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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři,
je to právě rok, co náš zpravodaj změnil svůj kabát a začal se vydávat v barevné verzi. Ráda bych proto popřála našemu zpravodaji
hodně příspěvků, zajímavostí a hlavně čtenářů v dalším roce
a další nápady od vás, kterým se rozhodně nebudeme bránit.
Děkujeme.
V měsíci říjnu proběhlo v naší obci několik zajímavých událostí,
a to Vítání občánků v prostorách mateřské školy, Jirenská drakiáda
pořádaná základní školou Jirny na poli za místním hřbitovem
a koncert Ondřeje Havelky a jeho „Melody Makers“ v jirenském
kulturním domě. A právě k posledně jmenované události se chci
tak trochu vrátit. Událost to byla velkolepá a návštěvnost velmi
vysoká. Kulturní dům se zaplnil do posledního místa a všichni vychutnávali atmosféru písní z 30-tých a 40-tých let. Výzdoba sálu

byla promyšlena do posledního detailu. A před samotným vystoupením bylo potřeba udělat i drobné úpravy v kulturním domě,
a to především zprovoznit další šatnu pro účinkující. To se
úspěšně podařilo za podpory členů a příznivců Sdružení Otevřených srdcí, kteří společně s obcí Jirny a jejími zaměstnanci udě-

lali z bývalého skladiště „všeho možného“ šatnu, za kterou by se
nemuseli stydět ani ve velkém divadle. A že se dílo podařilo vám
dokazují tyto obrázky:
Máme z díla velkou radost a doufáme, že se šatna bude líbit
i ostatním účinkujícím, při dalších kulturních akcích v naší obci,
ať už jsou to plesy, koncerty, divadla či jiné.

Za redakci Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e
SLOVO STAROSTY

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 5. 10. 2016

Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: dle presenční listiny

Program :

1. Dokončení změny ÚP č.10
2. Pořízení nového ÚP obce Jirny
3. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1735/7 o výměře 46m2 do
majetku obce (škarpa v ul. Lovecká)
4. Směnná smlouva obecního pozemku p.č. 622/17 o výměře
8m2 za pozemek p.č. 624/35 o téže výměře v lokalitě Na
Kaštance
5. Žádost firmy ČEZ Distribuce a.s. o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene za pokládku podzemního vedení na pozemkup. č. 1741/1 – zřízení elektro přípojky na návsi v Nových Jirnech
6. Veřejnoprávní smlouva s městem Úvaly
7. Smlouva s firmou NetSprint

8. Různé – pověření k řízení MŠ Jirny
9. Diskuse, usnesení a závěr

Návrhová komise: p. Ing. Červinka, p. Vodička
Ověření zápisu: p. Ing. Hůrza, pí. Mgr.Kudrnová
Hlasování veřejné, diskuse ihned

12x ano
12x ano

1. DOKONČENÍ ZMĚNYÚP Č.10
Starosta seznámil přítomné s tzv. Předkládací zprávou o průběhu pořizování Změny č.10. ÚP obce Jirny, která řešila
problematiku převodu lokality mezi zámeckým parkem a připravovanou stavbou nové školy – převod rezervní plochy na
plochu určenou pro všeobecně obytné území.
Záměr pořídit tuto změnu č.10 byl schválen usnesením
zastupitelstva obce dne 24. 6. 2015.
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Následně probíhalo projednání Návrhu zadání včetně jeho
schválení a dále zpracování návrhu změny projektantem, společné jednání o návrhu změny a posouzení dokumentace
KÚSK. Byly vzneseny připomínky k ochrannému pásmu vysokorychlostní tratě podél dálnice D11. Po úpravě plochy
ochranného pásma bylo pokračováno v řízení o změně č.10
ÚP obce Jirny a proběhlo veřejné projednání. Nakonec bylo
konstatováno, že tento územní plán není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
KÚSK a se stanovisky dotčených orgánů. Na základě tohoto
je zastupitelstvo obce Jirny vydat Opatření obecné povahy
č.2/2016 – Změnu č.10 ÚP obce Jirny.

