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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři!
Právě vstupujeme do nejkrásnějšího měsíce roku – května. Ne
nadarmo se mu přezdívá měsíc lásky. Příroda naplno ukazuje
svoje krásy, na zahradách a polích se naplno rozjely sezónní
práce a i lidé se více scházejí na společných akcích a procházkách v přírodě.
A protože s jarem přichází nové věci, připravili jsme si i my v

našem zpravodaji novou rubriku, kde vás budeme každý měsíc
informovat o konkrétních činnostech obce za uplynulé období.
V našem zpravodaji dále najdete pozvánku na májové slavnosti,
červnový dětský den, který pořádá SDH Nové Jirny, a ohlédnutí
za akcemi, které proběhly v měsíci minulém.
Přejeme Vám příjemné počtení a krásné jarní dny.
Za redakci Zpravodaje Šárka Hanušová

zprá v y z ob c e

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
dne 17. května vás zveme na veřejné zasedání do kulturního domu od 19.00 hod.
Těšíme se na vaši účast.

Stanislav Skořepa, starosta obce

Od 29. 4. 2017 došlo k přečíslování autobusové
linky č. 405 na 655, jedná se o směr Brandýs nad
Labem – St. Boleslav.
Ropid

TŘÍDĚNÍ ODPADU - SKLO

Do zeleného kontejneru patří:
 sklo barevné a bílé (mléčné)
 lahve od nápojů
 skleněné předměty

Do zeleného kontejneru
nepatří:
 porcelán
 keramika
 kamenina
 žárovky, zářivky
 zrcadla
 automobilová skla
 sklo s drátěným výpletem
 televizní obrazovky
 počítačové monitory

Vážení občané,
tímto bych Vás rád informoval o změně, ke které dojde u pytlového sběru a svozu skla.
S účinností od 1. 7. 2017 přejde obec na nádobový systém svozu,
který i nadále bude zajišťovat společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o..

Ti z Vás, kteří sklo třídíte, si 80ti litrové nádoby můžete bezplatně
vyzvednout ve středu v termínu 24/5, 31/5, 7/6 a 14/6 od 14.00
do 19.00hodin ve dvoře OÚ oproti předávacímu protokolu.
Při přebírce zelené popelnice vraťte prosím nespotřebované zelené pytle. Na každé číslo popisné bude vydána max. 1 nádoba.
Tímto krokem si slibujeme zkvalitnění a zjednodušení služby pro
Vás a zároveň i zvýšení bezpečnosti práce pro pracovníky svozové firmy. Svozovým dnem i nadále zůstává prvé úterý v měsíci. Svozová firma bude akceptovat, že v prvních dvou měsících
nového svozového systému skla se na některých místech ještě
budou vyskytovat zelené pytle se sklem.
Z důvodu omezených prostor bude občanům řadových domů
v Jirnech Na Výslunní a občanům vila domů v Nových Jirnech
do jejich lokality umístěn tzv. zvon na sklo, který bude z těchto
oblastí nově vyvážen místo pytlů a 80ti litrových nádob.
Děkujeme za pochopení spolupráci.
Stanislav Skořepa

OZNÁMENÍ ODBĚRATELŮM

Vážení zákazníci,
Firma VaK Zápy, s.r.o., nabízí pro následující období možnost
elektronického zasílání faktur za spotřebu vodného a /nebo stočného.
V případě vašeho zájmu o tuto službu prosíme o zaslání krátké
zprávy na e-mailovou adresu petra.nepivodova@vak-zapy.cz.
Zpráva by měla obsahovat:
- Číslo odběrného místa (uvedeno na faktuře nebo na smlouvě)
- Jméno a adresa odběratele
- E-mailová adresa, kam bude vyúčtování zasíláno
Děkujeme, VaK Zápy, s.r.o.
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ČINNOST OBCE ZA UPLYNULÝ MĚSÍC

