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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři,
jaro je v plném proudu a příroda se probouzí ze zimního spánku.
Většinu z Vás sluneční paprsky vylákají ven do přírody. Mnozí
půjdete jen tak na procházku po okolí a budete pozorovat, co se
děje venku, jak se mění příroda, krajina kolem Vás, co se kde nového postavilo nebo opravilo… V každém případě všichni budete
chtít vnímat krajinu kolem sebe a hodnotit čistotu prostředí i naší
obce. Bohužel, ne všichni z nás mají zájem o čistotu okolí a neváží si práce jiných. A tak se pak jednoduše stane, že přijdete na
místo, kde někdo vlastníma rukama opravil lavičku, která je určena pro všechny jako místo pro posezení a odpočinek a někdo
jiný tu lavičku pomaloval grafiti, jen proto, že se mu prostě chtělo.

Bez ohledu na lidskou práci, kterou tam musel někdo vykonat
a nedělal ji rozhodně pro sebe.
Ale to je jen jeden příklad za všechny. Už několikrát jsme v mi-

nulosti zmínili nepořádek v lese, aneb co se nehodí z našich
zahrad, výkaly od našich psích miláčků na chodnících a ulicích –
a v tuhle chvíli nemyslím pouze psy, ale třeba i výkaly od koní na
nové cestě ze zámkové dlažby a podobné.
Už několik let se pravidelně v našem regionu odehrává akce zvaná
Ukliďme Pošembeří. Této akce se pravidelně účastní některé naše
spolky a organizace, například Hasičské sbory či Sokol, školská
zařízení, ale i někteří jednotliví občané Jiren či Nových Jiren, kterým chci tímto poděkovat, za to, že dobrovolně a ve svém volném čase pomáhají uklízet naše okolí.
A protože právě teď začíná jedno z nejkrásnějších ročních období
– jaro – kdy budeme všichni víc a víc venku, chci Vás všechny –
obyvatele našich obcí – požádat, abyste se pokusili pomoci při
udržování čistoty a pořádku ve svém okolí.
Všichni chceme mít prostředí, ve kterém žijeme, krásné. A pokud
máme krásnou zahradu a čistý dům a pak otevřeme vrátka a překračujeme nepořádek a díváme se na poničená veřejná prostranství a tvrdíme, že to má uklidit a opravit někdo jiný, protože to
není naše, musím říct, že je něco špatně. Prostředí, ve kterém žijeme, si utváříme my sami. Ne obec, ani spolky či organizace,
které to mají ve správě - oni pouze do výše svých možností a finančních prostředků spravují to, co užíváme my všichni. A pokud
to my, všichni, necháváme ničit, nemůžeme čekat, že se něco
změní. Je to jen na nás a našem společném přístupu k pořádku
v obci a místu, kde žijeme a chceme žít.
Děkujeme všem, kteří pochopili a pomohou udržovat naše obce
a jejich okolí čisté.
Za tým redakce

Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e
SLOVO STAROSTY

1. VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne Starosta zmínil v úvodu předběžné vyhodnocení plnění a čerpání rozpočtu v návaznosti na investiční akce a hospodaření obce
23. března 2016
v loňském roce, s kterým byli občané seznámeni na prosincovém

Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: dle presenční listiny
Program:
1. Vyhodnocení rozpočtu obce za rok 2015
2. Plán investic na rok 2016 + finální verze rozpočtu obce na rok
2016
3. Dokončení Změny ÚP č. 8 – pozemek pro novou ZŠ
4. Pronájem části prostor nákupního střediska
5. Odprodej části pozemku parc.č. 72/1 o výměře cca 260 m2
6. 2x smlouva s ČEZ Distribuce a.s. o uzavření smlouvy budoucí
na zřízení věcného břemene
7. Různé, diskuse, usnesení, závěr
Navrhovatelé zápisu: pí. Bc. Hanušová, p. Kopecký
Ověřovatelé zápisu: p. Ing. Lehečka, p. Ing. Hrůza
Hlasování veřejné, diskuse ihned

11 x ano
11 x ano
11 x ano

veřejném zasedání.
Následně seznámil přítomné s konečnými čísly hospodaření, která
budou ještě potvrzena po ukončení probíhajícího auditu hospodaření – a to na červnovém veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Konečný výsledek rozpočtu obce a hospodaření k 31. 12. 2015.

