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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři,
po posledních teplých dnech se přihlásil podzim v celé své síle.
Stromy se začínají zabarvovat a vytvářet nádherné barevné
scenérie, pole jsou sklizená, lidé začínají nosit teplé svetry
a bundy a sem tam řádně zaprší. Příroda je k nám milosrdná
a občas nabídne i houbové žně. Ale ať už ten podzim máte

zprá v y z o b c e

nebo nemáte rádi, stejně přijde. A pak si třeba v deštivém počasí na chvilku sednete a v klidu si přečtete náš zpravodaj.
A my budeme rádi, když vás ta trocha počtení potěší.
Přejeme krásný podzim…
Za tým redakce
Šárka Hanušová
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY POŘÁDANÉ V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY NA ROKY 2016 A 2017

2016

7. a 8.10.
17. a 18.10
22.10.
5.11.
13.11.
16.12.

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje
Prodejní trhy v KD pan Hasík
Koncert Ondřej Havelka
Ples rybáři Újezd nad Lesy (zrušen)
Občanské sdružení Jirny Living, o.s. - Pohádka
s názvem „Pohádkové nepohádky Josefa Čapka“,
hrají: Kateřina Táborská a Miroslav Táborský
Vánoční koncert

2017
21.1.
11.2.
25.2.
18.3.
25.3.
24.4.
13.5.

Ples Myslivci Nové Jirny
Ples Baráčníci
Ples SDH Šestajovice
Ples SDH Nové Jirny
Výroční schůze – Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR
Koncert – Základní škola Jirny
Májová veselice (průvod + večerní zábava v KD)

Ostatní akce se budou přidávat průběžně do dalších čísel zpravodaje. Zatím jsou nahlášeny tyto akce.
Za OÚ Michaela Vodičková

OSTATNÍ INFORMACE
Změna ředitelky MŠ

Vážení rodiče, oznamujeme Vám odstoupení ředitelky Mateřské školy p. Jany Tykvové z funkce z vážných rodinných důvodů.
Toto odstoupení bylo potvrzeno Obecním Úřadem Jirny dne 30. 9. 2016. Vedením školky byla pověřena její dosavadní zástupkyně Stanislava Děrešová. Více. viz. Usnesení z veřejného zasedání ze dne 5. 10. 2016.
Obec Jirny přijme nejlépe kvalifikovaného/ou učitele/ku pro předškolní výchovu. Nástup ihned.

napsa l i j s t e n á m
ZALOŽEN NOVÝ SPOLEK

„Veteran car club Nové
Jirny, z.s.“
Založení nového clubu
v naší obci

Pokud jste v posledních
letech navštívili dětské dny
v Nových Jirnech pořádané
dobrovolnými hasiči, mohli
jste vidět v akci veterány 2. sv. války, vozidla Willys
a GMC („džímsa“). Nejen děti, ale i tatínkové si „zelená
auta“ hodně oblíbili a velice rádi se v takovýchto vozech
projeli.

Někteří dokonce tak, že si letos založili veteránský klub
s názvem Veteran car club Nové Jirny. Zatím je to cca 15
nadšenců, kteří mají rádi vojenskou techniku, a baví je
renovovat staré vraky. Pak s nimi několikrát do roka
vyrazí na srazy s dalšími veteránskými kluby, něco se
přiučí, něčím se vytáhnou, potěší malé děti, dospělé
a zvlášť pamětníky.