V měsíci dubnu obecní úřad zajistil a provedl následující práce:
- doasfaltování ulice Alejka s přípravou na uložení dešťového
žlabu ve spodní části u ulice Zámecká a napojení na dešťovou kanalizaci
- dočištění a srovnání hráze rybníka Vaňák v Nových Jirnech. Již
jsme Vás informovali v minulých číslech, že rybník Vaňák byl
koupen do majetku obce a je plánována jeho rekonstrukce. Bohužel v tuto chvíli obec nevlastní plochu podél hráze tohoto rybníka, která je v majetku Povodí Labe a bez jejich souhlasu nelze
zajistit řádnou rekonstrukci, proto obec provádí úkony, které jsou
aktuálně možné a s Povodím Labe intenzivně jedná
- spolupráce s Policií Úvaly při řešení problému vandalství a poškozování cizí věci – trestný čin sprejerství - jedná se poškozování
obecního i soukromého majetku a znehodnocení vzhledu obce na
několika místech (blíže viz. příspěvek zvaný Pišta).
- spolupráce s Policií Úvaly při řešení problému vandalství a poškozování cizí věci – rozbitá výloha prodejny u Antošů.
- zaměstnanci OÚ provedli pravidelné čištění ulic a sekání trávy,
pálení roští, kácení a prořez stromů na hřbitově, čištění škarp

podél silnice a vpustí dešťové kanalizace, čištění posprejovaných
zastávek
- spolupráce s místními spolky - příprava KD pro kulturní akci
Sdružení Otevřených Srdcí
- odchyt a umístění několika ztracených psů do záchytného kotce
na čistírně odpadních vod a zajištění informace mezi veřejnost.
Pes vždy našel svého majitele díky umístění fota na facebooku
obce
- jednání s firmou Kolinger o umístění pojízdné prodejny pečiva
v obci Nové Jirny. Pro umístění této prodejny budou zajištěny
všechny potřebné kroky – dostatečný přívod a kapacita elektrické
energie, po dohodě s firmou výběr vhodného místa
- jednání s KSÚS o mostním provizoriu přes jirenský potok a dalším postupu. Mostní provizorium bude prozatím ponecháno beze
změny a do obce nebude vpuštěna masivní nákladní doprava
- obec dále řeší přípravu věcí okolo výběrového řízení na novou
školu, pořízení nového územního plánu, právní zastoupení obce,
které by mělo pomoci mimo jiné při jednáních s developery, kteří
chtějí v obci investovat a stavět některé sporné stavby a další administrativní činnosti
Zastupitelé obce Jirny

OSTATNÍ INFORMACE

Obecní úřad Jirny ve spolupráci s místními spolky si
dovoluje Vás pozvat na taneční zábavu do kulturního
domu Jirny.

události a novinky
z naší obce
KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ
JIRNY V ROCE 2017
20. 5.

28. 5.
29. 5.
9. 6.
9. 6.
17. 6.
25. 11.

V OBCI

Májový průvod s hudbou a tancem (+ večerní zábava
v hostinci U Antošů)
Jak se krotí princezna – KD od 14.00 hod.
Prodejní trhy p. Hasík - KD
Loučení s předškoláky v MŠ od 17.00 hod.
Noc Kostelů – Kostel sv. Petra a Pavla v Jirnech –
koncert + prohlídka

Baráčníci slavnost – KD
Mikulášská zábava v KD - SDH Nové Jirny + Veterán
car club Nové Jirny

Ostatní akce:
13. 5. Královský Brod 580 let – Oslavy Českého Brodu, viz.
FB Obec Jirny
15. 5.

o
n
e
š
z ru

Lavička Václava Havla – Horní Počernice, viz. FB
Obec Jirny

28. 5.

