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slovo n a ú vo d
Měsíc únor přinesl několik mrazivých dnů a mrazy se bez přestání držely ve dne i v noci. Přestože byly silné, sluníčko zpříjemnilo den všem, kdo trávil čas venku. K radosti dětí i dospělých konečně zamrzly rybníky a kdo chtěl, mohl užívat zimních radovánek.
A na jirenském rybníku to žilo. Chyběly jen bílé meze a obrázek zimy by byl dokonalý.
Jsme rádi, že můžeme přinést alespoň pár zimních záběrů a věříme,
že Vás potěší stejně jako nás.

Kromě zimních radovánek se
v naší obci také kulturně žilo.
V našem zpravodaji se dozvíte
o dalších akcích, které proběhly
v měsíci únoru. Jednou z nich je
Obecní ples, o kterém si více přečtete uvnitř tohoto čísla.

Zároveň Vás pozveme na akce, které proběhnou v měsíci březnu.
Děkujeme, že nás čtete.

Za redakci Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e
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
nápady vyhodnotíme a budeme Vás informovat o výsledku.
Termín na zaslání Vašich nápadů je do 31. 3. 2018.
Za redakci i obec Jirny Šárka Hanušová

OSTATNÍ INFORMACE

ODEČET VODOMĚRŮ NOVÉ JIRNY BŘEZEN 2018

Vážení občané Nových Jiren,
v březnu bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru
můžete nahlásit do 29. 03. 2018 následujícími způsoby:

• SMS: 704 471 876 (či volání: pouze mezi 19.00 ̶ 20.00) či
• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz.
Ve formě:
Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.
Děkujeme,
VaK Zápy, spol. s r.o.

POPLATKY ZA POPELNICE A PSA

Vážení občané, upozorňujeme, že splatnost poplatků za TKO
a psa končí dnem 31. 3. 2018. Zaplatit můžete buď složenkou
(která Vám byla doručena již v lednu), převodem z účtu nebo
přímo do pokladny na podatelně OÚ – pouze do 29. 3. 2018!
Pokud nebudou poplatky včas a řádně uhrazeny, budou navýšeny
o penále a dále předány exekutorovi k vymáhání. Tak plaťte včas.
Děkujeme.

VYMETENÍ KOMÍNŮ

Zájemci o vymetení komínů se přihlásí na Obecním úřadě Jirny
(osobně, na telefonu 281 962 945
nebo e-mailem: prorokova@jirny.cz)
nejpozději do 3. 5. 2018.
Dohodnutý termín s kominíkem p. Javůrkem z Třebohostic je na
květen a to následovně:
Jirny: 8-14 hod.
Nové Jirny: 8-14 hod.
4. a 5. 5.
6. 5.
13. 5.
11. a 12. 5.
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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V měsíci květnu proběhne Vítání občánků. Přesný termín bude
doručen rodičům dětí s pozvánkou.
Rodiče narozených miminek, kteří se nepřihlásili k vítání, mají
poslední možnost se přihlásit a to do 12. 4. 2018 nebo do naplnění
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potřebných míst. Přihlášku naleznete na webových stránkách obce
(www.jirny.cz) v sekci Formuláře, případně ji můžete vyplnit rovnou na podatelně OÚ v přízemí naproti poště. Odevzdávejte tamtéž, případně na e-mail: prorokova@jirny.cz.
Těšíme se na Vaši účast.

Obecní úřad Jirny a FCC Česká republika s.r.o.
pořádají mobilní

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE

pro obec Jirny
dne: 24. březen 2018 (sobota)

REKONSTRUKCE MOSTU NAD DÁLNICÍ D10
MEZI BRANDÝSEM N/L A ZÁPY

V termínu mezi 10. a 15. březnem dojde k UZÁVĚŘE MOSTU
a jeho následné demolici. Poté budou probíhat stavební práce na
výstavbě nového mostu, které potrvají přibližně do konce měsíce
října 2018. Po tuto dobu nebude přímé spojení mezi Zápy a Brandýsem n/L. Bude nutno použít objízdnou trasu přes Svémyslice
a Dřevčice event. přes Starou Boleslav. Podrobné informace
budou zveřejněny na internetové úřední desce a stránkách obce.