Starosta požádal zastupitele, aby se hlasováním vyjádřili k odsouhlasení č. 10 a přednesl návrh samostatného usnesení – příloha č.1
Hlasování:
12x jednohlasně souhlasí

2. POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚP OBCE JIRNY
V roce 2013 rozhodlo ZO o vypracování aktualizace - tzv.překlopení stávajícího územního plánu obce Jirny ve spolupráci
s panem Markem Šplíchalem. Vzhledem však k nutnosti vypracování Změny ÚP č.8 – pozemek pro novou školu a dále i Změny
ÚP č.9 a 10, byla práce na aktualizaci ÚP obce pozastavena.
Protože od roku 2013 uplynula spousta času a mnohé věci se
změnily, bylo po konzultaci na KÚSK a po domluvě s pořizovatelem p. Šplíchalem rozhodnuto ukončení prací na aktualizaci
s tím, že bude pořízen nový ÚP obce Jirny.
Starosta přednesl žádost zapracovat do návrhu usnesení:
• ZO upouští z důvodu nutnosti změn od záměru projednávané
aktualizace (překlopení) ÚP obce Jirny
• Schvaluje pořízení nového územního plánu obce Jirny
• Ukládá starostovi zajistit zpracování návrhu Zadání ÚP obce
Jirny
Hlasování:
12x jednohlasně souhlasí

3. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKU p.č. 1735/7 O VÝ
MĚŘE 46 m2 DO MAJETKU OBCE
Jedná se o část pozemku – škarpy v Nových Jirnech v ulici Lovecká, patřící paní Maškové, která se rozhodla veřejnou část
škarpy podél obecní komunikace bezúplatně převést do majetku
obce. Záměr byl řádně projednán a zveřejněn na úřední desce. Nebyly vzneseny žádné námitky. Starosta požádal zastupitele, aby
se hlasováním k převodu pozemku vyjádřili.
Hlasování: 12x jednohlasně souhlasí
4. SMĚNNÁ SMLOUVA OBECNÍHO POZEMKU P.Č.
622/17 O VÝMĚŘE 8 m2 ZA POZEMEK p.č. 624/35
O TÉŽE VÝMĚŘE V LOKALITĚ NA KAŠTANCE
Směňované pozemky se nachází na konci ulice Kaštanová s křižovatkou ulice Javorová. Ke směně stejně velkých pozemků –
trojúhelníků o výměře 8m2 dochází z důvodu zajištění a zvětšení
dopravní bezpečnosti v dané křižovatce. Záměr byl taktéž řádně
projednán a zveřejněn na úřední desce. Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Hlasování :12x jednohlasně souhlasí

5. ŽÁDOST FI. ČEZ DISTRIBUCE A.S. O UZAVŘENÍ
SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ NA ZŘÍZENÍ
VĚCNÉHO BŘEMENE ZA POKLÁDKUPODZEMNÍHO VEDENÍ NA POZEMKU P.Č. 1741/1
Jedná o novou elektropřípojku pro novou pojistkovou skříň na
obecním pozemku p.č. 1741/1 na návsi v Nových Jirnech pro stavební parcelu p.č. 1154/15. Zábor bude činit 1 m2. (1.000,-Kč
+ DPH).
Hlasování :
12x jednohlasně souhlasí
•

Smlouva s fi ČEZ distribuce a.s., o zřízení věcného břemene
– služebnosti v ulici Navrátilova v Jirnech na obecním pozemku p.č. 1694/1 pro stavbu RD na pozemku p.č. 28/1. Jedná
se o překop ulice pro pokládku kabelového vedení pro novou
pojistkovou skříň. (1.210,- Kč včetně DPH).
Hlasování:
12x jednohlasně souhlasí
•