Pohádkový les – Fotbalové hřiště v Klánovicích od
9 do 12 hod., viz. FB

Za OÚ Jirny Michaela Vodičková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

29. dubna 2017 se konalo v naší obci další pravidelné Vítání občánků. V prostorách mateřské školky se sešli rodiče se svými nejmenšími a jejich příbuzní a známí, aby společně s námi přivítali
do naší obce naše nejmladší občánky. Po krátkém proslovu a krásném vystoupení, které si připravily děti ze základní školy Jirny, si
rodiče našich nejmenších převzali pamětní list a knihu, která jim
bude připomínat tento slavnostní den. Pak ještě podpis do pamětní
knihy a několik fotografií a příjemné odpoledne bylo za námi.
Milí rodiče, přejeme Vám hodně radosti a štěstí s Vašimi dětmi
a Vám děti, ať prožijete to nejkrásnější dětství, jaké jen je možné
prožít.
Za obecní úřad
Šárka Hanušová

ČARODĚJNICE

Dne 30. dubna 2017 se konalo za kulturním domem tradiční Pálení čarodějnic. Akci organizovali Hasiči Jirny a jejich čarodějnice
byla velkolepá. Blíže se o akci dozvíte na následujících stránkách
v oddíle Spolky a organizace.

STAVĚNÍ MÁJKY

Dnes 30. dubna 2017 se konalo v parku u nákupního střediska tradiční stavění májky.
Sešli se zde ti, kteří chtějí obnovit dávno zapomenuté tradice a
společně se spojit pro dobrou věc. I přes drobné neúspěchy během
stavby májka stojí a pro všechny je symbolem májí. Současně je
první z májových akcí, o kterých jsme vás informovali již v minulém čísle našeho zpravodaje. Doufám, že se v hojném počtu
u májky sejdeme i v den Májové slavnosti 20. května 2017.
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K ZAMYŠLENÍ - PIŠTA

Pišta navštívil Jirny, jeho stopy jsou nepřehlédnutelné.

str. 6

Velkoplošný domovní nápis s plynulým pokračováním na zdi.

Umělec má smysl i pro detail.

Pištův talent má také
ekologický rozměr.
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Pišta - The Traveler.

Umělcovo zastavení u hřbitovní zdi.

Bohužel vysílení tvůrčí prací si vyžádalo autorovo ošetření ve zdravotním středisku.
Došla umělcovi inspirace nebo se můžeme těšit na jeho další tvorbu?
Všichni věříme, že Pišta konečně změní své působiště a přesune své umělecké sklony na místa k tomu určená a ne na
veřejná prostranství. Jejich ničení je dle zákona trestným činem.
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napsali jste nám

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA

u nás v Jirnech na koncertu „všech“ otevřených srdcí

Velmi rád jsem se zúčastnil koncertu Hradišťanu v Jirnech, jako
divák, organizátor a také jako příznivce všech akcí, které z této
naší vesnice dělají o něco útulnější prostor. Jak možná víte, koncert se uskutečnil 9. dubna v jirenském kulturním domě, ale
možná jste netušili, že měl pokračování v podobě pondělního výchovného koncertu pro děti (kapela přenocovala v nedalekém hotelu Bouček v Mochově). Byla by přece škoda tuto příležitost
nevyužít, vždyť Morava, odkud páni muzikanti pocházejí, není
úplně tak za rohem. Školní koncert nakonec navštívili děti ze
Šestajovic, Klánovic, Nehvizd i Horních Počernic.
Pro někoho je hudba z Moravy synonymem tradičních lidových
písní. V podání Hradišťanu jde ale o jedinečnou autorskou tvorbu,