OPRAVA D11

Článek i fotka převzaty z facebookových stránek SKANSKA v ČR a SR
SKANSKA v ČR a SR:

MODERNIZUJEME 8 KILOMETRŮ DÁLNICE D11

Podepsali jsme smlouvu s ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic
ČR) na rekonstrukci 8 km dálnice D11 od Pražského okruhu
směrem na Hradec Králové. Předpokládaný termín zahájení výstavby je duben tohoto roku a dokončení je plánováno na září 2019.
EDIT:

Vzhledem k častým dotazům a komentářům týkajících se délky
stavby doplňujeme.
Podle smlouvy s investorem je termín výstavby:
duben – říjen 2018 – pravý jízdní pás směr Hradec Králové
duben – září 2019 – levý jízdní pás směr Praha
Rekonstrukce probíhá
za neustálého provozu
dálnice v režimu 2+2
jízdní pruhy na jednom
jízdním pásu v obou fázích výstavby.
Za OÚ
Ing. Lucie Proroková

Mobilní sběrna bude přistavena:
od
11:20
12:20

do
12:15
12:40

místo
Jirny - Pražská ul. před kulturním domem
Nové Jirny - Dělnická ul. před hasičárnou

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat
ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. Odpady prosím
odevzdávejte pouze osobně obsluze mobilní sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrného místa !!! V takovém případě
nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvézt !!!
Co bude předmětem sběru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
použité fritovací oleje
barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
neupotřebená léčiva
fotochemikálie
elektrozařízení ( televize, monitory, ledničky, mrazničky
a drobné elektro, baterie ...
pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků)

Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního
charakteru a odpady s obsahem azbestu - eternit apod. !!!
FCC Česká republika s.r.o.
Ďáblická 791 / 89
182 00 Praha 8
Tel.: 283 061 301
Fax: 283 911 110
www.fcc-group.cz
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události a novinky z naší obce
OBECNÍ PLES

V sobotu 3. 3. 2018 se uskutečnil Obecní jirenský ples. Letošní
ročník byl sedmý. Již v předprodeji byl sál vyprodán do posledního místa, což pořadatele velmi potěšilo. K tanci a poslechu hrála
skvělá skupina BUENO, která stejně jako každý rok strhla
všechny přítomné do víru tance. Celý ples byl veden v tematickém
duchu – tentokrát „Z pohádky do pohádky“. V průběhu plesu byl
i bohatý program, který se skládal ze dvou tanečních vystoupení
jirenských tanečnic. Taneční vystoupení na písničku „Saxana“
i „Mrazík“ sklidila velký potlesk a půlnoční překvapení v podobě
choreografie Piráti z Karibiku tak trochu jinak – u tyče bylo tou
nejlepší tečkou. Jednalo se o vystoupení ve stylu Pool dance a to
dostalo do víru i ty poslední váhavé.

Do tomboly přispěly i některé místní organizace a spolky, a to
HancitoPhoto, Triga color, a.s., Prologis, LE&CO – Ing. Jiří
Lenc, s.r.o., HV GRANIT s.r.o., Zemědělská obchodní společnost Šestajovice-Jirny, a.s., Sdružení otevřených srdcí, z.s., AMIRRO s.r.o.
a další, kterým tímto velice děkujeme a těšíme se na další ročník.
Za obec Jirny
Šárka Hanušová

Všem tanečnicím i tanečníkům moc děkujeme, vystoupení byla
skvělá. Poprvé na Obecním plese vystoupili i muži a dali tím kulturní vložce nový rozměr. Nutno říct, že to byl výborný nápad!

KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ
V OBCI JIRNY V ROCE 2018
Letošní ples byl velmi úspěšný a příjemný díky naplněnému sálu,
lidem, kteří se společně bavili, velkému množství tanečníků, báječné atmosféře a nápadité výzdobě sálu i programu včetně fotokoutku s tematickými kostýmy, kde si každý zájemce mohl
rovnou odnést svoji fotografii z fotoaparátu Polaroid.
Během plesu se prodalo 1000 lístků do tomboly a vyhrával každý
druhý lístek.

17. 3.
24. 3.
21. 4.
27. 4.- 29. 4
27. 5.
30. 6.
10.11.
24.11.

Ples SDH Nové Jirny
Výroční schůze SPCCH – KD
Den v pohybu
Skaut
Magická hodina – divadelní představení KD
Soukromá akce – KD
Svatomartinský ples
Mikulášská zábava – Veteran Car Club

Za OÚ Jirny Michaela Vodičková

str. 5
napsali jste nám
Jsme rádi, že touto cestou můžeme otisknout dvě krásná
a upřímná poděkování, která byla doručena na adresu naší redakce
a která si díky tomu mohou přečíst všichni naši čtenáři.