Příjem:
Plán: 57.435.200,-Kč + převod z r. 2014 ve výši 9.881.963,-Kč
tj. celkem 67.317.163,-Kč
Skutečnost:

49.406.040,-Kč + převod 9.881.963,-Kč
tj. celkem 59.288.003,-Kč

Rozdíl: 8.029.160,-Kč, způsoben nezrealizovanou platbou příspěvku na infrastrukturu obce kvůli nevyjasněné platbě DPH.
Příspěvek uskutečněn v lednu 2016.
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Výdej:
Plán: 41.122.000,-Kč, s vytvořením fin. rezervy 26.195.163,-Kč
do letošního roku na zahájení stavby nové ZŠ
Skutečnost: 43.258.120,-Kč, finanční rezerva do letošního roku
činila 16.029.883,-Kč
Rozdíl ve výši výdajů byl způsoben větším rozsahem rekonstrukce místních komunikací (část ul. 5. května, spodní část ulice
V Zahradách). Nenaplnění rezervy potom již zmíněnou nezrealizovanou platbou příspěvku v roce 2015, který však proběhl hned
v lednu letošního roku.
Hlasování : 11 x ano

2. PLÁN PŘIPRAVOVANÝCH INVESTIC NA ROK 2016
+ FINÁLNÍ VERZE ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016

Starosta učinil i v tomto bodu odkaz na prosincové veřejné zasedání ZO, na plánované a projednané investice na letošní rok
a vyzdvihl nejdůležitější 3 hlavní priority:

• Pokračování v rekonstrukci komunikací a chodníků (Cyrilovská, Jaromírova, část Na Jablonce, Haškova, Smetanova,
Alejka)
• Dešťová kanalizace V Alejce (nebylo možné provést v letošním roce, musí být provedena přeložka plynu)
• Zahájení stavby nové školy.

Konečný návrh rozpočtu obce pro rok 2016

Starosta přednesl a seznámil přítomné s konečnou verzí rozpočtu
obce podle jednotlivých kapitol na letošní rok, která vychází
z návrhu provizoria schváleného v prosinci 2015, které bylo po
zpracování účetní uzávěrky obce ještě upřesněno a doplněno.

Plánovaný příjem:
Převod finančních rezerv z roku:
Příjem celkem:
Plánované výdaje:
Rezerva:
Hlasování : 11 x ano

70.208.250,-Kč
16.029.883,-Kč
86.238.133,-Kč
74.950.000,-Kč
11.288.133,-Kč

3. DOKONČENÍ ZMĚNY ÚP č. 8 – POZEMEK PRO
NOVOU ZŠ

Starosta provedl rekapitulaci k téměř ročnímu projednávání
Změny ÚP č. 8, kdy na základě jejího odsouhlasení a nabytí právní moci bude obecní úřad moci požádat Stavební úřad Úvaly
o zahájení projednávání Územního řízení na stavbu nové školy
a OŽP o vynětí ze ZPF.
Za účelem dnešního projednání a následného schválení byla ve
spolupráci s pořizovatelkou ÚP, paní Ing. Perglerovou připravena
dokumentace. Starosta následně přítomné seznámil s obsahem dokumentace, která se skládá z.
a) tzv. předkládací zprávy o průběhu pořizování Změny č. 8 ÚPO
Jirny
b) samostatného návrhu Usnesení
c) veřejné vyhlášky – Opatření obecné povahy č.1/2016, kterým
se Změna č. 8 ÚPO Jirny vydává.

