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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři!
Tak krásnou a zasněženou zimu, jakou je ta letošní, už v naší obci dlouho nepamatujeme. Pro děti je to určitě krása. Mohou užívat
sněhu plnými doušky, zabruslit si na zamrzlém rybníce nebo si postavit sněhuláka, který chvilku vydrží. I někteří dospělí jsou spokojeni. V lese potkáte běžkaře, na rybníce bruslaře a víkendové slunečné a mrazivé dny přímo vybízejí k rodinným procházkám.

Ale je pravda, že zima má i své stinné stránky. Ráno jsou auta zamrzlá, na autobusových zastávkách stojíte v pořádném mrazu, přes
den se oteplí, sníh začne roztávat a v noci přijde naopak tuhý mráz, kdy všechno zamrzne a ze silnic a chodníků jsou hotové klouzačky. Obecní zaměstnanci se sice snaží odklízet sníh a posypávat chodníky, aby nedošlo k úrazům, ale vzhledem k nevyzpytatelnému počasí a omezené technice se opravdu někdy nepodaří udělat vše tak, aby byl každý spokojen.
Proto vás prosíme o trochu shovívavosti, pokud zrovna neposypali před vašimi vrátky nebo před vaším domem. Nebyl to úmysl,
jen se naše obec pořádně rozrostla a někdy to prostě všechno nejde zvládnout tak, jak bychom si představovali, zvlášť, když si počasí dělá, co chce. Takže když ráno nemáte odmeteno na chodníku, ač je obecní, jednoduše vezměte koště a sníh odmeťte. Dříve
to bývalo ve vesnicích i městech zcela běžné, a navíc to utužovalo sousedské vztahy ☺. A pokud se vám nechce odmetat společný
chodník, prostě vydržte nebo se připomeňte na úřadě a někdo tam určitě v krátké době dorazí.
Užívejme zimy se sněhem, bez bláta a louží, dokud to ještě jde. Zkrátka, ono má každé roční období něco, co je krásné i něco, co
zrovna příjemné není. Tak se radujme z každého dne!
Přejeme krásnou bílou zimu.
Za tým redakce Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e

SLOVO STAROSTY

Členská schůze TJ Sokol Jirny

Dne 26. 1. 2017 v 19 hodin se většina zastupitelů obce Jirny dostavila na Členskou schůzi spolku TJ Sokol Jirny, z.s., kam byli
pozváni. Předsedkyně spolku, paní Helena Křížová, všechny
v úvodu mile přivítala a poté přítomné seznámila s navrženým
programem, jehož prvým bodem byly investiční záměry TJ Sokol.
K tomuto bodu dostali zastupitelé obce před nedávnem zpracovaný materiál od paní Ing. Balčíkové s jasně definovaným návrhem možnosti spolupráce mezi Obcí a Sokolem. S těmito
podklady se zastupitelé podrobně seznámili před 14 dny na pracovní poradě. Po jejich prostudování se dohodli, že i vzhledem

k historii spolku, který byl založen již v roce 1905 a který byl postupně budován našimi předky, že by bylo správné a zároveň i velice morální podporovat zachování Sokola v Jirnech pro širokou
veřejnost obyvatel a dle návrhu přijmout finanční dar a odkoupit
pozemek parku u nákupního střediska. Za tyto finance by pak
obec za kulturním domem vybudovala tzv. kulturně sportovní centrum. Další náležitosti by musely být řádně ošetřeny ve smlouvě.
S tímto stanoviskem byli členové Sokola a několik málo přítomných lidí z řad obyvatel seznámeni. Poté se rozpoutala rozsáhlá
debata a zástupci vedení Sokola a jeho členové vznesli další neurčitá řešení. Ačkoliv zastupitelé v průběhu projednávání prvého
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bodu programu nebyli nakonec seznámeni s finální verzí budoucnosti TJ Sokola Jirny, kromě diskutovaného návrhu paní
Ing. Balčíkové, který však neměl podporu ostatních, doufají, že
členové Sokola si přes rozdílné názory na otázku spolupráce s
obcí, na jejich příští schůzi vyjasní a dohodnou a své rozhodnutí,
jak pokračovat, obci sdělí.
Zastupitele obce ještě také zajímalo, s jakou finanční částkou by
v případě dohody o budování centra mohlo počítat (pí. Křížovou
byly potvrzeny 4 mil. Kč + 2 mil. Kč za park), a zda peníze, které
spolek utržil na jaře roku 2016 z prodeje nemovitosti – budovy
Sokolovny, budou při jiné variantě použity v naší obci nebo zda
má TJ Sokol Jirny jiný záměr, jak s nimi naložit. Paní Křížová
nám všem bez zaváhání přislíbila, že utržené peníze budou každopádně investovány v naší obci a ne, jak si vrabci na střeše cvrlikali, že úzká skupinka Sokolů si rezervuje koupi chaty či chalupy
někde na horách. Za prohlášení o zachování finančních prostředků

OSTATNÍ INFORMACE

v obci jsme velmi rádi a věříme, že nám brzy vedení TJ Sokol
Jirny předloží reálný návrh řešení, o němž Vás budeme přes Jirenský zpravodaj informovat.
Po tomto prohlášení bylo projednávání prvého bodu členské
schůze TJ Sokol považováno za vyřízené, zastupitelé ukončili návštěvu a spolek pokračoval dále ve svých interních jednáních
a dalších bodech programu.
Chceme věřit, že dnešní uskutečněné jednání konané 26. 1. 2017
bude ku prospěchu všech občanů této obce, že každý, kdo bude
mít zájem se stát členem, bude mít též tu možnost a že sport a aktivity, které Sokol v minulosti provozoval, dostanou svůj další
prostor. Když je to možné v jiných obcích, proč by to nemělo jít
i v té naší ☺.
Zastupitelé obce děkují vedení Sokola za pozvání a těší se na další
novinky ze sokolského světa.
Stanislav Skořepa, starosta obce

VYMETENÍ KOMÍNŮ

Zájemci o vymetení komínů se přihlásí na Obecním úřadě Jirny
(osobně nebo telefonicky –281 962 945) nejpozději do 12. dubna 2017
Dohodnutý termín, s kominíkem p. Javůrkem z Třebohostic je na
15., 16., 22. a 23. dubna.
15. 4. (sobota) - Jirny
16. 4. (neděle) - Nové Jirny
22. 4. (sobota) - Nové Jirny
23. 4. (neděle) - Jirny

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

ČERNÁ SKLÁDKA

Je konec měsíce ledna a zase tu máme černou skládku. Kdosi rekonstruoval starší domek. A najednou vznikla otázka: „Co se stavební sutí po rekonstrukci?“ Stavebník se zamyslel a nápad byl na
světě!
Možná si řekl: „Třeba se to hodí myslivcům? Nasypeme jim to
pod posed do krmelce. Na poli před mostkem to bude ideální.
Nikdo tam nechodí, tak na to nikdo nepřijde.“
A tak se stalo! Před jirenským potokem ve směru do Nových Jiren
je zamrzlé rákosí nedaleko. A tak si dotyčný stavebník i s dodávkou zajel do pole a její obsah i s přepravními kbelíky vyházel do
cesty kudy chodí myslivci krmit zvěř – přímo pod posed.