Vážená redakce,
prosím Vás touto cestou o otištění mého poděkování neznámému
nálezci, který nalezl a odevzdal dne 13. 2. můj mobilní telefon
do ředitelny školy.
Jsem velmi rád, že i v této době jsou mezi námi poctiví a hodní
lidé, kteří dokáží pomoci druhým.
S přáním hezkého dne
Pavel Roškot
Jirny

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ SÁL U ANTOŠŮ

Ráda bych se tímto článkem krátce vrátila k rekonstruovanému
a nyní již plně funkčnímu Sálu u Antošů. Především bych ráda
poděkovala Sdružení otevřených srdcí za jejich neuvěřitelné nasazení při rekonstrukci sálu. Je neuvěřitelné kolik energie, času
a v neposlední řadě vlastních prostředků těchto několik lidí do
projektu věnovalo. Ačkoliv třeba před sto lety (tedy v době slávy
původního sálu) bylo samozřejmé, že na obecních záležitostech
se podílela celá obec, dnes tomu tak mnohde není. Máme za to, že
právě proto platíme daně a volíme své komunální, krajské i celostátní zastupitele, aby za nás věci veřejné spravovali. Čím dál
více omezujeme své záležitosti plotem našeho pozemku a dveřmi
našeho auta. Základním institutem naší současné společnosti je
osobní vlastnictví, což není samo o sobě nijak na škodu. Vlastnictvím pak omezujeme materiální záležitosti, které nás zajímají,
do kterých jsme ochotni investovat náš čas a peníze. Jen málokdy
se stane, že lidé budují něco společně, pro blaho širší či blíže neurčené komunity. A je to škoda. Pěkné je, že se tak stává alespoň
tehdy, když je to skutečně potřeba (například obnova vyhořelého
kostela v Gutech). Neštěstí spojovalo v minulosti a spojuje i dnes.
Nicméně u nás v Jirnech tomu bylo úplně jinak. Nešlo o nic ji-

ného, než o trochu bláznovství, hodně odhodlání, nadšení, vytrvalost a schopnost strhnout pro svoji myšlenku i ostatní „otevřená srdce“. Sdružení otevřených srdcí - tedy lidé, kteří za ním
stojí – si tento zvláštní koktejl společně namíchali a pak jej evidentně popíjeli dlouhé měsíce (přitom nepochybuji, že je občas
musela přepadnout i trudomyslná „kocovina“). Měla jsem to
štěstí, že jsem v jednom čísle Jirenského zpravodaje objevila informační inzerát s kontaktem na Ing. Zurana, místopředsedu
sdružení, kterému jsem zavolala a nabídla mu svoji skromnou
pomoc. Bohužel moje možnosti byly z nejrůznějších důvodů
značně omezené. I tak jsem se ale při každé návštěvě sálu v různých fázích probíhající rekonstrukce, nebo při náhodném setkání
s MUDr. Novákem na jirenské ulici, nepřestávala divit, co
všechno je několik z nás ochotno z vlastní vůle investovat do něčeho, co není jejich, co jim nebude přinášet žádný finanční prospěch, ale co bude sloužit všem. Je to jedna z věcí, kdy není třeba
ptát se po smyslu toho všeho, člověk prostě ví, že to je dobře a že
to tak má být. Každé setkání pro mě bylo inspirující a naplňovala
mě pozitivní energií. Když se v sobotu 3.2.2018 sál slavnostně
otevíral, vládla tam povznášející atmosféra. Genius loci v celé
své nádheře! Pan Zuran spolu s paní Zelenkovou děkovali lidem,
kteří k obnově sálu přispěli, a sponzorům, kteří se podíleli finančně. Největší dík však patří skutečně právě jim a celému sdružení. Oni byli hnacím motorem, vlastně zažehovací jiskrou v tom
motoru. Když jsem pak v sobotu ve slavnostně nachystaném sále
seděla a dívala se kolem na tu krásnou výzdobu, nádherně zrekonstruovanou sokolskou oponu a na dobové vybavení, snažila
jsem si představit si atmosféru bálů, divadel a jiných akcí, které
se zde konaly již v předminulém století. Napadlo mě, že toto je odpověď na aktuální obavy ze ztráty naší národní kultury a tradic
v konfrontaci s problémy nelegální migrace a všudypřítomné globalizace. Připomínat si historii naší obce, navazovat na ni a více
se zapojit do komunitních záležitostí. Domnívám se, že tzv. aktivní
občanství, začínající od té nejnižší, obecní, úrovně, je pro naši
národní identitu velmi důležité a je třeba jej podporovat, rozvíjet
a vést k němu i naše děti.
JUDr. Jitka Korejzová