Hlasování : 11 x ano
Starosta dále v rámci územního plánování zmínil ještě další dvě
rozpracované změny ÚPO Jirny č. 9 a č. 10. Tyto změny je nutno

urychleně dokončit a schválit, aby obecní úřad mohl následně
dokončit i rozpracované tzv. překlopení všech dosavadních změn
stávajícího územního plánu a vše uvést do souladu se stávající
legislativou. V současné době jsou vedena jednání k jejich ukončení, kde však je nutno ještě dořešit návaznosti k ochraně ZPF.
Za tímto účelem starosta navrhl tyto projednávané plochy vymezit jako plochy ve veřejném zájmu obce nad zájem ochrany
ZPF. Jejich využití se přitom nikterak dále nezmění.

a) Projednávaná plocha u Změny č. 9, (která je určena pro komerční a skladové využití), bude vymezena jako plocha ve
veřejném zájmu obce vyšším než je veřejný zájem na ochranu
ZPF.
Hlasování : 11 x ano

b) Projednávaná plocha u Změny č. 10, (určena pro bydlení
a zeleň), bude vymezena jako plocha ve veřejném zájmu obce
vyšším než je veřejný zájem na ochranu ZPF.
Hlasování : 11 x ano
4. PRONÁJEM ČÁSTI PROSTOR NÁKUPNÍHO STŘEDISKA

Pan Ing. Hlaváč na samotném počátku měsíce ledna oficiálně
oznámil své rozhodnutí o ukončení nájemní smlouvy na pronajaté prostory v NS. Jako důvod uvedl, že svoji prodělkovou činnost zde musí doplácet z činnosti v Nových Jirnech. K této situaci
dochází od doby, kdy byla na katastrálním území Nehvizd otevřena prodejna LIDL, která mu převzala část zákazníků.
Zastupitelstvo obce proto rozhodlo zveřejnit v souladu se zákonem o obcích záměr o pronájmu těchto prostor včetně i prostoru
bývalého textilu (206,56 + 101,48 m2). Záměr s podmínkami pronájmu byl řádně zveřejněn a v daném termínu se přihlásili dva zájemci. Po otevření obálek a vyhodnocení nabídek byla vybrána
ekonomicky a i po dalších stránkách výhodnější nabídka pana
Quanga. Cena 27.000,-Kč/ měsíc + služby (324.000,-Kč/rok).
Hlasování : 11 x ano

5. ODPRODEJ ČÁSTI POZEMKU p. č. 72/1 O VÝMĚŘE
cca 260 m2

Obec počátkem měsíce března zveřejnila taktéž záměr o odprodeji
části pozemku o výměře cca 260 m2, který bude oddělen geometrickým plánem z pozemku p. č. 72/1. Toto oddělení bude provedeno za účelem narovnání vlastnických hranic do souladu
s katastrem nemovitostí. Navržená cena činí 500,-Kč/m2, tj, celkem 130.000,-Kč.
Náklady na zhotovení GP platí kupující.
Hlasování : 11 x ano

6. 2x SMLOUVA S ČEZ DISTRIBUCE a.s., O UZAVŘENÍ
SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ NA ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

1. Jedná se o smlouvu o zřízení věcného břemene za umístění kabelového vedení NN – elektropřípojky, která bude zrealizována na pozemku obce p.č. 635/1 v k.ú. Jirny, v ulici Akátová
pro pozemky p.č. 96/2 a p.č. 95/3.
Hlasování : 11 x ano
2. V tomto případě jde o umístění zemního kabelového vedení
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NN a nové trafostanice pro stavbu ZŠ na pozemcích obce,
a to p.č. 1772/2 (ulice Pražská) a dále p.č. 646/26 a p.č.
646/5 v k.ú. Jirny.
Hlasování: 11 x ano

7. RŮZNÉ, DISKUSE

Otázky ohledně NS
- Sortiment zboží: prodej potravin včetně pultového prodeje
masa a uzenin, dále drogerie, textil a smíšené zboží.
- Otázka k zajištění možnosti využívání stravenek k platbě.
- Prodejní doba : Po – So 7.00-19.00 hod., Ne – bude upřesněno.
- Doba pronájmu: 1 rok s možností prodloužení o další rok, celkem lze prodloužit smlouvu 3x. Dlouhodobá smlouva není
možná z důvodu plánované rozsáhlé rekonstrukce, kterou není
možné provést z důvodu nedořešeného přístupu k prodejně –
pozemek Sokola.
- Otázka úprav prostor NS a termín otevření: drobné úpravy po
odsouhlasení stavebním výborem obce provede nájemce na své
náklady, předpokládaný termín otevření plánován od počátku
měsíce května. Ing. Hlaváč dosud ale nepředal vyklizené prostory, může dojít tudíž k posunutí termínu otevření objektu.
- Starosta podal informaci k uvažovanému záměru zřízení auto

