případě zájmu Vám zašlu bližší informace.
Kontaktujte mě prosím prostřednictvím emailu katerina.klevarova@centrum.cz., nebo na tel. číslo 702 212 234

POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ
BrokersNet, s.r.o.
Pojištění nemovitostí, vozidel, firem, životní,
úrazové i cestovní.
Aktualizace Vašich stávajících pojistných smluv.
Konzultace a nabídky ZDARMA.
T: 733 618 889, brokersnet@seznam.cz
Ing. Rudolf Zuska, Jirny

Hledáme silné osobnosti s odpovědným přístupem
pro ostrahu objektu v Jirnech
-

mzda od 100,- Kč/hod + příplatky
kontrolní činnosti na vrátnici v novém objektu
hlavní pracovní poměr, dlouhodobá spolupráce
firemní benefity, certifikát zdarma, náborový
příspěvek
- praxe nerozhoduje - zaškolíme
- vhodné pro osoby se zdravotním omezením

ZÁJEMCI VOLEJTE: 777 218 003, nebo pište na e-mail:
trvaj@scsgroup.cz