Smlouva s fi. ČEZ Distribuce a.s., o zřízení věcného břemene
– služebnosti v ulici Vrbová na obecních pozemcích p.č.
1762, 1599/1, 1599/3 1599/6 na uložení kabelového vedení.
(8.400,-Kč + DPH).
Hlasování:
12x jednohlasně souhlasí.
6. ÚVALY
Tato veřejnoprávní smlouva s městem Úvaly se bude týkat zajišťování činnosti a spolupráce podle zákona o obecní policii. Hlavním úkolem pro hlídky Městské policie Úvaly na katastru Jiren
bude :
• Komplexní zajištění veřejného pořádku
• Kontrola bezpečnosti silničního provozu, měření rychlosti
• Zajišťování úkolů plynoucích z obecních vyhlášek apod.
Hlasování:
12x jednohlasně souhlasí

7. SMLOUVA S FIRMOU NETSPRINT
V poslední době probíhala v částech obce rekonstrukce komunikací a chodníků, byly pokládány s předstihem chráničky pro zajištění realizace projektu „Optická síť Jirny“, jejímž investorem je
firma NetSprint.
Důvodem této předčasné pokládky je nevstupovat v budoucnu do
již hotových povrchů.
Hlasování:
12x jednohlasně souhlasí
8. RŮZNÉ – POVĚŘENÍ K ŘÍZENÍ MŠ JIRNY
Z vážných rodinných důvodů musela ukončit k 30. 9. 2016 funkci
ředitelky v MŠ Jirny i pracovní poměr paní Jana Tykvová. Tuto
funkci vykonávala od 1. 8. 2016. Za dva měsíce zde udělala se svými kolegyněmi strašně veliký kus práce a nastartovala školku do
řádného chodu. Starosta jí i jménem ostatních zastupitelů vyjádřil velké poděkování. Z pozice ředitelky jmenovala i svoji zástupkyni paní Stanislavu Děrešovou, kterou při odchodu z funkce,
po odsouhlasení starostou, pověřila řízením školky. Po konzultaci na
KÚSK odboru školství byl tento postup potvrzen a odsouhlasen.
Starosta požádal zastupitele, aby se hlasováním k danému tématu
vyjádřili a odsouhlasili jmenování paní Děrešové do funkce ředitelky pověřené řízením MŠ.
Hlasování:
12x jednohlasně souhlasí

9êVOHGN\KODVRYiQtGR=DVWXSLWHOVWYD6WĜHGRþHVNpKRNUDMHNRQDQpYHGQHFK 7.10. –
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INVESTIČNÍ AKCE, FINANČNÍ VÝBOR – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Výčet a vyhodnocení investičních akcí zrealizovaných v letošním
roce včetně těch, které budou ještě během podzimu dokončeny,
bude proveden na prosincovém veřejném zasedání. Tam bude
přednesen i návrh provizoria rozpočtu na příští rok s ohledem na
plánované akce.
21. září se sešel finanční výbor, aby provedl hrubé předběžné vyhodnocení plnění a čerpání obecního rozpočtu. Protože nebyla
v letošním roce zahájena stavba nové školy, rozhodlo ZO již
v létě o rekonstrukci dalších komunikací. To pro finanční komisi
znamenalo připravit rozpočtové opatření a v rámci rozpočtu upravit některé položky a uvést je do souladu s předpokládanou skutečností k 31. 12. 2016.

ŽÁDOST NA MŠMT O DOTACI
Vypsána Výzva k předložení žádostí o podporu v rámci programu
133 310–Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných
územně samosprávnými celky. Termín podání k 31. 10. 2016.
Předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí je 15 .2. 2017.
(30mil.Kč)
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Financování 85% + spoluúčast obce 15%
Financování 70% + spoluúčast obce 30% (součást projektu je tělocvična).
Zastupitelstvo obce
souhlasí s podáním žádosti
na MŠMT3ĜHGQ
o doKandidátní listina
3ODWQpKODV\
taci na akci projekt z programu 133 310 a souhlasí se závazkem
spolufinancování 15 resp. 30% z celkových nákladů akce – projektu.
Hlasování:
12x jednohlasně souhlasí
Dále se prověřují i možnosti získání dotačních prostředků z ROPu
i případně MF. Zastupitelstvo obce dále pověřilo starostu oslovit
bankovní ústavy o poskytnutí podmínek k případnému úvěru na
stavbu nové školy (bude se odvíjet od úspěšnosti žádostí o dotace).
9. DISKUSE, USNESENÍ, ZÁVĚR
- Krátký dotaz a debata ohledně možnosti poskytnutí čipů
k závoře u REWE všem obyvatelům Jiren.
- Ing.Červinka přednesl návrh usnesení, který byl zastupiteli
jednohlasně odsouhlasen.