OSTATNÍ INFORMACE

Oznámení občanům – bio-odpad:

Dnem 30. března 2016 začíná svoz bio-odpadu, který bude svážen vždy v lichých týdnech ve středu (18 svozů), pokud máte s firmou AVE CZ uzavřenou smlouvu na tento rok.

busových zastávek pro linku 405 u prodejny LIDL v k.ú. Nehvizdy a jeho pověření k jednáním se starostou Nehvizd.

Otázky ohledně TJ Sokol v návaznosti na budovu Sokolovny
a pozemku u NS
- Pozemek parku u NS – pozemek veden v ÚPO Jirny jako plocha veřejné zeleně, nelze zastavit.
- Otázka na p. Šrůtka – jednatele Sokola, ohledně prodeje budovy sokolovny a parku, dále i na nové složení výboru – dosud
nikde nezveřejněno.
- Otázka na prostory pro tělesnou výchovu ZŠ.
- Starosta pověřen zastupitelstvem obce k vypracování přehledu
postupných jednání se zástupci Sokola za poslední 3 roky
a otištění v Jirenském zpravodaji.
- Jednatel Sokola p. Šrůtek požádán o možnost domluvit
schůzku za účelem nového jednání ohledně budovy sokolovny
a parku u NS – termín do 30.4.2016 (reálné ceny, znalecký po
sudek).
8. USNESENÍ, ZÁVĚR

Na závěr přednesla paní Hanušová za návrhovou komisi návrh
usnesení, který byl jednohlasně odsouhlasen
Stanislav Skořepa, starosta

Vítání občánků

Datum k vítání občánků je stanoven na 7. května 2016 v budově
Mateřské školy Jirny. Přihlášeným rodičům budou zaslány pozvánky s termínem, hodinou a místem konání od obecního úřadu.
Za OÚ Michaela Vodičková
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události a novinky z naší obce
Čeští cestovatelé přešli zamrzlé jezero v Mongolsku. „Na zádech si táhnete celé živobytí,“ říkají
Čeští cestovatelé slaví úspěch. Polárník Václav Sůra společně
s dokumentaristou Petrem Horkým, kteří jsou už týden na expedici v Mongolsku, přešli 134 km dlouhé zamrzlé jezero Khövsgöl Nuur. To se zatím nepodařilo žádnému Čechovi a zřejmě také

nikomu na světě.
Proč se cestovatelé rozhodli vyjet právě do téhle odlehlé středoasijské země? „S kolegou Petrem Horkým vyhledáváme různé
destinace. Zajímá nás příroda, kde by se dalo zažít poctivé dobrodružství,“ vysvětluje Václav Sůra.
Připomíná také, že s nápadem polární výpravy do Mongolska
přišel právě Petr Horký, který věděl, že v této destinaci jsou pro
polárníky důstojné mrazy. „Užili jsme si plnohodnotný polár,“ dodává.
Khövsgöl Nuur je podobný Bajkalu, a když slyšel, že se podobné,
zmenšené jezero opět naskýtá, tak byl nadšený. „Dokonce jsme
vzbudili i rozruch u místních, což jsme nečekali,“ pochvaluje si.
A Petr Horký se přidává: „Vše jsme zvládli bez větších potíží.“ Připomíná také, že všechny zásoby měli na saních, a díky tomu byli
soběstační.
„Co si táhnete na zádech, to je vaše živobytí! Máte tam svůj dům,
tedy stan, máte tam svoje teplo, to je vařič, na kterém si rozpustíte vodu z ledu a uvaříte si, máte tam všechno jídlo a oblečení,“ říká s tím, že člověk se tak vrací ke kořenům.