Když pominu, že takový člověk patří do chlívku mezi prasata,
protože nikdo normální tohle udělat nemůže, musím ještě zkonstatovat, že se dotyčný dopustil trestného činu zakládání černé
skládky v lokálním biokoridoru.
Proč to vlastně udělal? Vždyť dnes je v každé obci sběrný dvůr,
kam může každý občan vyhodit prakticky cokoliv. Jednání takových jedinců je mi nepochopitelné!
Za poslední roky v katastru obce černé skládky ubývají, ale přesto
se čas od času něco podobného přihodí. Nebuďme proto lhostejní

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 29. dubna 2017 proběhne
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

od 14 hodin v Mateřské školce Jirny,
ul. 5. května 333, 250 90 Jirny.
Rodiče přihlášených dětí obdrží
pozvánky od obecního úřadu Jirny.
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a dívejme se kolem sebe. Vždyť každý má dnes u sebe mobilní telefon. A každý může tímto způsobem pomoci. Jen vyfotografováním a usvědčením jedinců si můžeme čistotu v naší obci ohlídat. Nikdo jiný to za nás neudělá. Je to jen na nás!
Všichni voláme po čistotě obce, tak se zkuste připojit a pomoci nám ohlídat, aby sem podobná čuňátka svůj stavební „bordel“ neodhazovala. Budeme Vám za to vděční.
Jindřich Rytíř, místostarosta obce

KAM S TÍM
STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ RŮZNÝCH DRUHŮ ODPADU
A
ALOBAL směsný odpad.
AKUMULÁTORY sběrný dvůr, specializované ﬁrmy.
AKVÁRIA možno do pytle na sklo. Lépe sběrný dvůr. Bez vody,
samozřejmě.
AUTOVRAK prostřednictvím autorizovaných likvidátorů.
AZBEST zabalit do igelitu a kontaktovat autorizovanou ﬁrmu.
B
BAKELIT sběrný dvůr
BALICÍ PAPÍR klasický balicí papír do pytle na papír.
BARVY nebezpečný odpad-svoz 2x do roka ﬁ. ASA spol, Ďáblice. Pečlivě uzavřít. Nevylévat do kanalizace!
BATERIE nebezpečný odpad
BIOODPAD Cokoli, co je biologického původu, je možno kompostovat. Nebo si dohodnout službu u ﬁ. AVE CZ Benátky nad
Jizerou a odvoz budete mít přímo od domu. Případně u sběrného dvora je kontejner na bio-odpad ale tam si to musíte odvést sami.

BRÝLE Sbírají je některé charitativní organizace. Jinak směsný
odpad.
C
CD žlutý pytel na plasty.
CELOFÁN směsný odpad.
CEMENT ztvrdlý cement nebo cementové bloky a sběrný dvůr.
Nebo prostřednictvím ﬁrmy zabývající se odvozem a likvidací
stavebního odpadu. Totéž platí o vybouraném zdivu, zbytcích
z demolic, apod.
CIGARETY popelník.
ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY v obalu na sběrný dvůr
nebo do kontejneru na nebezpečný odpad. Vylévat do výlevky
zbytky není nejlepší nápad. Jinak samozřejmě také směsný
odpad.
D
DEODORANTY v plastových obalech do pytle na plasty. Ve
skleněných do zeleného pytle na sklo. Aerosol do směsného
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odpadu.
DLAŽDICE A DLAŽBA sběrný dvůr, jedná se o stavební odpad.
DRÁTĚNÉ SKLO sběrný dvůr.
DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA sběrný dvůr.
DRÁTY sběrný dvůr.

sopisy tištěné na křídovém papíře.
KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY Pokud je použitelné tak kontejner na textil.
KVĚTINÁČE PLASTOVÉ žlutý pytel na plast. Stejně tak truhlíky a podobné. Ideálně nejprve zbavit obsahu.

E
ELEKTROSPOTŘEBIČE u prodejce v rámci zpětného odběru,
popř. svoz velkoobjemového odpadu.
ETERNIT Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci
svěřit odborné ﬁrmě. Popř. postup jako u azbestu.

L
LEDNICE A MRAZÁKY zpětný odběr u prodejce nebo nebezpečný odpad-svoz 2x do roka ﬁ. ASA spol, Ďáblice.
LÉKY A LÉČIVA do lékáren. Ideálně nesplachovat do WC, to
raději směsný odpad... pokud jste líní. Obaly od léků podle materiálu.
LEPENKA PAPÍROVÁ modrý pytel na papír. Netřeba zbavovat
izolep nebo kovových svorek. Krabice rozšlápnout nebo rozřezat.
LEPIDLA ideálně nebezpečný odpad. Jinak odpad směsný.
LINOLEUM sběrný dvůr nebo v rámci odvozu velkoobjemového odpadu. Nepálit!