mateřská škola
ZPRÁVIČKY Z MŠ

Začátek února již tradičně věnujeme tématu „Vesmír kolem nás“. Letos poprvé se děti mohly seznámit s mobilním planetáriem. Sférickým promítáním
a za pomoci 3D pohádky se hravou formou seznámily s vesmírem, planetami a se souhvězdím ve vesmíru.
Další návštěvou v naší školce byl oblíbený cirkus Cecilka. Všichni se výborně bavili artistickými kousky kočiček a pejsků. Obdivovali jsme kouzelnické triky, pomáhali trochu čarovat a moc se smáli různým neplechám
Cecilky, která předvedla úžasné číslo s obručemi. Bylo to pro děti příjemné
zpestření.
Od října se předškolní děti ze zelené a žluté třídy učí hrát na zobcovou flétnu.
Nacvičují správné dýchání a techniku hry. Používáme obrázkový materiál
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s notičkami a notovou osnovou. Děti se od začátku školního roku naučily, jak správně držet flétnu, jak správně dýchat a vytleskat rytmus písničky. Průběžně se děti naučily nové noty od noty H (Honzík) až po notu
G (Gustík). Také se učí hrát nové písničky a říkanky. Při společné hře

na nástroj se rozvíjí kolektivní hudební vnímaní, vzájemná spolupráce a ohleduplnost. Rozvíjí se také hudební
schopnosti dětí a jejich estetické cítění. Děti hra na flétnu
velice baví a moc se jim líbí. Za zmínku také stojí velký
zdravotní význam z pohledu prevence proti respiračním
a dalším dýchacím nemocem.

ZÁPIS DO MŠ

Lenka Čejková
Učitelka MŠ Jirny

Zápis do Mateřské školy se koná dne

10. 5. 2018 od 8.00 do 17.00 hodin.
Bližší informace na stránkách www.msjirny.cz

Stanislava Děrešová
Ředitelka MŠ Jirny

základní škola

ZIMA V JIRENSKÉ ŠKOLE

Konečně si i v našich končinách užíváme zimu, jak má být.
Mrzne, až praští, škola je kousíček od rybníka a my jako správní vesničtí školáci hurá na led.
Na tělocvik se dá vyrazit i tam.

Obouvání výzbroje
a na bruslích:
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Tělocvik to byl veselý a jiná forma pohybu nás – třeťáky i čtvrťáky – moc bavila.

Za jinými zimními radovánkami vyjeli
páťáci na hory a tuto zprávu s fotografií
poslala paní učitelkám rodičům:
Užíváme si plnými doušky sluníčka, sněhu a mrazivého počasí. Jsme velmi šikovní a hodní. Zdatně lyžujeme a večer
se těšíme do vyhřátých peřin. Dnes nás čeká noční lyžování.
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Při zimních vycházkách školní družiny nám zvědavost nedala, a proto jsme vyrazili na obhlídku nové
školy. Byli jsme mile překvapeni, jak jde všem práce
od ruky. Opravdu se těšíme na nový školní rok.

Při výtvarné výchově jsme ztvárnili
některé ze zimních olympijských sportů.
Zimu jsme zakončili veselou tradiční akcí naší školy.

Přečtete si v dubnovém čísle.

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019
Zápis do 1. ročníku Základní školy Jirny, okres Praha - východ
pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 se koná v budově
ZŠ Jirny, Navrátilova 69 ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 13
do 18 hodin.
Zápis je rozdělen do dvou částí: formální a motivační.

PŘIJÍMÁNÍ TISKOPISŮ A OVĚŘOVÁNÍ DOKLADŮ

ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 8 do 17 hodin
v budově ZŠ Jirny, Brandýská 45
Dostaví se pouze zákonný zástupce, který si zvolí časový termín
zápisového dne a obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedeno přijímání žáka k základnímu vzdělávání.

•

TISKOPISY:

obdrží rodiče v MŠ nebo elektronicky na www.zs-jirny.cz
1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do1.ročníku
2. zápisní list pro školní rok 2018/2019

• DOKLADY:
1.
2.
3.

občanský průkaz zákonného zástupce
rodný list dítěte
cizinci doklad o povolení k pobytu
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ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 13 do 18 hodin
v budově ZŠ Jirny, Navrátilova 69
Dostaví se zákonný zástupce s dítětem, dětem doporučujeme přezůvky.
Motivační část zápisu a rozhovor s pedagogem pro posouzení
školní připravenosti dítěte potrvá nejvýše 20 minut.

• ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

1. žádost o odklad
2. doporučující posouzení školského poradenského zařízení
3. doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického
psychologa

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádáli o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte
k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel
školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok,
pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (školský zákon).
O odklad povinné školní docházky může zákonný zástupce požádat v době zápisu k povinné školní docházce, tj. od 1. do
30. dubna 2018. Zákonní zástupci, kterým je doporučen odklad
školní docházky školským zařízením pro předškolní vzdělávání
nebo kteří jsou rozhodnuti sami požádat pro své dítě o odklad
povinné školní docházky o jeden školní rok doporučuji, aby si
zajistili doporučující posouzení školského poradenského zařízení

a odborného lékaře nebo klinického psychologa před konáním zápisu a k zápisu se dostavili s tímto doporučujícím posouzením a žádostí.