Děkujeme za příspěvek z archivu pana Václava Sůry i reprezentaci naší země a přejeme našim polárníkům mnoho dalších úspěšných výprav.
Šárka Hanušová

mat e ř sk á ško l a
Divadélko Harmonika nás rozezpívalo ……

„Téměř každý týden máme ve školce divadelní představení,
tentokrát nás potěšil a rozezpíval pan harmonikář. V závěru
vystoupení jsme dokonce nahlédli i do pekla - viz. fotografie.
Děti se na divadlo vždy těší a od rána se ptají, kdy už půjdeme
na divadlo ...“
Za MŠ Jirny
Martina Billová
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základní škola

Odměna pro malé sportovce

Pro účastníky školního kola McDonald´s Cupu 2016
se podařilo zajistit návštěvu na uzavřeném tréninku
národní reprezentace, a to v pondělí 21. března 2016
na Stadionu Evžena Rošického v Diskařské ulici na
Praze 6. Byl to hezký sportovní zážitek.
Za ZŠ Jirny Mgr. Hana Kudrnová, ředitelka školy

Výlet školní družiny

Přinášíme vám zpravodajství z našeho výletu. Výklad byl velmi poučný, počasí nám přálo a skanzen v Přerově nad Labem byl krásně velikonočně nazdobený. Děti byly vzorné, co víc si přát!!!
Vychovatelky ŠD
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spolky a organizace
Skauti Jirny

JEDEN SVĚT v Jirnech
Skauti z Jiren Vás zvou na promítání tří
filmů z festivalu Jeden svět. První z nich,
dokument o neúměrném plýtvání jídlem
s názvem Z popelnice do lednice, uvedeme
v sobotu 23. dubna od 19:30. Další týden
v pátek 29. dubna od 19:30 bude následovat Přestupní stanice pojednávající o strastiplné cestě Íránců za

svými rodinami v Evropě. A v sobotu 30. dubna od 19:30 se můžete těšit na film Putinovy hry, který odhaluje temné zákulisí příprav Zimních olympijských her v ruském letovisku Soči. Projekce
budou probíhat v jirenské skautské klubovně, kterou najdete u křižovatky ulic Pražská a Alejka naproti fotbalovému hřišti.
Promítání je součástí celostátní akce Skautský dobrý skutek, kterou v druhé polovině dubna pořádá spolek Junák – český skaut.
Filmy poskytl festival Jeden svět prostřednictvím projektu Promítej i ty.
Těšíme se na Vaši účast.
Lukáš Havelka

SDH Nové Jirny

V sobotu 19. března
2016 se konal již 9.
Hasičský ples. Přípravy, které s pořádáním
plesu souvisejí, byly
náležitě odměněny počtem bavících se a tančících návštěvníků.
Tentokrát to byla návštěvnost opravdu nejvyšší.
Ples byl zahájen úvodním slovem čestného
starosty našeho sboru
a následný první tanec
patřil členům v hasičských uniformách. Ženy tentokrát vyměnily
hasičské uniformy za
krásné a slušivé vycházkové šaty.
Jako každý rok pro Vás členky sboru připravily taneční vystoupení. Letos
v podobě pirátů z Karibiku a oblíbeného půlnočního kankánu. Atmosféra
v sále byla úžasná a tak se každé vystoupení za obrovského potlesku opakovalo. Každý rok se na naše vystoupení moc těšíme a jsme rádi, že zůstáváte našimi příznivci! Po prvním vystoupení se začaly prodávat lístky
do tomboly a díky pěkným cenám byly lístky během malé chvilky
všechny prodané.

Tento rok jsme část výtěžku věnovali neziskové organizaci Černí koně podporující sport pro hendikepované občany. Děkujeme Vám všem, že jste nás podpořili nejenom
zakoupením tomboly.
Během večera Vás také určitě oslovily hostesky Fernet
Stock, které přijely podpořit náš ples i s ochutnávkou. Někteří z Vás si odnesli pěknou cenu od Fernet Stock ze zakoupené tomboly, za kterou děkujeme.

Děkuji jménem svým a jménem výboru SDH Nové Jirny
sponzorům za krásné ceny do tomboly, Obecnímu úřadu
za dočasné užívání Kulturního domu během našich zkoušek a také členům, kteří se o Vás celý večer, až do ranních hodin, vzorně starali. Děkuji všem účastníkům
tanečního vystoupení za super atmosféru, která nás při
přípravách doprovázela, moc si toho vážím a dámy a pánové – zase za rok!