F
FILMOVÝ MATERIÁL je možno odevzdat ke zpracování ve
specializovaných ﬁrmách. Jinak směsný odpad.
FOTOGRAFIE směsný odpad.
FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY ideálně sběrný dvůr. Jinak
směsný odpad. Pokud jsou v dobrém stavu tak kontejnery na
použitý textil.
G
GRAMODESKY / VINYL směsný odpad. Obaly do papíru.
GUMA směsný odpad.
H
HALOGENOVÁ SVÍTIDLA sběrný dvůr.
HLINÍK sběrný dvůr. Nebo některá z mála sběrných míst,
popřípadě se někdy sbírá ve školách.
HOBRA sběrný dvůr.
HOUBIČKY A ŽÍNKY směsný odpad.
HRNCE, KASTROLY A PÁNVE sběrný dvůr. Popřípadě
směsný odpad.
CH
CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY sběrný
dvůr.
CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad. Nevylévat do záchodů,
umyvadel, van nebo kanalizace!
I
IGELIT Žlutý pytel na plast.
INFEKČNÍ ODPAD Specializované ﬁrmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení
(ideálně po předchozí domluvě).
J
JUTA Směsný odpad.
K
KABELY sběrný dvůr.
KABELKY A TAŠKY kontejner na použitý textil.
KAMENINA směsný odpad, sběrný dvůr.
KELÍMKY OD JOGURTŮ apod. žlutý pytel na plast.
KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) směsný
odpad. PLASTOVÉ do plastu
KOBERCE sběrný dvůr nebo svoz velkoobjemového odpadu.
KOSMETIKA zbytky nechte v nádobách (tzn. zbytečně nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte plast do plastu, sklo do
skla, hliník (pod tlakem) do směsného odpadu.
KRABIČKY OD CIGARET směsný odpad.
KRÉMY v obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné
do skla.
KŘÍDOVÝ PAPÍR směsný odpad. Jsou míněny i tzv. luxusní ča-

M
MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY žlutý pytel na plast.
MOLITAN sběrný dvůr.
MATRACE velkoobjemový odpad - sběrný dvůr.
MIKROTEN žlutý pytel na plast.
MÍČE do brány nebo do směsného odpadu.
MOBILNÍ TELEFON u operátora nebo prodejce, popř. různá
charita.
MONITORY u prodejce v rámci zpětného odběru, případně
nebezpečný odpad-svoz 2x do roka ﬁ. ASA spol, Ďáblice.
N
NÁBYTEK velkoobjemový odpad-sběrný dvůr.
NÁPOJOVÉKARTONY (TERTRAPACKY) podle pokynů
v místě vašeho bydliště-sběrný dvůr.
NEREZ sběrný dvůr.
NOVODUR,NOVOPLAT sběrný dvůr nebo nebezpečný
odpad. Nikdy ne do žlutých pytlů na plasty. Je to PVC.
O
OBÁLKY Obyčejné i bublinkové do pytle na papír. Netřeba
z nich cokoli odstraňovat.
OBUV je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil.
OLEJE (potravinové) do PET lahve, zavřít a šup do směsného
odpadu.
OLEJE MOTOROVÉ u benzinových stanic.
OCEL sběrný dvůr. Pokud ještě někde fungují sběrny kovu, tak
tam.
P
PAPÍR modrý pytel.
PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY směsný odpad.
PILINY v malém množství je lze kompostovat. Bioplynné stanice. Jinak směsný odpad.
PLAST žlutý pytel na plasty (mimo PVC).
PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC Vyberte si: modrý pytel na
papír, kontejner na bioodpad nebo kompost.
PLATA PLASTOVÁ OD VAJEC žlutý pytel na plast.
PLECHOVKY (alu) V některých lokalitách jsou kontejnery na
kov/hliník. Nebo sběrný dvůr.
PLENY JEDNORÁZOVÉ zabalit do igelitu a do směsného odpadu. Nepálit.
PLEXISKLO sběrný dvůr.
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PNEUMATIKY v rámci zpětného odběru v pneuservisech,
sběrný dvůr.
POČÍTAČE A POČÍTAČKY u prodejce nebo v rámci svozu
mobilního a nebezpečného odpadu.
POHLEDNICE směsný odpad. Staré pohlednice bez lesklé
strany možno do pytle na papír.
POLYSTYREN žlutý pytel na plasty.
POLYURETAN sběrný dvůr.
PORCELÁN směsný odpad
POZINKOVANÝ PLECH sběrný dvůr.
PVC větší množství v rámci mobilního nebo nebezpečného
svozu, případně sběrný dvůr.
Q
Žádný odpad od Q nás nenapadá ...
R
REPELENTY nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC!
Ideálně do kontejneru na nebezpečný odpad.
ROLETY pokud jsou z papíru papír, jinak směsný odpad.
RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU NEBO KUCHYŇSKÝCH UTĚREK pytle na papír, směsný odpad bioodpad
nebo kompost.
ŘEDIDLA dobře uzavřená do kontejneru na nebezpečný
odpad. Nevylévat do odpadu!
S
SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ žlutý pytel na plasty.
SÁDROKARTON sběrný dvůr.
SAMOLEPKY i podklad samolepky do směsného odpadu.
SILIKONY směsný odpad.
SILON směsný odpad.
SKELNÁ VATA sběrný dvůr. Ideálně zabalená v igelitu. Ve větším množství specializovaná ﬁrma.
SKLENICE pytel na sklo.
SKLO pytel na sklo.
STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH zabalit do plastu
a směsný odpad. Pokud je 100% přírodní je možno ho kompostovat nebo bioodpad.
STŘELIVO Specializované ﬁrmy.
SUŤ sběrný dvůr nebo specializované ﬁrmy na odvoz suti.
Jedná se o stavební materiál.
ŠANONY papírové do kontejneru na papír. Není třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s plastovým potahem do směsného odpadu.
T
TAMPONY směsný odpad.
TAPETY směsný odpad.
TEFLON směsný odpad.
TELEVIZORY do zpětného odběru u prodejce nebo nebezpečný odpad - svoz 2x ročně ﬁ. ASA, spol. Ďáblice.
TEPLOMĚRY Lékárny. Pozor, ne všechny lékárny teploměry
odebírají. S rtuťovými teploměry zacházet opatrně!
TÉROVÝ PAPÍR sběrný dvůr.
TEXTIL sběrné kontejnery na textil.
TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN zpětný odběr nebo
nebezpečný odpad - svoz 2x ročně ﬁ. ASA, spol. Ďáblice.
TRÁVA POSEKANÁ kompost, bioplynná stanice, sběrný dvůr
- bioodpad.
TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ, apod. žlutý pytel na plasty