Mezi největší akce patří účast na květnových oslavách
osvobození v Plzni, 240 mil demarkační čáry a novoroční
jízda na Pražský hrad.
Hrubantová Marcela
Foto je z Podzimního srazu přátel vojenské techniky
v kempu u Křenku 2016
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mat e ř sk á ško l a
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY






V MŠ se úspěšně rozběhlo plavání. Děti jsou šikovné,
velmi dobře spolupracují a lektorky je chválí.
V pondělí byla první hodina keramiky a dnešním dnem
bude zahájen kroužek Anglického jazyka. Těší nás zájem
dětí i rodičů. Chtěli bychom ještě otevřít kroužek flétny,
ale zatím se nenašel vhodný lektor.
V rámci pohybových chvilek budou učitelky do výchovně
vzdělávacího programu začleňovat jógová cvičení dle odborného materiálu.
Učitelky s dětmi provádějí každý den krátkou logopedickou prevenci formou různých artikulačních, dechových,
smyslových, rytmických a motorických a grafomotorických cvičení. Na toto bude navazovat odborný logope-





dický screening, který v MŠ provede odborná pracovnice
na základě zájmu rodičů.
Dětem byla založena portfolia. Základem portfolia je
hodnotící tabulka, která obsahuje oblasti ke sledování
školní zralosti. Součástí jsou metodické pracovní listy. Pro
předškoláky jsou zde navíc listy, které se skládají z pěti
úkolů vycházejících z Jiráskova testu školní zralosti. Tyto
listy budou pro sledování progresu vypracovány 3x za
školní rok.
Vzhledem k průběžné přípravě dětí na vzdělávání v ZŠ
byly do každé třídy zakoupeny magnetické tabule a didaktické demonstrační obrázky. Práce s tímto materiálem je
pro děti zábavná a je u nich oblíbená
Za MŠ Jirny Stanislava Děrešová

základní škola
Zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na

jirenskou
drakiádu
Čeká vás odpoledne plné barevných draků, kteří
vyzdobí podzimní oblohu.
kdY: 15. října 2016 ve 14.00 hod.
kde: na poli za místním hřbitovem
Připravte si draky na velké klání!
Budeme hodnotit dětského draka, maminčino pečení
a tatínkovu obratnost - odměny budou!
I když větřík nezafouká, jsou pro vás připravené zajímavé hry, pro
mlsné jazýčky bude občerstvení - dobrůtky
od maminky, babičky, tety atd.
S sebou: draka, tatínka, sourouence a maminku
s dobrůtkou z jablek nebo brambor (vstupné) a všichni
i dobrou náladu.
srdečně zve ZŠ jirny.
V případě deštivého počasí
se akce ruší.

POHÁDKA TAK TROCHU NARUBY

Ta naše totiž začíná opačně. „Nebylo a pak bylo...“
V červnu dostaly děti ze školní družiny za úkol nakreslit, co
by si přály mít na družinové zahrádce. Nápady byly nevídané. Bazén, lehátka, ale i socha paní ředitelky.
V září jsme se divili všichni. Kdo by si pomyslel, že se děti
budou houpat v „hnízdě“, budou si moci nerušeně popovídat v modrém domečku, nebo si vyzkouší svoji zdatnost na
3 hrazdách?
Všichni jsme se rovněž zúčastnili slavnostního otevření
modrého domečku, přestřihla se krásná mašle a mohlo se
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vstoupit.
Za všechny vám mohu
říci, že nejvíc „frčí“ houpací hnízdo. Stojí se na něj
fronty, nebo si děti už
v družině zamlouvají pořadí, ve kterém se na této
atrakci vystřídají.
Pobyt na družinové zahrádce je po celém školním dni pro děti zase o něco příjemnější a díky věcem, které tam přibyly i mnohem aktivnější.
Margita Smetanová, ŠD při ZŠ Jirny

PRVŇÁČKOVÉ - ZKOUŠKA ODVAHY
A KAMARÁDSTVÍ

Chtěli jsme se vzájemně víc poznat, a tak obě třídy prvňáčků
vyrazily na dvoudenní pobyt do Českého ráje. Skvěle připravené aktivity je rozhodně nenechaly chladnými, a tak byl
často slyšel pokřik „My chceme ještě jednou!“ :-)) Tak jsme
si některé aktivity vyzkoušeli i vícekrát. Nabídlo se nám tedy
vyzkoušení raftů, lukostřelba, střelba z biatlonové pušky, skupinová hra v lese...
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Věříme, že si děti odvezly spoustu zážitků a zkoušku odvahy
a kamarádství splnily na jedničku s hvězdičkou.
Za ZŠ Mgr. Hana Kudrnová