Příští rok budeme pořádat jubilejní 10. ročník hasičského
plesu a už nyní se na Vás moc těšíme!!!
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová
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Sbor dobrovolných hasičů Jirny
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Pohádkové neděle v kulturním domě Jirny

17.dubna od 15:00 „O třech námořnících“
Pohádka o dvou námořnících a neposlušném pirátovi Kudličkovi. Hrají herci divadla Láryfáry.

1. května od 15:00 „Sůl nad zlato“
Klasická česká pohádka. Hrají herci DAP Praha
Vstupné 70 Kč.

Promítání tří filmů z festivalu Jeden svět
– skautská klubovna Jirny
23. dubna od 19:30 „Z popelnice do lednice“

29. dubna od 19.30 „Přestupní stanice“
30. dubna od 19.30 „Putinovy hry“

kdy a kam
DIVADLO HORNÍ POČERNICE – duben a květen
Úterý 12. dubna v 19.30
Jean Barbier
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU
Produkce: umělecká agentura Harlekýn
Režie: Jan Novák
Petr Nárožný v hlavní roli komedie o pařížském dobrodružství sympatického venkovana ze Spáleného Poříčí nad Seinou.
Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá / Týna Průchová, Jarmila Švehlová, Simona Postlerová / Miroslava Pleštilová a další.
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Sobota 16. dubna v 19.30
Michaela Doleželová a Roman Vencl
KRÁLOVNY
premiéra
DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hudba: Tom Hoyer
Současná tragikomedie o třech ženách
v mezních životních situacích.
Může slepý člověk vidět lépe než ostatní?
Je v možnostech povrchního pesimisty
objevit hodnoty? Je životní optimismus
nadání nebo postižení?
Hrají: Barbora Jelínková, Iva Ptáčková,
Zdena Víznerová
Vstupné 120, 100, 80 Kč
Neděle 17. dubna v 15.00
Na motivy pohádky Boženy Němcové
PRINC BAJAJA
Divadýlko Kuba
Nové činoherní zpracování jedné z nejznámějších a nejkrásnějších českých pohádek.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Úterý 19. dubna v 19.30
Michael McKeever
HVĚZDNÉ MANÝRY
Divadelní společnost Háta
Režie: Roman Štolpa
Rychlá a bláznivá fraška. Dvě umělkyně,

dvě hvězdy, které se nesnesou ani na jednom jevišti, nešťastnou náhodou skončí
v jednom hotelovém pokoji. Strašlivý výbuch je jen otázkou času.
Hrají: Lukáš Vaculík, M.Bočanová/
A.Gondíková/ K.Špráchalová, Olga Želenská, Martin Zounar, I. Andrlová/
P. Rychlá, Filip Tomsa a další.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Středa 20. dubna v 16.00
IV. ZUŠKOVÝ KOKTEJL
Vstup zdarma.
Pátek 22. dubna v 18.00
Eva Bartoňová
KRÁL ZLODĚJŮ
Divadelní soubor Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová
Pohádkově laděný příběh o lásce, intrikách a síle daného slova.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Sobota 23. dubna 15.00
O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI
Divadlo Andromeda
Perníkovému dědkovi a bábě se již nelíbí
číhat na děti ve své perníkové chaloupce
a tak se vydají do světa hledat štěstí.
Veselá pohádka s mnoha písničkami.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Neděle 24. dubna v 15.00
na motivy knihy Jiřího Dvořáka
ZPÁTKY DO AFRIKY
Divadlo Na Radosti
dramatizace předlohy a režie: Eva Čechová
scéna, kostýmy: M. Čech, K. Klímová
Zvířátka z pražské ZOO se vydají na
cestu do Afriky. Hrají počernické děti.
Vstupné 60, 50, 40 Kč
Úterý 26. dubna v 19.30
BOŽSKÝ ŘÍZEK
Nakafráno