TUKY Z KUCHYNĚ pečlivě uzavřít do PETky a do směsného
odpadu. Menší množství vsákneme do papírového ubrousku
nebo papírové kuchyňské utěrky a do směsného odpadu.
U
UHYNULÁ ZVÍŘATA Možností je několik. Každopádně pokud
pohřbíváte na zahradě, vyhláška nařizuje nejméně 200 m od
zdroje pitné vody!
UMAKART sběrný dvůr.
V
VARNÉ SKLO směsný odpad.
VATA směsný odpad.
VÍČKA OD PET LAHVÍ nechat la lahvích a spolu s nimi do žlutého pytle. Nebo se třídí zvlášť – můžete je odevzdávat i v základní škole.
VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ, apod. směsný odpad.
VÍČKA Z PLASTU OD KÁVY apod. žlutý pytel na plasty.
VIDEOKAZETY (VHS, BETA, apod) do žlutého pytle. Netřeba
rozebírat. Stejně tak jejich plastové obaly. Papírové přebaly do
modrého pytle na papír.
Z
ZÁCLONY A ZÁVĚSY sběrný dvůr, kontejnery na textil.
ŽÁROVKY OBYČEJNÉ směsný odpad.
ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY sběrné kontejnery Ekolampu, sběrný dvůr.
ZEMINA z květináčů je možné vysypat někde v přírodě. Větší
množství pak specializovaná ﬁrma.
ZRCADLA směsný odpad, větší množství do sběrného dvoru.
ZUBNÍ KARTÁČKY A PLASTOVÉ KARTÁČE plast nebo
směsný odpad, chcete-li.
ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE nutná odborná likvidace!!
ŽELEZO do výkupen, sběrný dvůr.

NĚKOLIK RAD, JAK ROZUMNĚ TŘÍDIT ODPAD.
• Všeobecně platí, že veškeré odpady od Vás převezmou ve
sběrných dvorech, máte-li v dané oblasti trvalý pobyt.
• Pamatujte, že existuje zpětný odběr. Vysloužilé věci můžete
odkládat „zdarma“ u prodejců nebo na vybraných místech.
• Z papíru není třeba odstraňovat spony, svorky, zbytky izolep, průhledná okénka,, apod.
• Nemá smysl vymývat obaly. Jen si zanesete kanalizaci. Význam to má jen, když obaly delší dobu skladujete.
• Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím jeho další třídění na
třídícím pásu.
• Z elektrospotřebičů není třeba vymontovávat vestavěné
baterie. O to se postará zpracovatel.
• Textil vždy do kontejnerů vhazujte v igelitových taškách
nebo pytlích. Zjednodušíte tak svoz.
• Některé odpady od Vás mohou převzít jen osoby k tomu
oprávněné. Jedná se zejména o autovraky a nebezpečné
odpady, azbest, apod.
Zmenšete obsah odevzdávaného odpadu - sešlápnutí plastových lahví, tetrapacků nebo plechovek. Stejně tak papírové krabice je důležité rozložit, nebo rozřezat na menší kusy. Proč?
Zabírá to pak méně místa.
Odpady nikdy nepalte. Krom toho, že si zaneřádíte komín vypustíte do ovzduší i nebezpečné zplodiny, které vám a vašemu
okolí mohou způsobit vážné újmy na zdraví.
Za OÚ Jirny Michaela Vodičková
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události a novinky z naší obce
11. 2.
18. 2.
25. 2.
6. 3. a 7. 3.
11. 3.
18. 3.
25. 3.

KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ V OBCI JIRNY V ROCE 2017

Ples Baráčníci - KD
Divadelní představení - KD
Ples SDH Šestajovice - KD
Prodejní trhy v KD - pan Hasík
Výroční schůze Baráčníků - KD
Ples SDH Nové Jirny - KD
Výroční schůze - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - KD

9. 4.
24. 4.
13. 5.
20. 5.

9. 6.
17. 7.

Koncert pro dospělé - Hradišťan - KD
Koncert - cimbálovka - Základní škola Jirny - KD
Májová slavnost (průvod obcí + večerní zábava
v hostinci U Antošů)
Májová veselice (večerní zábava v KD od
20.00 hod.)
Loučení s předškoláky v MŠ od 17.00hod.
Baráčníci slavnost - KD

napsali jste nám

Obec Jirny
Brandýská 9
Jirny
250 90

Jirny 14. ledna 2017

Stížnost na popeláře smíšeného odpadu ﬁrmy AVE
Vážené zastupitelstvo obce Jirny
dovolujeme si tímto upozornit na činnost popelářů smíšeného odpadu, kteří pravidelně každý pátek
v dopoledních hodinách odvážejí od domu Erbenova č.p. 650 netříděný smíšený odpad uložený ve
dvou popelnicích o velikosti 240 l a dále volně odložený odpad vedle popelnic a v neposlední řadě
odložený jako smíšený odpad spolu s ostatními odpadky v pytlích pro recyklovaný odpad (modrý,
žlutý nebo zelený). V těchto pytlích je často viděn smíšený odpad z plastů, papíru, skla, větví stromů
a dalšího odpadu a to netříděný dle barvy pytlů. Další velkoobjemový odpad odložený u popelnic
je také často odvážen popeláři smíšeného odpadu (např. stohy papírových krabic, plastový zahradní nábytek a hračky). Dne 13. 1. 2017 popeláři do auta pro smíšený odpad vyhazovali také vánoční stromek.
Tato činnost popelářů naprosto znevažuje snahu většiny obyvatel Jiren o recyklaci odpadu a pokud
tato činnost bude přetrvávat, celé třídění odpadu ztrácí smysl. Naléháme na nápravu činnosti popelářů, tak aby správně vykonávali činnost jak mají nařízeno.
Dále si dovolujeme upozornit na to, že pravidelně kolem mikuláše obcházejí domy pánové oblečení
v civilu a to v podvečerních hodinách a v podnapilém stavu, sdělující že jsou popeláři a přející šťastného mikuláše a žebrají o peníze na alkohol. Tato činnost byla pozorována v posledních dvou
letech.
Prosíme o vyřešení stížnosti, vzhledem k tomu, že je v rozporu s vyhláškou obce Jirny č. 2/2015
a také s dobrými mravy.
S pozdravem
Občané obce Jirny, ulice Erbenova
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Odpověď firmy AVE, která zajišťuje v naší obci svoz odpadu
Dobrý den, pane starosto,
děkuji za zaslání dopisu od občanů. Dopis je napsán trošku chaoticky, ale snad jsme podstatu pochopili správně.
Co se týče pytlů okolo popelnic, tak bohužel nemáme kapacity na to, abychom každý pytel rozdělali a detailně
zkoumali, co v něm je a není obsaženo, toto je spíše na samotných občanech obce, aby třídili, jak nejlépe umí.
Všeobecně mají posádky zakázáno sbírat odpad, který se nevejde do popelnic, v tomto případě dělali výjimku,
aby nedocházelo ke stížnostem, že nevyváží vše a zůstává po nich nepořádek, ale paradoxně to působí na občany
negativně, takže od této chvíle již žádný odpad, který bude mimo popelnice nebude posádkou odvezen.
Pro upřesnění také - mokrý povalující se stoh papírových krabic a časopisů, ani plastový zahradní nábytek a hračky
do tříděného odpadu nepatří (nedá se již dále zpracovat nebo o něj není zájem), takže byl odvezen posádkou
svážející komunální odpad správně.
Co se týče pánů obcházejících občany v čase kolem Mikuláše, tak bohužel jen musíme konstatovat, že jsme tuto
skutečnost zaznamenali, ale bohužel nejsme schopni se bránit. Občané v tomto případě musí kontaktovat Policii ČR.
Naši zaměstnanci takto domy neobchází a v případě, že bychom zjistili, že ano, tak s nimi je okamžitě ukončena
spolupráce.
Děkuji za pochopení a přeji hezký den,
Markéta Karcolová, ﬁ. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – Benátky nad Jizerou