Stanislav Skořepa, starosta obce

OSTATNÍ INFORMACE

Výsledky hlasování do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech
7. 10 .–8. 10. 2016 pro obec Jirny a Nové Jirny
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15. října se v prostorách jirenské mateřské školy konalo slavnostní
Vítání občánků. Přivítali jsme 12 nových občánků, kteří se narodili v naší obci a kteří společně se svými rodiči dorazili v tento
den, aby převzali pamětní listy, knihu a fotografie, které jim jednou, až dospějí, připomenou, jak krásní byli.

Jak už se stalo tradicí, našim nejmenším a jejich rodičům přišly
zazpívat děti ze základní školy a předvedly úžasné pásmo písniček a básniček, které se hodily právě pro tuto příležitost. Chtěla
bych poděkovat všem dětem a paní učitelce Janě Nové za jejich
skvělé vystoupení.
Protože je podzim a fotografování venku by bylo obtížnější než na
jaře, probíhalo tentokrát přímo v prostorách školky a všem to moc
slušelo.
Děkuji paní fotografce Kateřině Brůhové, že to s námi opět
zvládla, a budeme se těšit na jaro, kdy bude další vítání….
Chtěla bych Vám, milí rodiče, popřát mnoho radosti a štěstí s Vašimi nejmenšími a poděkovat, že jste přišli a současně děkuji
všem, kteří se podíleli na organizaci i průběhu tohoto slavnostního
dne.
Šárka Hanušová

mat e ř sk á ško l a
- Měsíc říjen byl ve znamení sbírání kaštanů. Část kaštanů byla ponechána na třídách, kde je děti využívají
nejen k výrobě zvířátek a dalším tvůrčím činnostem, ale
i k předmatematickým představám – určování počtu,
apod. Druhá část kaštanů byla dětmi odevzdána lesníkovi, který kaštany odveze zvířátkům do lesa.

- V tomto měsíci bylo také dokončeno sázení lesoparku.
Dětí se chodí na nové stromy dívat, povídají si o nich
s učitelkami a těší se, jak se o ně budou na jaře starat.

- Děti navštívily naučnou stezku okolo rybníka v Jirnech, kde se dozvěděly mnohé o zvířatech a rostlinstvu
v okolí.
- Úspěšně pokračujeme v logopedické prevenci. Na
fotce jsou děti zachycené při gymnastice mluvidel.

Za MŠ Jirny Stanislava Děrešová
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základní škola
JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN STOJÍ ZA TO ŽÍT...
Nejen pro ten dnešní, ale pro každý den i večer stojí za to žít.
To ví i páťáci, ale přesto jsme
si ten sobotní užili trošku
jinak než obvykle.
Do kulturního domu jsme
vyrazili za kulturou a že to
stálo za to, potvrdí děti,
které se koncertu Ondřeje
a jeho bandu Melody Makers
zúčastnily.

Bylo to vřelé a profesionální vystoupení a my
jsme se takřka vnořili do
doby vzniku písní.