spolky a organizace
HASIČI NOVÉ JIRNY

Minulý měsíc se družstvo starších žáků zúčastnilo dvou soutěží
v požárních útocích. Po náročných trénincích se jim podařilo
útoky zvládnout, i když na pohárové umístění jejich časy v Modleticích a ani v Brandýse nad
Labem nestačily. Pochvalu od
vedoucí si zasloužili. Ani ti
mladší nezahálejí a pilně spojují
hadice a učí se topografické
značky.
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V sobotu 10. září se uskutečnila
Okrsková a zároveň Pohárová
soutěž v požárních útocích dospělých v Šestajovicích.
Z našeho sboru se soutěže
zúčastnila dvě družstva – ženy
a muži. Muži ve své kategorii
obsadili krásné druhé místo a přivezli pohár.
Na naše druhé soutěžící družstvo
pohár čeká při další soutěži.

Za SDH Nové Jirny
Marcela Hrubantová

k ult u ra v o b ci
Nedělní pohádka v kulturním domě v Jirnech

Pohádky nepohádky Josefa Čapka
Hrají: Kateřina Táborská a Miroslav Táborský

Kdy: neděle 13. 11. 2016 od 15 hodin

Předprodej vstupenek přes internet na
www.vstupenka.net

Kde: Kulturní dům Jirny
Vstupné 80 Kč

Jirny - ZŠ Jirny, hostinec U Antošů,
Nové Jirny - potraviny Haken,
Šestajovice - řeznictví Marešovi,
Horoušany - obecní úřad a školka
Čerpací stanice Petr, sponzor dětského divadla
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SDRUŽENÍ 4 MÚZY
4 múzy - volné sdružení spolků, institucí
a občanů dobré vůle

Vás zve na nepravidelně pravidelné setkání vzájemné inspirace a dobrých nápadů.

Pokud máte chuť, představu nebo můžete pomoci ke zkvalitnění kulturního a společenského života
v Jirnech, jste srdečně vítáni!
Schůzka se uskuteční:

ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 20 hodin v hostinci U Antošů

kdy a kam
Divadlo Horní Počernice – program na říjen a listopad
Sobota 15. října v 15.00
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Divadlo Loudadlo
Když zakokrhá kohout, znamená to, že
začíná den. Budeme si vyprávět, co se
„Na kouzelném paloučku“ odehrálo. Těší
se na vás tančící slunečnice, kamarádi
žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko. Podíváte se také na
rybičky pod hladinou, proletíte se s papírovými draky a na palouček zavítají
kamarádi Jů a Hele.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 18. října v 19.30
Oscar Wilde, Robbie Ross
LORDI
Režie:Peter Serge Butko
Hrají:Filip Rajmont, Martin Hofman,
Peter Serge Butko, Martin Kotecký/
Mário Boa
Nedokončená, zapomenutá a nedávno
objevená hra. Salónní komedie s lehkými
erotickými prvky o třech lordech, kteří
systematicky svádí londýnské ženy tak
dlouho, až se chytnou do vlastní pasti…
Představení není vhodné pro diváky do
15 let
Délka představení: 100 minut bez přestávky
Vstupné: 270, 250, 230 Kč
Čtvrtek 20. října v 19.30
JIŘÍ SCHMITZER – koncert
Koncert známého českého písničkáře

a herce.
Vstupné: 220, 200, 180 Kč
Sobota 22. října v 15.00
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
DS Julie Jurištové
Muzikálové pohádkové představení na
námět klasické pohádky bratří Grimmů.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 23. října v 18.00
ŠAKALÍ LÉTA
DS Tyl, Rakovník
Režie: Alena Mutinská
Pohled do minulosti s nadhledem, humorem a nostalgií. Muzikál podle ﬁlmové
předlohy.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 100 Kč, zvýhodněné vstupné
50 Kč studenti a senioři
Úterý 25. října v 19.30
Pavel Fiala, Josef Dvořák
S PYDLOU V ZÁDECH
DS Josefa Dvořáka
Režie: Josef Dvořák
Hrají: Josef Dvořák, Markéta
Hrubešová a další
„Nová“ verze legendární
semaforské komediální
inscenace.
Délka představení:
120 minut
Vstupné: 320, 300, 280 Kč