Prosíme všechny občany, aby podobným problémům v budoucnu předcházeli a opravdu umísťovali odpad tam, kam
je určen:
- na tříděný odpad máme pytle barvy modrá (papír), žlutá (plast) a zelená (sklo)
- na bioodpad (např. vánoční stromek) máme velkoobjemové kontejnery na určených místech
- směsný odpad dávejte do popelnic (svoz vždy v pátek)
- nebezpečný odpad je vždy dopředu oznámen v našem Zpravodaji a na úřední desce úřadu i jeho webových stránkách!

Jsme velká obec, a navíc v blízkosti Prahy, myslím, že třídění odpadu by mělo být v každé domácnosti běžné a snadno
pochopitelné. Obec Vám všechny tyto služby zajišťuje, tak je, prosím, využívejte tak, jak se má.
Děkujeme, obecní úřad Jirny
Dobrý den,
poslední vydání jirenské „drbny“ mě pošťouchlo k tomu, abych
reagovala.
Začnu článkem z jednoho z minulých zpravodajů, byl to apel na
trpělivost obyvatel atd... Podívejte se na to z jiného úhlu (ostatně,
jak říká sám starosta – je to úhel pohledu) – jsme trpěliví již několik let – zvýšená prašnost, díky bezohlednosti řidičů, v jiných
obdobích vytrvalé pendlování nadměrné těžké techniky, jejíž obsluha ohledy také příliš netrpěla (výmluvy obce, že za to mohou
řidiči, nikoli obec, která přesuny organizovala), vznik letištní plochy Cyrilovská bez jakékoliv snahy vyjít vstříc a omezit rychlost
(cedule přednost „Z....PRAVA, která je nejen zcela nefunkční, ale
ještě díky pravopisné chybě spíše ostudná a směšná, skutečně nic
neřeší), chodník nikam... Lži, že dočasná objížďka jirenského
mostku určitě nebude vedena zadní polní cestou, načež důkladně
vyspravena směle nese desítky, možná stovky automobilů denně.
Mraky a mraky nové zástavby, byť už pomalu, ale jistě není kam
šlápnout, s podporou lidí, kteří zde vyrostli a tuto, do té doby pěknou vesnici, nechávají ničit. To je úhel pohledu těch, co mají být

a dlouho se snažili být trpěliví!!!
Snaha by měla být oboustranná a nikoli, že my budeme trpět.
V obci chceme žít jako na vesnici a nikoho neobtěžovat a v případě problému ho řešit a najít kompromis, a ne se kroutit a neříkat pravdu a nechat prosby bez odezvy.
Není vše špatné, to ne. Tohle je námět k zamyšlení a onen druhý
úhel pohledu...
Dále: Vaše „drbna“ je prima, je jednoduše udělaná a dozvíme se
v ní vše, co je třeba, jste milí a ochotní a nic není problém. Prosím jen, dejte si pozor na chyby (překlepy a někdy i hrubé - nabitý sál není natlučený, ale plný, je tedy s Y), je to škoda, ať je náš
Zpravodaj dokonalý.
A jako poslední bych se chtěla zeptat: k čemu je nám nový 1. stupeň ZŠ, když se investovaly nemalé finanční prostředky do krásné
budovy staré školy a družiny? Silné ročníky odejdou a stejně jako
po silných ročnících „Husákových dětí“ si budeme drbat hlavy,
co s tím...
Děkuji za prostor a přeji pěkný den
Linda Galovičová, Nové Jirny

Dobrý den paní Galovičová,
z Vašeho projevu je znát, že máte veliký cit pro pravidla a pro
jazyk. Myslím si, že jste člověk, kterého potřebujeme a byli bychom rádi, kdybyste se zapojila do práce společně s námi.

Snaha by opravdu měla být oboustranná a jak sama píšete „v případě problému ho řešit a najít kompromis“. Byli bychom velice
rádi, pokud by náš Jirenský zpravodaj byl lepší a bez pravopisných chyb, a to díky Vaší pomoci.
Věřím, že svá kritická slova míníte vážně, a že nejste z těch, kdo

Vyjádření k předchozímu článku
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kritizují, ale zapojit se do práce jaksi nemíní.
A teď k těm bezohledným řidičům, vždyť je všichni dobře
známe, víme, kde bydlí, víme, kdo to je. Píšete „V obci chceme
žít jako na vesnici a nikoho neobtěžovat“, ale co když nás někdo
obtěžuje, například bezohledným chováním, ničením veřejné zeleně a podobně. Proč se v takovém případě schovávat za obec,
proč nejít k sousedovi přímo a jak to na vesnici chodí, říci mu to
otevřeně, to a to se mi nelíbí. Proč nejít a neříci mu otevřeně,
jezdíte tady jako „prase“.