Komedie takřka detektivní má jednu velkou ambici a to diváka pobavit a rozesmát. Pobaví vás stejně dobře jako další
hra souboru Naštěkaná, kterou jsme
uvedli v minulé sezóně.
Vstupné 120, 100, 80 Kč
Čtvrtek 28. dubna v 19.30
MILENA MÁ PROBLÉM
Scénář a režie: Šárka Vaculíková
Hudba: Jan Šikl
Hravé, dravé ale i vážné a především
vtipné představení. Milena se vdává a vše
se zdá být jiné, než si představovala. Najednou váhá, jestli se chce doopravdy
vdát.
Hraje Šárka Vaculíková
Vstupné 200, 180, 160 Kč
Pondělí 9. května v 19.30
Michaela Doležalová a Roman Vencl
ANI ZA MILIÓN!
Divadlo v Rytířské
Režie: Petr Hruška
Atraktivní a netradiční prostředí přímořského majáku, brilantní dialogy, strhující
tempo, inteligentní humor a originální
zápletka.
Hrají: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer
Vstupné 320, 300, 280 Kč
Neděle 22. května v 19.30
John Murrell
BOŽSKÁ SARAH
Divadlo Kalich
Režie: Alice Nelis
Příběh posledního léta světově proslulé
herečky a skandalistky Sarah Bernhardtové.
Hrají: Iva Janžurová a Kryštof Hádek
Vstupné 450, 400, 350 Kč
Pátek 27. května v 19.30
DUOMY
Petr Brousil a Jan Beran
Koncert pop-folkové kapely.
Vstupné 100 Kč
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družnou cestu z Prahy do Afriky.
Hrají: děti z divadelního souboru RD Na
11. května zahájíme již 46. ročník festivalu Divadlo v přírodě. Počernické ochotnické Radosti
soubory si i letos pro diváky připravili několik premiér, ale zahrají i oblíbené kusy
z let předchozích a nebudou chybět ani hostující soubory. Jako každoročně bude fes- Pátek 20. května ve 21.00
tival probíhat až do konce června v přírodním divadle v areálu zahrady základní školy Sobota 21. května v 17.00 a 21.00
ve Svépravicích. Jednotné vstupné na všechna odpolední představení 30 Kč. Jednotné Neděle 22. května v 17.00
vstupné na večerní představení 50 Kč.
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
DS
Počerníčci
Pátek 13. května ve 21.00
Neděle 15. května ve 21.00
Režie:
Klára Šimicová, Jana Sůvová
MNOHO POVYKU PRO NIC ANEB SIR
LIMONÁDOVÝ JOE
Pohádkový
příběh o dívence Alence
WILLIAM BY SE DIVIL
DS Jirásek – Nový Bydžov
a
jejím
světě
fantazie známý z knihy
DS Mrsťa Prsťa - Kouřim
Režie: Zdena Vašková j.h.
Lewise
Carolla.
Režie: Martin Drahovzal a Mrsťa Prsťa
Limonádový Joe - pistolník, vybavený
Uvidíte, co jste ještě neslyšeli a uzříte, co přesnou muškou, zářivým úsměvem a la- Hrají: děti z DS Počerníčci
zříti možná ani nechcete! Klasiku v nekla- hodným tenorem, muž pijící pouze Kolasickém hávu! Velkého Alžbětince ve světě lokovu lihuprostou limonádu a na druhé Pátek 27. května ve 21.00
Sobota 28. května v 17.00 a 21.00
karet! Teatro grando Šejkspíro vás přesvěd- straně gangster, hledaný ve čtyřech stáčí, že pro komedianty není nic nemožné
tech neštítící se ani těch nejhanebnějších Neděle 29. května v 17.00
TŘI PŘÁNÍ
a chce vás pobavit tutti bene špektáklem, zločinů (zvláště pak na nevinných dívDS
Právě začínáme
kde nechybí opravdová láska, nefalšovaná kách). Pobaví i dnes diváky „od devíti do
Režie:
Roman Chlup a Eva Bartoňová
zrada, okřídlená fáma a přízemní negradevadesáti let“. Takže: „Rány, šoky, kuří
Veselá pohádka o kouzelném prstýnku,
motnost policejního sboru. Představení
oka, vše vyléčí Kolaloka!“
který dokáže plnit tři přání a o dívce,
bylo nominováno na prestižní přehlídku
Hrají: členové DS Jirásek
která chce s jeho pomocí najít své štěstí.
Jiráskův Hronov 2016.
Hrají: členové DS Právě začínáme
Sobota 14. 5. a neděle 15. 5. v 17:00
Hrají: členové DS Mrsťa Prsťa
ZPÁTKY DO AFRIKY
Sobota 14. května ve 21.00
Rodinné divadlo
BROUK V HLAVĚ
Na Radosti
DS Klicpera – Chlumec nad Cidlinou
Režie: Eva Čechová
Režie: Jaroslav Málek
Zvířata z pražské
Divadelní fraška založená na triviálním
ZOO Troja dokápříběhu neuskutečněné nevěry. Vypráví
zala využít osudoo tom, co všechno může způsobit zprvu
vé náhody, ukonevinný, ale vzápětí málem zkázonosný
řistí zapomenuté
nápad prověřit manželskou věrnost.
klíče klece a vyHrají: Členové DS Klicpera
dají se na dobro-