Neděle 30. října v 15.00
HONZA A ZAKLETÁ VÍLA
Divadlo Pohádka
Režie: Tomáš Krauchner
V pohádce ožívá neobyčejně obyčejný
příběh, ve kterém se setkává několik divadelních technik – klasická činohra,
zpěvohra, pohybové divadlo, pantomima
i černé divadlo.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Středa 2. listopadu v 19.30
Sam Bobrick, Julie Steinová
SHELDON A JEHO MATKA PANÍ LEVINOVÁ
Režie:Viktor Polesný
Hrají:Naďa Konvalinková a Jan Zadražil
Komedie o mladém básníkovi a jeho panovačné matce. Žádná vzdálenost mezi
těmi dvěma nemůže být dost veliká.
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Délka představení: 100 minut
Vstupné: 300, 270, 240 Kč
Pátek 4. listopadu v 19.30
Roman Vencl a Michaela Doleželová
KRÁLOVNY
DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: Iva Ptáčková, Zdena Víznerová
a Barbora Jelínková
Tragikomedie o třech ženách v mezní
životní situaci.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Neděle 6. listopadu v
19.30
ZABIJÁK JOE
Divadlo Kalich
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Igor Chmela, Ivana
Jirešová, Marek Taclík,
Ivan Lupták, Anna Fialová
Tarantinovská komedie,
která vás bude překvapovat od začátku do konce.
Představení není vhodné
pro diváky do 15 let.
Délka představení:
135 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Úterý 8. listopadu v 19.30
TEORIE TYGRA
KINO
Jiří Bartoška ve ﬁlmovém hitu letošního
roku. I ochočení muži mohou zdivočet.
Vstupné 80 Kč

Sobota 5. listopadu v 15.00
OSLÍ KŮŽE ANEB NEBOJÍŠ SE,
PRINCEZNIČKO?
1. neratovická divadelní společnost
Režie: Miroslav Král
Výpravná činoherní pohádka ve které
mladičká princezna vymyslí záludné
úkoly, aby se nemusela provdat za starého krále, který se jí nelíbí. V oslím převleku unikne ze zámku a snad časem
pochopí, že pravá krása je očím skryta
a najde cestu k srdci dobrého a moudrého krále. Inscenace vznikla za výrazné
ﬁnanční podpory města Neratovice.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 60 Kč

Čtvrtek 10. listopadu v 19.30
SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ
Divadlo VOSTO5
Režie: Ondřej Cihlář
Hrají: Ondřej Bauer, Kristýna Boková/
Renata Prokopová, Tomina Jeřábek
a další
Osudový příběh nejúspěšnějšího čes-
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kého lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty.I osudové okamžiky
mohou být neskutečně vtipné.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 160, 140, 120 Kč 20% studentská sleva

Délka představení: 120 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Středa 16. listopadu v 19.30
ROMEO A JULIE

Sobota 12. listopadu v 15.00
BOB A BOBEK NA CESTÁCH
Divadlo Anfas
Divadelní zpracování oblíbených příběhů
králíků z klobouku.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer,
Petr Beneš a další
Nesmrtelná klasika Williama Shakespeara.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Sobota 19. listopadu v 18.00
Radek Šlangal

Pondělí 14. listopadu v 19.30
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: Martin Zounar, Adéla Gondíková,
Filip Tomsa a další.
Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou pointou.