mistrné umělecké podání a témata základních životních otázek.
Jiří Pavlica to také sám mezi písněmi připomenul, a kromě historie Jiren (Ano, čtete správně!) připomněl i podstatu navrácení se
ke svým kořenů a krajině přes naše tradice včetně Velikonoc.
Ještě ve mně doznívá povznášející atmosféra koncertu a napadají
mě různé myšlenky, slova i přirovnání. Skrze hudbu lze vyjádřit
radosti i strasti běžného života, prožitky autora i interpreta. Písně
vyjadřují slovy nesdělitelné, niterné pocity, životní postoje a názory. Připomenu několik písní, kde velmi vnímám hloubku sdělovaného poselství. Modlitba za vodu se slovy: „Voda má, voda
má rozpuštěné vlasy…“. Přesah do konečnosti a prchavosti lidského života jsem našel v písni „Vteřiny křehké“. A do nadpozemské roviny nejenom mě vedla píseň „Anděl strážný“: „Dnes
mám strach o svého anděla, je sám a padá mu peří, cokoliv na
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světě udělám, on vždycky znovu mně věří…“.
Jak popsat to, co je slovy nepopsatelné? Je
to snad duchovnost? Není nutné chodit tak
daleko. Pro mne je to zkrátka jen hloubka života a pocitů, které může člověk žít. Věřím,
že si každý z nás v písních našel to své.

No a v případě toho výchovného koncertu
myslím, že muselo žáky nadchnout raperské
hudební podání velikonočních koled a také
možnost si zahrát se skupinou na podiu. Kdo
ví, možná právě někde u nás v Jirnech nebo
v okolí vyrůstá další takový „Pavlica“.
Z organizačního pohledu vám musím prozradit, že celá akce byla pojata jako oslava Veli-

konoc a nastupujícího jara. Bylo to patrné z pestré
výzdoby kulturního domu. Vchod zdobily barvené
kraslice a stuhy na vrbovém proutí. V předsálí nás
uvítaly krojované dívky a ženy s kapkou dobrého
moku a domácími ručně zdobenými perníčky. Při
vstupu do sálu nehybně stála obrovská postava Moreny, která symbolizuje odchod zimy a příchod plodného jara. A pozornosti diváků také nemohla
uniknout ani obří třímetrová pomlázka na podiu.
Možná i vy, co jste nebyli, jste právě dostali chuť se
na koncert podívat. Nabízím tedy alespoň pár fotek.

Libor Novák

základní škola

DUBEN V JIRENSKÉ ŠKOLE

Recitační soutěž

…moderátorky a porota…

Soutěžící a výherci –

Gratulujeme!
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Den Země trochu jinak

Plastové drobnosti nevyhazujte, ale udělejte si
z nich obraz, jako páťáci…

nebo si vyrobte tichého parťáka. Potřebujete noviny, tapetové lepidlo,
lahev od aviváže...

Zápis do 1. ročníku

Páťáci tradičně pomáhají u zápisu do prvních ročníků. Letos proběhl 6.dubna a byl zvířátkový.

Páťákům-zvířátkům to moc slušelo. Byli velmi šikovní. Při čekání na samotný zápis pomáhali budoucím prvňáčkům zbavit se nervozity.

Dárky od školáků pro předškoláky.

Budoucí žačka u tabule.

I lišce při službě vyhládne.

Mgr. Hana Kudrnová, ředitelka ZŠ Jirny
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mat e ř sk á ško l a
Duben si rád zaskotačí, hned se směje, hned se mračí.
Co přináší za dary?
Pomlázku a maškary.

Přesně v tomto duchu se měsíc duben odvíjel i v MŠ Jirny. Děti se nadšeně připravovaly na svátky jara. Dny ve školce byly plné
velikonočního tvoření a malování vajíček. Děti se učily velikonoční říkadla a písničky, ale také se seznamovaly s velikonočními
tradicemi.
Velmi důležitým datem byl pro naše malé předškoláky den, kdy probíhal zápis do základní školy. Budoucí školáci se na tento den pečlivě připravovali a moc se těšili. Nám nezbývá než popřát budoucím prvňáčkům úspěšný start do první třídy a příjemné chvíle ve školních lavicích. Ať jejich cesta za vzděláním a poznáním je poseta jen samými radostnými událostmi.