Zima a zdraví

Země je v zimě vzdálená od Slunce, vzduch a země jsou chladné,
míza je v kořenech, noci jsou dlouhé a den krátký. Organismus
schraňuje energii. V koloběhu lidského života zima odpovídá
stáří.
Nejvíce zatíženými, a tudíž nejvíce zranitelnými orgány jsou
ledviny, nadledvinky a močový měchýř. Ledviny jsou uložené
v bederní krajině, na ně nasedají nadledvinky, močový měchýř je
v malé pánvi za stydkou kostí.
Ledviny filtrují krev od látek nepotřebných a pro tělo škodlivých
a do těla vrací látky potřebné. Filtrát je uskladňován v močovém
měchýři a připraven k vyloučení. Ledviny tedy hospodaří s vodou.
Je v nich ukrytá dvojí esence. Jednak ta zděděná od rodičů a ta
druhá, vytvořená dechem a přijímáním potravy. Ta první je neobnovitelná, když je vyčerpaná, člověk zemře, ta druhá je obnovitelná.
Jako párový orgán symbolizují rovnováhu i v partnerství. Rovnováhou lze rozumět životní rovnováhu nebo rovnováhu v partnerském vztahu, kdy se muž a žena vzájemně doplňují. Rovnováhu hlídají mezi příjmem a vylučováním, rovnováhu mezi extrémy, vyvažují kyselé a zásadité vnitřního prostředí.
Nadledvinky jsou součástí hormonálního systému. Jsou řízené
z podvěsku mozkového /hypofýzy/. Podílejí se na reakci – obrana, útok, čili na stresové reakci, resp. na mobilizaci látek potřebných pro útěk – což jsou cukry.
Z emocí je v ledvinách skrytý strach, obavy, úzkosti. Okruh ledviny–močový měchýř je propojen s nejhlubšími vrstvami lidské
existence, čímž lze rozumět existenční nejistoty, co bude po smrti,
kdy umřu…Odráží se v nich naše podvědomé a neřešené konflikty, lítosti a nejistoty.
Konstituční oslabení tohoto okruhu se projeví u dětí zvýšenou
bázlivostí, ekzémy, kazivostí zubů, zimomřivostí, pomočováním
nočním, nočními děsy...
Oslabení je poznat podle snížené životní energie, pocitů chladu,
studených rukou a nohou, bolestí kostí, páteře, kruhů pod očima,
častými angínami, častým močením, bolestmi v zádech…
Vývojově je tento okruh spojený s pohlavními orgány, což zna-

Možná že to není Vaše parketa, dohadovat se s hulvátem, ale je
třeba to zkusit. Je to naše vesnice, naše místo pro život a pokud
si jej sami nebudeme bránit, nikdo to za nás neudělá. Zastupitelé Vás mohou vést, ale bez Vaší osobní angažovanosti nic nebude.
A myslím, že je možno začít hned, není nutné čekat na „Jaro“.

S úctou

mená, že onemocnění prostaty a vaječníků a dalších pohlavních
orgánů je s tímto okruhem propojeno. Jde o tak citlivou oblast,
spojenou s lidským zrozením, že odráží naše nejniternější zranění
a ukřivdění, většinou nevyjádřené a neuvědomované, táhnoucí se
skrze rody a vzniklé v raném dětství.
Onemocnění močopohlavního systému je důsledek stresového
stylu života, neurovnání si životních priorit. Nelze z toho obviňovat a vymlouvat se na současnou společnost, ale přijmout odpovědnost za svůj život v této společnosti. A ptát se sebe, co se
mohu skrze situace, které zažívám naučit a jak je využít pro své
sebepoznání?
Co můžeme udělat pro udržení a posílení toho okruhu?
Obecně se doporučuje omezit příjem solí, bílého cukru, kávy, koření, omezení stresových situací, vyhýbat se chladu, chránit
bedra…. Doporučují se vývary z kostí, konzumace fazolí a kořenové zeleniny v polévkách, pití teplé vody k proplachování. Jeden
český urolog doporučoval v rozumné míře Plzeňské pivo, které je
zásadité.
Naši předkové říkali: „Nohy v teple a hlava v chladu“, čím, dle
mého, mínili zklidňovat horečnatý spěch a shon v lidské hlavě,
což pak umožňuje energii cirkulovat v těle a zahřívat je.
Akupresurní systém doporučuje pravidelné masáže okolo kotníků
na dolních končetinách.
Různých doporučení může být celá řada. Důležité je zohlednit
vzhledem k individuální životní situaci.
Nabízím ještě jeden pohled při oslabení toho okruhu. Buď se úzkostlivě vyhýbat škodlivinám pro tento okruh, anebo tělo postupně otužovat a tím se posilovat. Příkladem nám mohou být děti
v mateřských školách, které se omývají žínkou se studenou
vodou, nebo lidé navštěvující saunu, pravidelně se otužující procházkami v přírodě za každého počasí nebo prostě ti, kteří se nezachumlají do kožichu a kabátu při jakémkoliv ochlazení.
Princip posilování oslabených orgánů je důležitý při jakémkoliv
onemocnění a na toto nezapomeňme. A k tomu potřebujeme udělat si na sebe čas, rovnat si priority a uvádět poznatky do praktického života.
MUDr. Libor Novák, CZP Jirny

základní škola
Informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku:

Důležité termíny:

7. 2. 2017
30. 3. 2017
6. 4. 2017

Milan Červinka,
Předseda Kontrolního výboru.

informativní schůzka pro rodiče předškoláků 17 hod.
přijímání tiskopisů a ověřování dokladů 8 - 17 hod.
zápis do 1. ročníku 13-18 hod.
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Zveřejnění informací na školním webu :
Informace ředitelství
Kritéria pro přijetí do 1. ročníku 2017-2018
Desatero_pro_rodiče dětí předškolního věku
msmt_zapis_zakladni_vzdelavani_2016

Informace pro rodiče žáků 5. ročníku

Důležité termíny:

do 21. 2. 2017 odevzdání přihlášky a vydání zápisového lístku ředitelství ZŠ
do 1. 3. 2017 odevzdání přihlášky ředitelství SŠ
18. 4. 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných
testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Zveřejnění informací na školním webu:
Vyhláška č. 353/2016 S., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Pozvánka pro
všechny:

Informace ředitelství
Formulář přihlášky_vepisovatelný
Vysvětlivky k přihlášce
Přihláška_vzorově vyplněná
JPZ_informace pro školy a uchazeče
Podrobnosti k JPZ
Požadavky ČJL_JPZ
Požadavky_MAT_JPZ

Informace pro rodiče žáků 5. ročníku a ostatních
zájemců

Důležité termíny:
27. 2. 2017

setkání s rodiči na téma: II. stupeň
v jirenské škole 17 hod.

Mgr. Hana Kudrnová, ředitelka školy
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Leden v jirenské škole

V pátek nás čekala moc zajímavá beseda o činnosti a projektech
sdružení Černí koně, které sídlí v Nových Jirnech a věnuje se
sportování tělesně postižených lidí.

Po tomto dopoledni si možná postižených lidí budeme všímat
trochu víc a možná někteří v budoucnu budou při akcích Černých koní pomáhat.