ŠEHEREZÁDA
Nové divadlo Mělník
Režie: Milada Hluštíková, Radek Šlangal
Autorský muzikál
o klíčící lásce pouštního démona ke
sličné dívce ze sultánova harému.
Délka představení: 170 minut
Vstupné:
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100 Kč, studenti
a senioři 50 Kč
Neděle 20. listopadu v 15.00
AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA

Metropolitní divadlo
Pohádkový muzikál o strašidelném
zámku, krásné Hermínce a hamižném
starostovi.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

die o náhodném setkání dvou obyčejných žen vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím a životem
prožitým naplno.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 420, 400, 380 Kč

Sobota 26. listopadu v 15.00
ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE

Pondělí 21. listopadu v 19.30
JAN JIRÁŇ a BOTAFOGO koncert
Herec divadla Ypsilon se svou kapelou
hravě mísí městský folk, bigbeat, etno
a jeho milovanou bossa novu.
Vstupné: 200 Kč

Divadlo D5
Čtveřice nerozlučných kamarádů zažívá
nové příhody, tentokrát na divadelních
prknech.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Čtvrtek 24. listopadu v 19.30
Pierre Palmade a Christophe Duthuron
NA ÚTĚKU
Divadlo Ungelt
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Jana Štěpánková, Zlata Adamovská
Nezdolnou energií a nadějí nabitá kome-

Neděle 27. listopadu v 15.00
SNOW FILM FEST
KINO
Extrémní sporty na ﬁlmovém plátně.
Délka představení: Předpokládaný konec
okolo 22. hodiny
Vstupné: 80 Kč
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... a zde několik obrázků pro představu,
co jsou extrémní sporty, při jejichž sledování na SNOWFESTU se vám může
krásně tajit dech.
Nejrychlejší záběry jsme samozřejmě nestihli, ty vás teprve čekají.
Pondělí 28. listopadu
ZUŠ – koncert učitelů
Vstup volný
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sport
Ve dnech 19, 20 a 21. srpna 2016 se konal na tenisových kurtech v Jirnech 32. Ročník tenisového
turnaje u příležitosti 48. výročí vstupu „Spřátelených vojsk“ na naše území.
Pořádání turnaje se jako každoročně ujal Láďa Kubíček.
Občerstvení účastníků zajišťovala tradičně paní Franclová
v restauraci na hřišti. Pečená krkovice byla jako vždy luxusní.
Oběma bych chtěl touto cestou poděkovat za vysoce profesionální přístup.

A teď konečné výsledky. Po všech dlouhých vyřazovacích bojích se do finale probojovali dva borci – Milan Vilímek a největší překvapení turnaje Matěj Kubíček..
Po těžkém boji, kdy se Milan Vilímek zranil (zlomená kůstka
nártu) a krátké ošetřovací přestávce nakonec Milan Vilímek
z Jiren utahal mladého Kubíčka a po setech 6:1, 0:6 a 6:4 se
stal po šesté vítězem tohoto velice prestižního turnaje v Jirnech.
Všem účastníkům, organizačnímu výboru a sponzorům bych
chtěl moc poděkovat a popřát „JEN HOUŠŤ!!!!“

Za tenisový klub Jaromír Bednařík

placená inzerce

ZAMĚSTNÁNÍ
Přijmeme pracovníky (muže, ženy,
důchodce) HPP, DPP pro kontrolní
a dohledovou činnost v logistice
v Jirnech.
POŽADAVKY: spolehlivost, zodpovědnost, dobrá nálada
BLANÍK ČBS spol. s r. o. , 737 614 925

KOMINICTVÍ NĚMEC
opravy, revize, čištění,

tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz

Miloslav Hrůza
JIRNY
AUTODOPRAVA
kontejnerový odvoz su ti a zeminy,
dovoz písku, štěrku, betonu ...
z em n í p r á c e s u n c

Mob.: 777 242 722
777 242 755

tel.: 281 962 423
E-mail: mildah@cbox.cz

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří
14 - 19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč /ks.
Prodej se uskuteční: 13. září a 23. října 2016
Jirny - potraviny u parku - 14.15 hod.
Prodej 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