• DALŠÍ SDĚLENÍ:

K zápisu se dostaví i zákonný zástupce s dítětem, kterému byl
při minulém zápisu povolen odklad povinné školní docházky.
V případě nemoci dítěte lze po telefonické domluvě zápis do školy
odložit na pozdější termín.
V případě plnění docházky v jiné ZŠ zákonní zástupci oznámí
ředitelce školy.
Pro budoucí předškoláky připravujeme setkávání ve škole.

Pro rodiče předškoláků proběhne informativní schůzka
ve středu 28. 2. 2018 od 17 hodin.
Sledujte informace na školním webu: www.zs-jirny.cz
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
kudrnova@zs-jirny.cz
281 962 941, 731 449 124
DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
28. 2. 2018 informativní schůzka pro rodiče předškoláků
5. 4. 2018 přijímání tiskopisů a ověřování dokladů
12. 4. 2018 zápis do 1.ročníku
Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Mgr. Hana Kudrnová, ředitelka školy

spolky a organizace

JUNÁK JIRNY

Celkem studený únor jsme zahájili během jeho prvního víkendu výpravou na Chodsko, do Domažlic a Českého lesa. Místní krajina byla odedávna považována za studnici lidového folkloru. Dodnes místní
příležitostně mluví nářečím a nosí kroje, zvláště o slavnostech a poutích.
Prostředí Chodska bylo zdrojem inspirací mnoha umělců různých žánrů
jako Boženy Němcové, malíře Jaroslava Špillara či hudebního skladatele, etnografa a sběratele lidových písní Jindřicha Jindřicha, po němž je
v Domažlicích pojmenované i národopisné muzeum s jeho sbírkami
a malbami J. Špillara.

Nejznámější rodák a symbol lidové rebelie je Jan Sladký po jménu
svého statku zvaný též Kozina, kterýžto se narodil ve vsi Újezd, neboli po chodsku Oujezd. Jeho příběh nás inspiroval a celou výpravu
jsme zasvětili poznáváním zdejšího života a tradic. Za víkend jsme
bohužel nestihli vidět a poznat vše. Nicméně jsme se stihli podívat
na zasněžený Čerchov, nejvyšší horu Českého lesa, původní chodskou ves Postřekov a Muzeum Chodska v Chodském hradě v Domažlicích. Krajina, historie a místní houževnatý, hrdý, přesto ale
ochotný lid nás natolik okouzlil, že se se shodli, že to rozhodně není
naposled, kdy jsme tento magický kout naší země navštívili.
Jaroslava Jája Pivoňková

Tak jako každý rok jsme se i letos tradičně sešli na akci
Mistr uzlování, abychom porovnali své síly a dovednosti.
Dne 22. 2. 2018 jsme se sešli v naší klubovně. Datum není
vybráno náhodně, v tento den totiž skauti a skautky z celého
světa slaví mezinárodní svátek přátelství (tzv. Den zamyšlení).

Na úvod akce jsme si s dětmi povídali o skautském zakladateli Robertu Baden-Powellovi, protože se v tento den před
161 lety narodil. Hlavní částí programu ale bylo uzlování,
proto jsme se usadili ke stolům, vzali do rukou stopky a soutěž tím mohla začít. Uzlování šlo dětem od ruky a všechny
úkoly tak rychle splnili. Poté jsme se přesunuli ven, kde si zahráli pár her. Mezitím vedoucí vyhodnotili časy a pak už zbývalo jen vyhlášení výsledků. Celkovým vítězem se nakonec
stala Kristýnka Škorpíková, která obhájila prvenství z předchozího roku!
Veronika Chalupová

Pro více informací o našem středisku na adrese
www.junakjirny.skauting.cz
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kultura v obci
BARÁČNÍCI – PODLESÍ JIRNY

V novém roce 2018 jsme se sešli při našem pravidelném sedění
v počtu 25 členů. Tématem byla bilance za uplynulý rok a příprava akcí v roce příštím. První společenská událost byl tradiční
staročeský bál, který se konal 17. 2. 2018 a opravdu se povedl.
Sešlo se hodně našich příznivců. Předtančení souboru "Čtyři
múzy" bylo moc pěkné a všem se líbilo. Hudba hrála, jak se patří
a za výborného občerstvení pana Popelky nám opravdu nic nechybělo. Lístky do tomboly byly vyprodány do posledního lístečku, a ještě po nich byla poptávka.
Další akce, která nás čeká bude 14. 4. 2018 výroční schůze,
na které zhodnotíme práci za celý rok 2017.
Za vlastenecko dobročinnou obec baráčníků

HASIČI NOVÉ JIRNY

Irena Vilímková

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč,
srdečně zve své členy na

ČLENSKOU SCHŮZI,
která se koná dne

24. 3. 2018 od 14.00 hodin,
v Kulturním domě v Jirnech.
Odjezd autobusu z Nových Jiren
ze zastávky NJ I bude v 13.45 hodin.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina „BUENO“

Bohatá tombola a taneční vystoupení

Začátek: ve 20.00 hod.