46. ROČNÍK FESTIVALU DIVADLO V PŘÍRODĚ

sport

placená inzerce
Pronajmu v Jirnech vybavené 2+KK cca 30 m2 včetně
zahrádky a parkování na pozemku k přechodnému
ubytování.
E-mail: rodeo55@seznam.cz

Kom inict ví němEc
opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz

Stehlík Jiří, Tuklaty, Hlavní 47, tel. 723 614 889

 Prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna,






GARDENA, Partner, McCulloch, rozbrušovací pily, řezné kotouče na beton
a ocel
Servis strojů zn. Stihl a OLEOMAC
Prodej a servis strojů VARI, štípače dřeva, štípací sekery, kalače, klíny, násady aj.
BROUSÍME: řetězy do motorových a el. pil (na počkání), žací nože do sekaček, nože do křovinořezů, zahradní nůžky, nůžky na živé ploty, pákové nůžky
na větve a trávu, sekery, kuchyňské nože a nůžky, kotoučové pily a pily vidio
(max. do 24 hod. i na počkání) aj.
Opravy motorů B&S, HONDA, KOHLER, KAWASAKI

Hledám paní z blízkého okolí
Klánovic
na úklid rodinného domu
v Klánovicích, 3x týdně.

Telefon: 606 674 147

Požaduji spolehlivost a důslednost

ekologické nátěrové systémy nové
generace pro stavebnictví a průmysl










Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 -180,- Kč / ks .
Prodej se uskuteční: 30. 4., 28. 5. a 26. 6.
Jirny – potraviny u parku - 14.15 hod.
Nové Jirny – restaurace U lípy - 14. 30 hod.
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek - cena
dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840





fasádní barvy - silikátové, akrylátové, silikonové
impregnace, stěrky, ušlechtilé a mozaikové omítkoviny, lepidla
sádrové omítky, tmely
materiály pro zateplovací systém
stříkané tapety a ﬂoky, interiérové a dekorační nátěry
kompletní nátěrové systémy na dřevo, ocel, barevné kovy, plasty,
na střechy
nátěry na podlahy, sanační systém na beton
materiály na sanaci historických objektů
systémové nářadí pro zedníky, fasádníky, lakýrníky, malíře,
tapetáře, podlaháře, sádrokartonáře
průmyslové barvy - práškové, vodní, epoxydové
poradenská služba, výběr materiálu a technologie, kalkulace
komplexní realizace zakázek

SPECIALIZOVANÝ VELKOOBCHOD
BILLCOLOR spol. s r.o.,
sklady - expedice - Praha 9 - Kyje,
Nedokončená 1615
Tel/fax: 272 704 819, 272 700 490
mobil: 604 214 435
www.brillcolor.cz
e-mail: info@brillcolor.cz

hledáme další regionální zástupce

Otevřeli jsme pro Vás novou OPTIKU
v Úvalech, Husova 268,
vedle lékárny.
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mobil: +420 728 584 869
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PROVOZNÍ po 09:00 - 17:00
út 10:00 - 18:00
DOBA
st 09:00 - 17:00
čt 10:00 - 18:00
pá 09:00 - 17:00
so 09:00 - 11:00