Sběr opět nesu - do ulice K lesu

Naše škola nasbírala za I. pololetí školního roku 2016/2017 celkem 5 216 kg.
Všem, kteří se zúčastnili,
děkujeme a SBÍRÁME

DÁL!!!

mat e ř sk á škol a
Zápis do MŠ
Zápis do mateřské školy bude probíhat 10. 5. 2017 od 13.00 do 17.00 hodin v ředitelně mateřské školy,
5. května 333, Jirny 250 91. V těchto dnech se rodiče dostaví s rodným listem dítěte, občanským průkazem, evidenčním listem a řádně vyplněnou přihláškou potvrzenou dětským lékařem. Toto potvrzení
nesmí být v den zápisu starší dvou měsíců.
Přihlášky budou k vyzvednutí v termínu 24. 4. - 5. 5. 2017.
Dle znění školského zákona č. 561/2004 Sb. § 34a je od 1. 1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná.
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2017/2018
-

přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před nástupem do ZŠ (561/2004, §34a)
dítě a alespoň jeden z jeho rodičů jsou ke dni zápisu hlášeni k trvalému pobytu na území obce Jirny.

Tyto skutečnosti lze prokázat pouze občanským průkazem nebo přihlašovacím lístkem, cizí státní příslušníci jiným obdobným průkazem. Tyto dokumenty nelze nahradit čestným prohlášením. Při shodném vyhodnocení uvedených kritérií je dalším pomocným kritériem věk dítěte. Zpravidla se přijímají děti, které
dovrší k 31. 8. 2017 věku tří let. Pro přijímání dětí není rozhodující pořadí, ve kterém se rodiče dostaví
k zápisu.
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VETERAN CAR CLUB NOVÉ JIRNY

Jak jsme zahájili letošní sezonu

Tradičně, novoroční jízdou po Praze. Spolu s ostatními kluby se Na Kampě v sobotu 7. ledna, sjelo celkem
16 Jeepů, 2 Dodge a 11 Wranglerů. Nás bylo osm ve třech historických vozidlech. Podmínky byly opravdu
bojové; ranní teploty se pohybovaly hluboko pod minus 10 stupni. Řekl bych, že byla větší kosa než v zimě
1944 v Bastogni. Jen spát venku a válčit jsme naštěstí nemuseli. Trasa jízdy vedla přes Hrad k Rudolfinu. Velký
zájem projevovali nejen pražští obyvatelé, ale i turisté. Přítomni byli také zástupci velvyslanectví USA.
K večeru jsme se promrzlí a spokojení vraceli domů.
Jiří Pacovský

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PODLESÍ JIRNY

Myslivecký ples aneb Poslední leč Mysliveckého sdružení Podlesí Jirny, který se konal 21. 1. 2017 v Kulturním domě zaznamenal letos velkou účast. Možná právě bohatá zvěřinová tombola,
možná jen přání pobavit se s ostatními v těchto dlouhých zimních
večerech do tepla sálu přivedla hodně místních i přespolních obyvatel. Chtěla bych tímto všem zúčastněným poděkovat, že dorazili a že si ples užili. Kapela HITOS, která je již 10. sezónu stálicí

hudebních kapel, hrála až do brzkých ranních hodin. Na parket
pozvedla i leckterého „ne-tanečníka“, což je důkazem toho, že se
lidé opět dovedou příjemně bavit. A o tom to přeci je. Vypustit
starosti běžného dne a uvolnit se s přáteli třeba právě při oblíbených skladbách.
Věříme, že Vám i v příštím roce nabídneme příjemnou zábavu.
Za Myslivecké sdružení
Ing. Lucie Proroková, MBA

V následující zprávě bych chtěl seznámit
čtenáře Jirenského zpravodaje s činností, kterou vyvíjí naše středisko. Kromě pravidelných schůzek, které se konají ve středu
odpoledne (chlapecký oddíl) a v pátek odpoledne (dívčí oddíl) v naší skautské klubovně za Kulturním domem, se vedení
jednotlivých oddílů a střediska snaží samo
pořádat nebo se účastnit dalších akcí, které
obohacují naší činnost.
V sobotu 14. 1. 2017 se za naše středisko zúčastnily tři dětské
hlídky a dvě hlídky starších akce nazvané Prahou plnou strašidel.
Cílem akce bylo vyluštit šifrované dopisy, které udávaly, kde se
jednotlivá strašidla nacházejí. Po nalezení strašidla mu hráči předali tajemnou formuli a byly jim připsány body. Hra byla ztížena
tím, že se nesměly používat mobilní telefony a orientace byla
pouze podle mapy. Přestože se naši stateční neumístili na předních místech, hra se jim líbila a již se těší na její další ročník.
Atmosféra hry byla umocněna i časem pořádání, proběhla totiž
v odpoledních a časně večerních hodinách, takže se v úzkých
pražských uličkách objevila brzo tma, která dodala hře tajemnější

náplň.
Další akcí, které jsme se účastnili, byl již tradiční Zimní přechod
Brd, který se konal 28. 1. 2017. Letos se uskutečnil již 48. ročník
této akce, která se pořádá pravidelně od roku 1970. Jedná se o tradiční setkání skautů nejen z Prahy, ale i z širokého dalekého okolí
na Kytínské louce u Mníšku pod Brdy. Cestu do Mníšku jsme absolvovali autobusem bez problémů a na Kytínskou louku jsme
došli pěšky společně s dalšími účastníky setkání. Po příchodu na
louku jsme se zapojili do již tradiční činnosti všech účastníků výměny památečních kartiček „brděnek“, které si zhotoví buď
jednotně celý oddíl, nebo i jeho jednotliví členové. Každý z nás
měl svoje a tak jsme začali čile vyměňovat. Poděkování patří pořadatelům akce za jejich snahu o zpříjemnění účasti díky občerstvení – čaj zdarma a dokonce i palačinky s marmeládou.
Tradičním zakončením akce byl nástup všech účastníků s krátkým slovem pořadatelů o akci, po kterém jsme se vydali na zpáteční cestu. Nevraceli jsme se však do Mníšku, ale šli jsme přes
hřebeny Brd do Řevnic, odkud jsme se vrátili do Prahy vlakem.
Brzy navečer jsme se vrátili zpět do Jiren. Akce se zúčastnilo celkem 14 členů střediska, vlčaty a světluškami počínaje a oldskauty
konče.
Za středisko Br. Fandy Antoše Jirny Martin Bláha - Pabouk