Vstupné: 100,- Kč
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SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ

AKCE V SÁLE KVAPÍK U ANTOŠŮ

1. 4. neděle, 18:30 – - Taneční pro pokročilé, 20:00
pro začátečníky (také 8. 4., 15 .4., 22. 4., 29. 4.) Taneční kurzy
s výukou společenských tanců, abyste na plese nezapadli! Probíhající
kurzy únor až duben. Od 15. 4. nový kurz - přihlášení na místě
nebo www.artimo.cz(http://www.artimo.cz), Pořádá: Artimo.
2. 4. pondělí, 19:00 – Taneční pro začátečníky (také 9. 4.,
16. 4., 23. 4., 30. 4.) probíhající kurz.

3.4. úterý, 18:00 – Jirenský sbor a 19:30 orchestr, každé úterý
Společná zábava pro všechny, nadšené zpěváky a hudebníky,
výběr repertoáru na přání a dle obsazení, vede sbormistr
Stanislav Mistr

6. 4. pátek, 19:00 – Tančírna Kvapík
každý první pátek v měsíci, do 22:00 hod.
Tančírna je pro všechny, kdo rádi tančí a chtějí si poslechnout
i posedět s přáteli při krásné melodické 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.

15. 4. neděle, 10:00 – Jirenská pálka – turnaj ve stolním tenise
Pořádá: Sokol Jirny, místo konání nový sál Kvapík U Antošů
27. 4. 2018 sobota od 19.00
Beseda o aktuálních společenských tématech
s politologem Jiřím Pehe a jeho zajímavým hostem.
Vstupné dobrovolné.

22. 4. neděle, 15:00 – divadlo – Malá mořská víla
pohádka o touze, lásce a obětavosti, pro děti od 4 let. Hraje
soubor LOKVAR. Vstupenky k zakoupení na místě. Vstupné
80 Kč. Pořádají 4 Múzy.

OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE

27. 5. 2018 v neděle, v 19.00 hodin v KD Jirny,
Magická hodina
Vztahy mezi mužem a ženou bývají nevyzpytatelné. Často připomínají jízdu na horské dráze a někdy zase bývají až pohádkově
krásné. Jak vyřeší své partnerské problémy Valentýn a Joana se
vztahovým terapeutem, to se dozvíte v manželské komedii.

sport
Tenisový klub Jirny a obec Jirny pořádají

DEN V POHYBU

Po úspěšném podzimním ročníku se na jaře v Jirnech opět
uskuteční sobota plná pohybu. Čekají vás osvědčené lekce, ale
připraveny jsou i novinky.
Budeme se na Vás těšit v sobotu 21. 4. v Kulturním domě
v Jirnech od 9 do 17 hodin.