Stanislava Děrešová, ředitelka MŠ Jirny

spolky a organizace

HASIČI NOVÉ JIRNY

V sobotu 22. dubna 2017 jsme se zúčastnili soutěže v požárním
útoku Memoriálu Ladislava Báči v Čelákovicích. Fandit přijelo
i několik rodičů, z čehož měly děti velikou radost. I přes jejich
obrovskou snahu vybojovaly krásné 7. místo.
Gratulujeme!

V neděli 30. dubna 2017 se pálily na naší hasičárně čarodějnice.
Účast dětí byla veliká.
Nepřišli jen naši mladí hasiči, ale také jejich sourozenci a rodiče.
Nejdříve proběhlo nějaké to občerstvení v podobě grilovaného
masa nebo opékání buřtů. Po 17. hodině hasiči zapálili hranici, na
jejímž vrcholu stála čarodějnice.
Akce se velice vydařila.

Vedoucí mládeže
Kristýna Vančurová
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HASIČI JIRNY

Minulý měsíc proběhlo v našem sboru hned několik událostí, o kterých bychom
Vás rádi informovali prostřednictvím zpravodaje.
V pátek 7. dubna 2017 proběhla v naší zbrojnici instalace nového svolávacího systému Fireport, který nahradil zastaralý systém Kanga+. Součástí systému je LED
televize, laserová tiskárna a reproduktory. Hlavní výhodou nového systému je vyhlášení poplachu všem členům současně a poskytnutí zpětné vazby na KOPIS
Kladno (operační středisko) od jednotlivých členů, zda se dostaví na základnu či
nikoliv. Veškeré informace se zobrazí na televizi, automat čte informace o zásahu
a tiskárna vytiskne informace o zásahu a mapu k místu zásahu.
Ke konci měsíce dubna, konkrétně 25. dubna 2017, vyjížděla naše jednotka s CAS
K 25 Liaz v počtu 1+4 k dopravní nehodě autobusu, osobního automobilu a cisterny na silnici č. 101 u Mstětic. Naštěstí se jednalo o předem připravené taktické
cvičení základních složek IZS. Cílem cvičení bylo prověřit součinnost nejen jed-

notek IZS při nehodě s velkým počtem zraněných osob, ale také
operačních středisek jednotlivých složek.
Jako každý rok bylo i letos naším sborem pořádáno tradiční pálení
čarodějnic. Pro účastníky akce bylo připraveno tradiční občerstvení (grilované maso a klobásy, točené pivo a limonáda) a atmosféru čarodějnic dodávala vatra, která ve večerních hodinách
osvětlovala okolí a byla zdrojem tepla, které bylo v chladnějším
počasí vítané. Pro nejmenší účastníky byl připraven skákací hrad.

VETERÁN CAR CLUB NOVÉ JIRNY
V AKCI

Ostrá terénní jízda v okolí nádherné Střely.

V dubnu se zúčastnili setkání vojenských historických vozidel
v blízkosti Mladotic spojených s jízdou jarní přírodou.
Cestou necestou po nezpevněných cestách, přes louky, lesy
a brody prověřily tak nejen připravenost stařičkých vozidel, ale
i řidičské umění účastníků. Všech 16 vozidel s více jak 30 účastníky to zvládlo bez větších problémů; pár aut bylo třeba vytáhnout na laně po té, co zapadly.
Náš Veteran car club reprezentovalo 8 členů a 2 psi ve čtyřech
jeepech. K celkové pohodě přispělo krásné prostředí kempu

Ozvučení celé akce a správný výběr hudby zajistil DJ Kuře.
Závěrem bychom chtěli poděkovat jirenským skautům za zapůjčení prostor u jejich klubovny, obci za zajištění mobilních WC
a paní Fialové s manželem za jejich program pro děti. Pro více
aktuálních informací navštivte naše webové stránky

www.hasicijirny.cz.

za SDH Jirny Milan Slabý
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u řeky, hezké jarní počasí, doprovodný program a hlavně setkání s
našimi kamarády.