My
a majitel vozu...
A holky už nastartovaly
a jelo se do druhé
poloviny...
(Pan majitel si jen kousal
nehty strachy, abychom
mu jeho fešáka nenabouraly :) )
Mgr. Jana Nová
Šplhavci a ti ostatní ...
.... se na nás přiletěli, tedy přijeli podívat. Píďa, Tonda,
tuky tuky Dan a další se nám představili ve výukovém
programu Ornity.
Stejně jako předchozí roky byl plný důležitých
a zajímavých informací, provázal nám život šplhavců
s ostatními živočichy, kteří jejich práci potřebují ke
svému životu.
Seznámili jsme se se strakapoudem, špačkem Tondou,
puštíkem Píďou, netopýrem a z teplých krajin nás navštívil i tukan Dan.
Mgr. Jana Bláhová
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kultura v obci
Spolek Občané obcí Jirny a Nové Jirny ve spolupráci s Farností sv. Petra a Pavla, Obecním úřadem Jirny, MŠ, ZŠ
a ZUŠ Jana Zacha vás zve na
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ZSVÍCENÍ VÁNOČN
Program:
vystoupení dětí MŠ, ZŠ a ZUŠ Jana Zacha

v neděli 27. 11. 2016
od 17:00 hod
v prostoru před kostelem

slavnostní rozsvícení vánočního stromu starostou obce
Pro pohodovou předvánoční atmosféru všechny
 slovem provází p. Stanislav Lehký,
srdečně zveme na voňavý svařák či horký čaj.
člen Městských divadel pražských
garantem je www.sdruzenijirny.cz




Spolek Občané Jirny a Nové Jirny pořádá ve spolupráci s Farností Jirny
a Obecním úřadem Jirny

Setkání se svatým
Mikulášem
dne 4. 12. 2016 v 15.00 hod
ve farním kostele v Jirnech

Vystoupí Ztracená kapela
a poté se můžete těšit na setkání
se sv. Mikulášem
a mikulášskou nadílku
Poukázky na dárkový balíček
k zakoupení v provozovně
prádelny v Jirnech
(u zastávky BUS)

Těšíme se na Vás!
www.sdruzenijirny.cz
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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
Kde: Kulturní dům Jirny
Vstupné 80 Kč

Čerpací stanice Petr - Sponzor dětského divadla
Předprodej vstupenek: přes internet na www.vstupenka.net
Jirny - ZŠ Jirny, hostinec U Antošů, Nové Jirny - potraviny
Haken, Šestajovice - řeznictví Marešovi, Horoušany - obecní
úřad a školka

spolky a organizace
SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ

Jirenský spolek „Sdružení Otevřených Srdcí“ děkuje všem, kteří se se zapojili do organizace letošního Jirenského Srdcebraní s Ondřejem Havelkou a Melody Makers“, které se událo v sobotu 22. 10. 2016 v kulturním domě v Jirnech.

Z výtěžku vstupného by nebylo vůbec možné pokrýt všechny náklady na takto náročné představení. O tom jistě ví své všichni,
kteří přispívají svou činností ke zkvalitnění kulturního a společenského života u nás v Jirnech. Bylo nutné oslovit nemalou
řádku sponzorů a dobrých lidí. Ne všichni oslovení chtěli nebo
mohli pomocnou ruku podat. Nicméně naprostá většina oslovených souzní s potřebou obnovovat v dnešní době a zejména u nás
v obci vztahy. Ať jsou to vztahy mezilidské, sousedské, vztahy

mezi spolky, vztahy ke krajině či místu, kde jsme se rozhodli žít.
Říká se tomu pospolitost, vzájemnost a sounáležitost a bez vzájemné pomoci a spolupráce lidí vč. firem a institucí by tyto ideály
nebylo možné podporovat.
Nelze zde vyjmenovat všechny, kterým poděkování náleží. Ráda
bych přesto poděkovala obci Jirny resp. panu starostovi Stanislavu Skořepovi a panu Janu Cibulkovi za spolupráci při znovu
zprovoznění další šatny v kulturním domě, jejíž příprava byla pro
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konání koncertu nezbytná. Na jejím vybavení se podílel i náš spolek a jistě bude s úctou a radostí využívána všemi, kteří ji budou
při pořádání větších akcí v KD pro vystupující potřebovat.

nictví Marešovi - Šestajovice.
Vlastní příprava sálu, výzdoba, instalace historického vozu a výstavy historických rádií si vyžádala další pomocníky, z nichž bychom chtěli tímto také poděkovat panu Zbyňku Kolocovi se ZŠ
Jirny, panu Jaroslavu Jiráskovi a zástupcům Sokola Jirny paní Heleně Křížové a Miloši Šrůtkovi, herci divadel pražských Stanislavu Lehkému.
Celoživotního koníčka na výstavě historických rádií prezentovali