Lady dance
Pilates
Aerobic Dynamic Kickbox
Fit Stretching
Tabata
Piloxing

Bližší informace na www.denvpohybu.cz.
Budeme se na Vás těšit.
Organizační tým akce Den v pohybu.
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kdy a kam
Divadlo Horní Počernice – program na březen a duben 2018
Úterý 13. března v 19:30
Laurent Ruquier DOKTOR V NESNÁZÍCH
Režie: Martin Vokoun. Hrají: Karel Zima, Kateřina Hrušková, Dana
Morávková, Ivana Korolová/ A. Stropnická a další. Průměrný
plastický chirurg čelí kuriózním situacím v ordinaci své soukromé
praxe. Je samosebou pohledný, ženatý a beznadějně obklopen
ženami všech věkových kategorií. Jak se mezi zákaznicemi prosadí nová recepční Claudine bez valného smyslu pro diskrétnost? Délka představení: 120 minut. Vstupné: 300, 250, 230 Kč
Středa 14. března v 18:00 VERNISÁŽ REYNKOVI
Vhled do tvorby známé umělecké rodiny.
Čtvrtek 15. března v 19:30
KINO
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
Komedie/ Francie. Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano. Hrají:
Suzanne Clément, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Judith
Chemla a další. Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní
svatbu na francouzském zámečku ze 17. století, úplně si to říká
o nějaký průšvih. A když se má něco pokazit, věřte tomu, že se to
opravdu pokazí. Délka představení: 115 minut. Vstupné: 80 Kč
Sobota 17. března v 19:30
Patrick Haudcoeur, Daniella Navarro-Haudecoeur
MÁTOVÝ NEBO CITRÓN
Divadélko Fortel. Hrají: Láďa Muroň, Markéta Šmídková, Martin
Chrástecký, Libor Odehnal a další. Děj se odehrává během nekonečných zkoušek jisté divadelní hry. Vše se stává čím dál vypjatější,
čím víc herci zjišťují, že vlastně nic neumí. Pro diváka se pohled
na úporné snažení herců i režisérky stává nekonečným zdrojem komických situací. Délka představení: 90 minut. Vstupné: 130 Kč
Neděle 18. března v 15:00
Antoine de Saint-Exupéry MALÝ PRINC
DS Zeptejte se kocoura. Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Václav Procházka, Alžběta Holcová, Anežka Moudrá, Daniela Procházková a další. Dramatizace známého poetického příběhu v zajímavém scénickém ztvárnění, které využívá kombinaci
živých herců, loutek, animace a stínohry. Příběh prince s dětskou
duší po generace oslovuje děti i dospělé. Délka představení:
60 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Středa 21. března v 19:30
KINO
PĚŠÁCI TAJNÉ FRONTY
Režie: Jiří Šindar. Životní příběh Herberta Absolona iniciuje výpravu za dosud neznámými a neprobádanými neuralgickými
místy moderní historie českého státu. Délka představení:
57 minut. Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
Čtvrtek 22. března v 19:30
NEBUĎ KONZERVA
Vojtěch Štěpánek NEVIM
A studio Rubín. Režie: Vojtěch Štěpánek. Hrají: Kristýna Leichtová, Anna Stropnická. Znaky generace současných třicátníků
jsou Nevázanost, Nezávislost, Individualita a Svoboda... Ale není
to ve skutečnosti Nedospělost a Nepřipravenost...? Kristýna
a Anička: Dvě třicátnice různých generací. Kristýna je v kómatu,
Anička je zbouchnutá. Jedna bez druhé svou životní situaci nepochopí, nevyřeší, nepřežije. Komediální dialog na vážné téma.

Délka představení: cca 50 minut bez přestávky. Vstupné: 200,
180, 160 Kč (studentská sleva 20%)
Sobota 24. března v 15:00
na motivy bratří Grimmů O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
DS Julie Jurištové. Režie: Dana Bartůňková. Hrají: Jalie Jurištová,
Veronika Baldrianová, Libor Jeník a další
Výpravné muzikálové zpracování klasické předlohy bratří Grimmů.
Délka představení: 65 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 27. března v 19:30
KINO
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
ČR/ romantická komedie. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Anna Geislerová, Martin Finger, Klára Melíšková, Karel Dobrý, David Novotný, Sabina Remundová a další.
Závěrečný díl trilogie Zahradnictví je romantickou komedií
o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí. Délka
představení: 113 minut. Vstupné: 80 Kč
Úterý 3. dubna v 19:30
Jakub Zindulka TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Fanny agentura. Režie: Jakub Zindulka. Hrají: Lucie Zedníčková,
Dana Homolová, Anna Kulovaná, Martin Kraus. Délka představení:
120 minut. Vstupné: 300, 250, 230 Kč. (částečně zadané představení)
Středa 4. dubna v 19:30
KONCERT VLADIMÍR MIŠÍK A ETC.
Koncert jedné z nejvýraznějších osobností české populární
hudby. Vstupné: 300 Kč
Sobota 7. dubna v 19:30
Pavel Kohout/ Karel Čapek VÁLKA S MLOKY
DS Právě Začínáme. Režie: Klára Šimicová. Divadelní parafráze
známého Čapkova románu. Délka představení: 160 minut.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Neděle 8. dubna v 15:00
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet. Výpravná pohádka inspirovaná oblíbeným večerníčkem. Délka představení: 60 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 10. dubna v 19:30
Johanna Adams GEDEONŮV UZEL SpoluHra
Režie: Petr Strnad. Hrají: Vilma Cibulková, Kateřina Kaira Hrachovcová. Výsostně intimní dialog matky a učitelky jejího syna,
který s každou prožitou vteřinou stále čitelněji míří ke katarznímu
prozření. Prozření, které nešetří ani jednu z protistran, natož diváka. Délka představení: 95 minut (hraje se bez přestávky).
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Čtvrtek 12. dubna v 18:00
KONCERT
DECHOVÝ ORCHESTR
Koncert žáků ZUŠ Ratibořická. Délka představení: 60 minut.
Vstupné: zdarma, nutná vstupenka
Sobota 14. dubna v 15:00
Václav Čtvrtek VODNÍK ČESÍLKO
Divadlo D5. Činoherní pohádka podle předlohy Václava Čtvrtka
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
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Neděle 15. dubna v 16:00
P. Šabach, J. Hřebejk, P. Jarchovský, D. Foffová
ŠAKALÍ LÉTA
CVČ Leonardo. Režie: Doris Foffová. Hrají: děti dramatických
souborů Dividlo&Kejlíři, Leonardo Dolní Měcholupy. Jak k nám
přišel rockn roll ?? A má vůbec ještě dnešním dětem co říct ?
Umí ho zazpívat, zatančit? A opravdu ví, jak vypadal rok 1956
v socialistické republice? Přijďte se podívat, jak si s mnoha otázkami poradily děti ve věku 6-16 let…možná i vy pochopíte, že radost se dá najít vždycky a všude. Délka představení: 120 minut.
Vstupné: 150 Kč