O náročnosti akce více
vypovídají fotky, které
pořídil Petr Hrubant.
Jiří Pacovský

SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ
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Fanda by měl radost...
A velikou! Není o tom vůbec pochyb. Vždyť tuto větu jsme slyšeli od současných majitelů budovy hostince, a slýcháme ji především od všech lidí, kteří Fandu Antoše osobně znali a se kterými
také natáčíme krátké videorozhovory za účelem podpory projektu
na záchranu sálu. Zachránit sál u Antošů je obrovská výzva, které
nemůžeme klást žádné podmínky. Buďto sál zachráníme nebo
spadne. Čekat na to, až se změní vlastníci nebo se sami od sebe zázračně najdou peníze, je zbytečné. Je potřeba jednat. A bylo potřeba také jednat, když se tato nabídka vůbec naskytla. Díky dobré
vůli dědiců pana Antoše, si nyní můžeme sál pronajmout a máme
smluvně zaručeno, že i po skončení našeho pronájmu, ať bude sál
v jakýchkoliv rukou, bude nadále využíván ke kulturním účelům
v obci a jeho účel zůstane zachován. Podmínkou je však jeho
kompletní rekonstrukce.
Všichni chceme, aby se v sálu opět tančilo, hrálo divadlo, pořádaly kurzy, přednášelo, koncertovalo, schůzovalo, vystavovalo,
oslavovalo, ale především zpívalo a žilo!

OBČANÉ OBCÍ JIRNY A NOVÉ JIRNY

Obec Jirny za života pana Antoše výrazně změnila svou tvář,
k lepšímu ale také k horšímu. Všechny výdobytky dnešní moderní
doby nemohou kompenzovat ztráty, které byly utrženy na malebnosti a postupném vyhasínání ducha obce. Týká se to toho minulého režimu, stejně tak jako toho dnešního, ale především se to
týká nás současníků, kteří k tomu svou každodenností přispíváme.
Nedovolme, aby zmizel tento sál, stejně tak, jak zmizelo proslulé
ochotnické divadlo, přístup do jirenského zámku nebo něco tak
běžného, jako jsou hospody a obchody v obci. Vždyť máme na co
navázat, máme na to být obcí s živými tradicemi, člověčenstvím,
obcí, která si váží každého, kdo nezištně něco dělá pro druhé.
Možná vás také napadla otázka, proč se zrovna náš spolek, kde je
část členů mimojirenských, tolik v této obci angažuje. Odpověď
je na snadě. Vždy tomu tak v Jirnech bylo a zřejmě proto i bude.
Vždy tady bylo mnoho dobrých lidí zvenčí, kteří zde tvořili a dokázali tento prostor docenit a považovat za svůj.
Martin Zuran,
SOS tedy Sdružení Otevřených Srdcí

Kostel sv. Petra a Pavla
Jirny

Program:
17.00 – 17.45 Koncert
Vystoupí děti z jirenské pobočky ZUŠ Jana Zacha.
18.00 – 20.00 Prohlídka kostela a zvonice
Možnost nahlédnout i do běžně nepřístupných zákoutí.
20.00 – 23.00 Ticho a klid
Pro každého kdo chce zažít ticho, klid a přítmí.
Chvíle zastavení, ztišení a rozjímání.
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Sbor dobrovolných hasičů Nové Jirny
Vás zve na

Tradiční dětský
den
v sobotu 10. června 2017 od 13,30 hod.
v Nových Jirnech „v louce“
(od kapličky ulicí V Dubinách až na konec)
občerstvení pro děti zdarma
Soutěže pro děti, ukázky hasičské techniky a práce
mladých hasičů
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Vlastenecko – dobročinná samostatná
obec Baráčníků ,, Podlesí “ Nové Jirny

Vážení sousedé a milé tetičky, dovolujeme si Vás
pozvat na 80. výročí
založení naší baráčnické obce ,, Podlesí “ Jirny,
které se bude konat 17. 6. 2017
v kulturním domě v Jirnech.