Děkuji generálnímu partnerovi Jirenského Srdcebraní 2016 společnosti DEKSTONE přírodní kámen s.r.o.
Dále společnostem: APD Jirny s.r.o. - osobní a nákladní pneuservis, Michal Červenka – zemní práce, Čerpací stanice Petr,
Kamenosochařství – František Hausdorf Nové Jirny, Granit
s.r.o. – Václav Hausdorf, PPG
Deco Czech a.s. – Jirny, Pragomedica Plus a.s. Říčany, Tržan
lahůdky s.r.o. – Čelákovice,
Vecom zdvihací zařízení s.r.o. –
Praha, Labox s.r.o., LE & CO –
Ing. Jiří Lenc, s.r.o.
A dále všem prodejním místům
vstupenek:

Cukrárna Bazar - Klánovice, restaurace Babiččina Beseda - Klánovice, Cukrárna pod Kaštany –
Úvaly, Čerpací stanice Petr - Horoušany, Hostinec „U Antošů“Jirny, Obecní úřad Zeleneč, OK
cukrárna - H. Počernice, Potraviny Haken - Nové Jirny, Restaurace „U Drástů“- Nehvizdy, Řez-

SDRUŽENÍ 4 MÚZY

pánové Pavel Zelenka (Integra –
oldradio) a Martin Stránský (historický radioklub).
Vůz AERO 1000 zapůjčil do sálu
KD a osobně s ním z Klánovic
přijel klánovický patriot a buditel
pan Jindřich Lukáš.
Děkujeme rovněž všem návštěvníkům Jirenského Srdcebraní za
vytvoření nádherné atmosféry
a všem lidem dobré vůle, kterým
na společných věcech záleží
a kteří neztrácejí ideály.
Cítíme, že podobné akce mají
smysl a hlavně, jak říká podtitul
letošního ročníku, „nás to tady
furt baví“.
Za Sdružení Otevřených Srdcí
Helena Zelenková

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 24.11.2016 od 20 hodin
V hostinci U Antošů
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HASIČI NOVÉ JIRNY

V sobotu 8. října 2016 se dvě pětičlenná
družstva starších žáků zúčastnila podzimního kola celoroční hry Plamen
2016-2017 - Závodu požárnické všestrannosti v Křížkovém Újezdci.
Někteří z nich stáli na této startovní čáře
poprvé. Na šesti připravených stanovištích plnili dané úkoly a odpovídali na
vylosované otázky. Do celkových výsledků byl započítán ten lepší čas družstva spolu s trestnými minutami.
Konkurence z okolních sborů byla letos
opravdu veliká a naše hlídka skončila
na 16. místě.
Pochvala od vedoucí je samozřejmě neminula. Už teď se všichni moc těší na
jarní kolo.

Máte zájem
o návštěvu Mikuláše,
čerta a anděla?
Stejně jako v předchozích
letech se tohoto krásného
zvyku ujmou naši mladí
hasiči a na tel. čísle
608 947 455 na slečnu
Kristýnu Vančurovou si je
můžete pro Vaše děti objednat.

Jménem výboru SDH Nové Jirny
bych Vás chtěla pozvat na
Výroční valnou hromadu našeho sboru
dobrovolných hasičů,
která se koná v sobotu 14. ledna 2017
na myslivecké chatě od 17,00 hod.
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

sport
Česká fotbalová liga 2016/2017
Muži
Tabulka

Zdroj: http://www.viktoriejirny.cz/2_100046_14-ceska-fotbalova-liga-2016-2017, ze dne 2.11.2016

1.

Viktorie Jirny

14

9

3

2

38:14

33

2.

FK Loko Vltavín, z.s.

14

9

0

5

34:23

27

3.

FK Králův Dvůr

14

7

4

3

24:15

27

4.

MFS Chrudim, z.s.