divákovu bránici. Délka představení: 135 minut. Vstupné: 370,
350, 330 Kč
Středa 25. dubna v 17:00
VI. ZUŠKOVÝ KOKTEJL
Přehlídka toho nejzajímavějšího z dramatického i hudebního oddělení ZUŠ Ratibořická a ZUŠ Čakovice. Vstupné: zdarma,
nutná vstupenka

inzerce
KOMINICTVÍ NĚMEC

Čtvrtek 19. dubna v 19.30 hod
KINO
PO STRNIŠTI BOS
Režie: Jan Svěrák. Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan Tříska
a další. Život na malém městě v době 2. světové války očima osmiletého Edy. Délka představení: 111 minut. Vstupné: 80 Kč

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

Pátek 20. dubna v 19:30 DÁDA STOKLASA 85
Večer věnovaný nedožitým 85. narozeninám Vladimíra Stoklasy.
Během večera uvidí diváci premiéru dokumentárního ﬁlmu režisérky Světlany Lazarové o životě Dády Stoklasy – legendy ochotnického divadla z Horních Počernic. Vstupné: zdarma, nutná
vstupenka.
Sobota 21. dubna v 19:30
KONCERT
VŠEHOCHUŤ
Kairovo kvarteto zahraje v Horních Počernicích již podruhé.
Uslyšíte Quartet F. Schuberta Op. 125 No. 1, Op. 33 No. 2 J.
Haydna, Op. 51 A. Dvořáka. Zazní také sólové výkony, jako např.:
A. Rubinstein Op. 49 Sonata pro violu a klavír, také několik
sólových skladeb pro klavír a další skladby. Délka vystoupení:
90 minut. Vstupné: 120 Kč, děti, studenti a senioři 100 Kč
Neděle 22. dubna v 15:00
J. Dvořák/ E. Čechová ZPÁTKY DO AFRIKY II
Obnovená premiéra. Rodinné divadlo Na Radosti Horní Počernice. Režie: Eva Čechová. Hrají: Jůlie Čechová, Veronika Čechová, Klára Eisenhammerová, Mája Klímová, Bára Tůmová,
Anička Kulhavá, Anička Staňková, Lucie Schovancová a Tim
Zuščík a Zdenička Staňková. Napínavý příběh s veselými písničkami a mnoha cirkusovými čísly. Zvířata z pražské ZOO se
vydávají na dobrodružnou cestu do Afriky… ale co bylo dál, když
konečně dorazila domů? Délka představení: 60 minut. Vstupné:
100, 80, 60 Kč
Pondělí 23. dubna v 19.30 hod.
KINO
ŠPINDL
Režie: Milan Cieslar. Hrají: Anna Polívková, Anita Krausová,
Kateřina Klausová, David Gránský, Karel Zima, Jan Révai a další.
Do zasněženého Špindlerova Mlýna si na dámskou jízdu vyrazí
sestry Eliška, Katka a Magda. Chtějí si odpočinou, pobavit se
a potkat pana dokonalého … nebo aspoň přijatelného. Délka
představení: 98 minut. Vstupné: 80 Kč
Úterý 24. dubna v 19:30
Michael McKever HVĚZDNÉ MANÝRY
DS Háta. Režie: Roman Štolpa. Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena
Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Martin Zounar,
Ivana Andrlová a další. Rychlá a bláznivá fraška, která potrénuje

OSTRAHA
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

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
z našeho chovu, typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 15-20 týdnů, cena 159-195,- Kč/ks.
Prodej: 24. března 2018
Jirny – potraviny u parku – 14.15 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek –
cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.601 576 270, 728 605 840