Program
10.30 – 11.00 vítání hostů
11.00 – 12.30 zahájení
přestávka s podáním staročeské
pocty
zprávy
12.30 – 13.30 přestávka s obědem
13.30 – 14.00 kulturní vložka
14.00 – 15.00 průvod s prapory (položení věnců )
15.00 – 16.00 česká beseda + občerstvení
zdravice hostů
závěr – ukončení staročeského sedění písní (Ta naše písnička česká)
16.00 – 19.00 volná zábava
Hezké odpoledne Vám zpříjemní hra o ceny
a hudba AJETO Bohumila Lhotáka.
Na Vaší účast se srdečně těší konšelstvo.

kdy a kam
Divadlo Horní Počernice – program na květen a červen 2017
Sobota 13. května v 15:00
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
BALET
Baletní studio Balletina
Nastudování: Kristýna Čerešňová DiS.
Dětské baletní představení na hudbu Pavla Iljiče Čajkovkého.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 170 Kč
Neděle 14. května v 15:00
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
BALET
Baletní studio Balletina
Nastudování: Kristýna Čerešňová DiS.
Dětské baletní představení na hudbu Pavla Iljiče Čajkovkého.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 170 Kč
Pátek 19. května v 17:00
HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2017
KONCERT
Festival studentských orchestrů pořádaný ZUŠ Ratibořická
Délka představení: 90 minut. Vstup volný
Úterý 23. května v 19:30
MUZZIKANTI
KINO
Režie: Dušan Rapoš
Hrají: Pavel Kříž, Martin Dejdar, Maroš Kramár, Eva Vejmělková,
Jaromír Nohavica a další

Muzzikanti jsou ﬁlm plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost, odehrávající na českopolském pomezí v kraji pro zdánlivě obyčejné, a přece něčím
osobité příběhy s dobrým koncem...
Délka představení: 109 minut. Vstupné: 80 Kč
Sobota 27. května v 19:00
KAIROVO KVARTETO
KONCERT
Smyčcové kvarteto studentů Pražské konzervatoře.
Hrají: první housle - Viktor Janoštín, druhé housle – Gabriela Barillová, viola – Eric Eberhart, violoncello Adam Klánský.
Franz Schubert - op. 125 No.1, Wolfgang Amadeus Mozart –
Malá noční hudba (všechny čtyři věty),
Scott Joplin – The Entertainer
FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ
47. ročník nejstarší přehlídky amatérského divadla pod širým
nebem
Pátek 19. května ve 21.00
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
DS Právě začínáme
Starý mládenec Manuel se konečně chystá ženit. Jeho matka
Fanny po deseti letech „odpočinku v pokoji“ vstane z hrobu, aby
na situaci osobně dohlédla a nevěstu si proklepla. Energická
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žena se tak znovu začne plést do života svého dospělého syna.
Protože maminky jsou tu od toho, aby svým dětem pomáhaly
ukazovat správnou cestu.
Režie: Klára Šimicová a Iva Ptáčková
Hrají: J. Sůvová, J. Špaček, Z. Víznerová, M. Král, M. Klich, E. Bartoňová, S.Tomek, R. Sýkorová, O. Krásný
Sobota 20. května v 17.00
POHÁDKA O PONOCNÉM
Jak ponocný ztratil roh, dostal jiný a nakonec měl dva...
Pohádkové vyprávění do kterého se zapojí i děti a budou s Ivo
Vrbou společně hrát a řádit na jevišti. Hrají: Ivo Vrba a diváci
Sobota 20. května ve 21.00
HRDINA ZÁPADU
DS Do Propasti Kosti
Kde dneska počestné děvče může najít řádného a poctivého ženicha? Pěkného mužského s čelem klenutým a moudrýho jak
Šalamoun? Mládence, kterého se bojí četníci i bludní kostlivci?
Praví hrdinové pocházejí ze západu!
Režie: Daniela Záveská, Markéta Zikmundová
Hrají: V. Hendrych, D. Štochl, T.„Kapík“ Kapal, B. Vrátná,
V. Černá, D. Staněk, J. Horyna, M. Kryška, N. Groverová,
M. „Buckleyová“ Černá, P. Hildebrandová
Neděle 21. května v 17.00
VÍLÍ POKLAD
DS Dipona
Příběh dvou děvčátek vypráví o hamižnosti jejich macechy,
o dobrých lesních vílách, které pomocí pokladu změní chamtivost v lásku a díky opravdovému přání vrátí i tatínka z vojny.
A poklad? Tím je přece šťastná a spokojená rodina! Dospělí herci
sice rozehrávají příběh, ale hlavními protagonisty jsou právě děti.
Režie: Josef Pšenička
Hrají: M.Vávrová, K. Půlpánová, S. Půlpánová, A.Vávrová a další.
Pátek 26. května ve 21.00
Sobota 27. a neděle 28. května v 17.00
DS Na Radosti Horní Počernice
Znáte někoho, kdo si po sobě neuklízí hračky? A víte, že zřejmě
chytl čurbesajdu? Pošlete ho za paní Láry Fáry, ta zná lék na
všechny dětské nemoci a navíc je s ní i legrace!
Hravé příběhy paní Láry Fáry s písničkami a loutkami hrají děti
z Horních Počernic.
Režie: Eva Čechová
Hrají: Z. Staňková, K. Eisenhammerová, M. Klímová, A. Staňková,
T. Zuščík, L. Schovancová, Á.Kulhavá, B.Tůmová, J. a V. Čechovy.