JUNÁK, STŘEDISKO BR. FANDY ANTOŠE
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V sobotu 14. ledna 2017 se konala valná hromada našeho sboru.
Ve zprávě o činnosti sboru a o činnosti mladých hasičů za rok
2016 jsme přítomné seznámili s celoroční činností. Pozvání přijali zástupci z okolních sborů našeho okrsku, zástupce z OSH
Praha – východ a starosta s místostarostou obce Jirny. Některým
členům bylo za jejich aktivní práci ve sboru předáno ocenění nebo
čestné uznání. Po krátké diskusi a závěrečném poděkování sponzorům a členům, byla oficiální část valné hromady ukončena.
I v letošním roce se můžete těšit na tradiční akce pořádané naším
sborem – v březnu na jubilejní 10. hasičský ples, tentokrát v Retro
stylu 80.–90. let, v červnu dětský den a na podzim překvapení
v podobě další kulturní akce. Budeme Vás informovat prostřednictvím Jirenského zpravodaje.
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

V sobotu 11. 3. 2017 v dopoledních
hodinách Vás jako každý rok přijdeme
pozvat na náš ples s možností zakoupení vstupenek.
Rezervace stolů pouze na tel. čísle
602 968 403 paní Hrubantová Marcela.
Už se na Vás moc těšíme. ☺

SOKOL JIRNY

Informace pro občany

Ve čtvrtek 26. ledna proběhla plánovaná Členská schůze spolku TJ Sokol Jirny, z.s., za účasti zastupitelů a dalších jirenských občanů.
Chceme občany Jiren ubezpečit, že finanční prostředky z prodeje sokolovny budou investovány v obci Jirny, což zaznělo i směrem
k zastupitelům.
Vůle k budoucí spolupráci a jednáním s obcí je otevřená!
za TJ Sokol Jirny, z.s.Helena Křížová, předsedkyně
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Zveme Vás na obnovenou divadelní
tradici v Jirnech!

kdy a kam
Divadlo Horní Počernice – program
na únor a březen 2017
Sobota 18. února v 15.00 KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Divadlo D5. Režie: Libor Jeník
Na námět pohádky známé z Večerníčku.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Sobota 18. února v 19.30
KINO
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Jiří
Langmajer, Tereza Kostková a další.
Romantická komedie o Elišce, která na prahu čtyřicítky začíná
od nuly jako učitelka v malé vesničce, kde je nucena bydlet
v domku s nerudným hrobníkem Božíčkem.
Délka představení: 105 minut. Vstupné: 80 Kč
Neděle 19. února v 17.00
KINO
EXPEDIČNÍ KAMERA
Přehlídka nejlepších outdoorových ﬁlmů poslední sezóny.
Délka představení: cca 5 hodin. Vstupné: 80 Kč
Pondělí 20. února v 19.30
VIZITA
Totálně improvizační představení Jaroslava Duška,
Pjéra la Šé'ze a Zdeňka Konopáska.
Délka představení: improvizace. Vstupné: 280, 250, 220 Kč
Středa 22. února v 19.30
VLADIMÍR MIŠÍK a Etc.
Koncert českého zpěváka a muzikanta
Vstupné: 300 Kč (studentská sleva 20%)

KONCERT

Pátek 24. února v 19.30
TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI
Divadlo Radka Brzobohatého
Hrají: Ernesto Čekan, Petr Vágner/Miroslav Hrabě, Pavlína
Mourková, Kateřina Peřinová-Velebová, Charlotte Doubravová,
Vladimíra Benoni/ Irena Máchová
Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají a odlétají…
Délka představení: 120 minut. Vstupné: 380, 350, 300 Kč
Neděle 26. února v 15.00
FERDA MRAVENEC
Docela velké divadlo Litvínov
Pohádka podle knížek Ondřeje Sekory.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 27. února v 10.00
ČTVRTLÍSTEK
Krajské kolo recitační soutěže pro studenty středních škol.
Vstup volný

Pondělí 27. února v 19.30
POLIB TETIČKU ANEB NIKDO NENÍ BEZ CHYBY
Hrají: Jan Čenský, Miroslava Pleštilová, Pavel Nový/ Karel
Vlček, Eliška Jansová/ Hana-Marie Maroušková
Zadané představení. Doprodej vstupenek od 9. ledna
Délka představení: 120 minut . Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Čtvrtek 2. března v 19:30
ELLING A KJELL BJARNE ANEB CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Hrají: Martina Hofmann, Filip Blažek a další.
Kdo říká, že není magor, neříká pravdu. Příběh dvou přátel, kteří
spolu sdíleli pokoj v ústavu pro duševně choré, a kteří stojí
před velkou výzvou začít společný život mimo stěny léčebny.
Délka představení: 155 minut. Vstupné: 440, 420, 400 Kč
Sobota 4. března v 19:30
OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI
DS Výtečníci
Hrají: P. Sůva, N. Sýkorová, K. Márová/L. Kožíšková, O. Hrubeš,
E. Králová, T. Matyska, T. Procházka, D. Špaček, K. Cvrčková,
M. Hadáčková/ D. Dongresová, M. Klich j.h., J. Procházka, F.
Vohralík j.h., P. Kříž, M. Vaněčková, A. Červená, Š. Sýkora, D.
Sedláček
Situační komedie o tom, jak je těžké opatřit si vyhovujícího
otce. Úspěšná komedie „našich“ ochotníků.
Délka představení: 90 minut. Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Neděle 5. března v 19:30
KOCOUR V BOTÁCH
Docela velké divadlo Litvínov
Představení inspirované pohádkami bratří Grimmů
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Úterý 7. března v 19:30
MY DĚTI ZE STANICE ZOO
Činoherní studio Ústí nad Labem
Hrají: J. Jankovský, V. Soumarová, J.a. Haidler a další.
Dramatizace knižního bestselleru o životě patnáctileté Christiany F. Ve dvanácti zkusila hašiš, LSD, krádeže, heroin a stanici
ZOO, kde všechno začíná a končí.
Délka představení: 95 minut
Vstupné: 240, 220, 200 Kč (studentská sleva 20%)
Představení není vhodné pro diváky do 13 let.
Pátek 9. března v 19:30
SMÍM PROSIT?…
Činoherní studio Bouře
Hrají: Jan Révai, Filip Čapka, Martin Polák a další
Svižná komedie o potomkovi starého šlechtického rodu, který
je velkým milovníkem žen. Aby mohl dědit po bohaté tetičce,
musí se do roka oženit. Řešení je překvapivé a rozuzlení ještě víc.
Délka představení: 120 minut. Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Sobota 11. března v 15:00
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Divadlo Applause
Pohádka na námět klasické dětské knížky.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč

inzerce

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