Sobota 27. května ve 21.00
SOUDNÉ SESTRY
Březnický a rožmitálský divadelní spolek
Předlohou fantasy komedie je stejnojmenný kultovní román britského autora Terryho Pratchetta, jenž ve svém bájném světě Zeměploše rozehrává prastarý a nadčasový příběh sváru dobra
a zla, příběh lidské touhy po moci a ovládnutí druhých.
režie: Robert Barták
Hrají: I. Procházková, S. Kubová, A. Heverová, P. Chotívka, J. Štěpánová, T. Henkl, K. Matyášová, M. Pešta, J. Matyáš, I. Procházka, Z. Janečková a další.
Sobota 3. června v 10:00
INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS OF CZECH REPUBLIC IN
BODYBUILDING AND FITNESS
Mistrovství České republiky
Délka: do cca 20:00. Vstupné: 350 Kč (pronájem otevřený veřejnosti)

a co vaše
inzerce?

inzerce

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz
Do firmy zabývající se daňovým
poradenstvím a účetnictvím

hledáme mzdovou účetní
na částečný úvazek

- variabilní pracovní doba, místo výkonu práce Jirny.
Znalost účetnictví výhodou. Pozice vhodná i pro ženy na MD.
Info na tel. 775 871 292

Firma Armogroup, s.r.o. se sídlem
v Brandýse nad Labem zabývající se
zpracováním betonářské výztuže,
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přijme na HPP pracovnici administrativy,

s pracovní náplní příprava výroby a asistence technického
oddělení.
Požadujeme znalost MS Office zvláště Excel a komunikativnost. Nabízíme zaškolení do systému, výhodné platové podmínky, práce v mladém kolektivu.
Nástup možný ihned.
Pro více informací piště do emailu: lulak@armogroup.cz

Firma Armogroup, s.r.o. se sídlem
v Brandýse nad Labem zabývající se
zpracováním betonářské výztuže,

přijme na HPP profesionálního řidiče.

Požadavky: profesní řidičský průkaz skupiny C+E.
Praxe v řízení
Náplň práce: doprava armatury, denní návraty na provozovnu
Nabízíme: zázemí společnosti s odpovídající platové
zařazení.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
z našeho chovu!
Stáří 14 -19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks.
Prodej: 21. května a 18. června 2017
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

inzerce