14

8

1

5

26:19

25

5.

FC Olympia Hradec Králové a.s.

14

7

2

5

29:16

24

6.

FK Litoměřicko, z.s.

14

6

4

4

18:15

24

7.

FK Tachov

14

7

2

5

24:23

24

8.

TJ Jiskra Domažlice, z.s.

14

7

2

5

30:22

23

9.

SK ZÁPY

14

7

2

5

30:23

23

10.

FC Slavoj Vyšehrad, a.s.

14

7

2

5

27:23

23
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11.

SK Převýšov

14

6

4

4

22:18

23

12.

FK Dobrovice

14

6

3

5

30:27

23

13.

TJ Štěchovice, z.s.

14

4

5

5

21:20

20

14.

FC Písek fotbal z. s.

14

5

3

6

18:22

18

15.

SK Benešov z.s.

14

4

2

8

15:36

16

16.

SK Benátky nad Jizerou

14

1

4

9

12:24

11

17.

FK Hořovicko

14

2

2

10

5:28

10

18.

FC MAS Táborsko a.s. B

14

1

1

12

13:48

4

SK VIKTORIE JIRNY - FC PÍSEK 3:0

Jirny – Ani ve 12. kole ČFL, ve které místní SK Viktorie hostila
v tabulce čtrnáctý FC Písek, domácí tvrz nepadla a tak šňůra bez
porážky domácích pokračuje.
Ztrátu všech bodů si svěřenci trenéra Hradeckého pamatují z 5.
kola ve Štěchovicích (2:0). Hosté z Písku se netajili tím, že tady
nějaký ten bod chtějí uhrát. „Jsme si vědomi síly soupeře a chtěli
jsme ho dnes bodově vykrást, to se nám ale bohužel nepodařilo,
protože naše probuzení přišlo pozdě, už když jme prohrávali 3:0,“

svěřil se po zápase písecký kouč Ondřej Prášil a současně dodal, že
se nediví, proč jsou právě Jirny lídrem soutěže.
Jeho protějšek Václav Hradecký vyzdvihl výkony gólmana Otáhala a úspěšného střelce dvou zásahů: „Vláďa Pokorný měl v tomto utkání nakročeno k hattricku (ve 38. min. ještě trefil břevno,
pozn.red.) a to, že jsme dnes neinkasovali, byla velká zásluha naší
dobře fungující defenzívy a hlavně brankáře, kdy poté, co soupeř
po hodině vystřídal hned trojici hráčů, ožil, byl blízko ke skórování, ale Martin Otáhal byl proti!“

Zdroj: http://www.viktoriejirny.cz/aktuality, ze dne 2.11.2016

kdy a kam
Divadlo Horní Počernice - program divadla na listopad a prosinec 2016
Vstupenky jsou v prodeji pouze v pokladně Divadla Horní Počernice nebo on-line. Pokladna divadla je otevřena od pondělí do pátku od 16.00 do 19.00 a vždy hodinu před představením.
divadlopocernice.cz/divadlo/
Středa 16. listopadu v 19.30
ROMEO A JULIE
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer, Petr Beneš a další
Nesmrtelná klasika W. Shakespeara.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Vstupné: 100, 80, 60 Kč
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

Sobota 19. listopadu v 18.00
Radek Šlangal
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: 100 Kč, studenti a senioři 50 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 komedie 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

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

Sobota 26. listopadu v 15.00
ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Divadlo D5
Čtveřice nerozlučných kamarádů zažívá nové příhody, tentokrát na divadelních prknech.
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Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
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
Pondělí 28. listopadu
ZUŠ – koncert učitelů
Vstup volný
Čtvrtek 1. prosince v 19.30
Michael McKeever
VZTAHY NA ÚROVNI
DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová, Vlasta Žehrová,
Martin Zounar a další.
Povedená rychlá a bláznivá fraška v hvězdném obsazení.
Délka představení 120 minut.
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Sobota 3. prosince v 18.00
Martin McDonagh
PORUČÍK Z INISHMORU
Ty-já-tr / Hrobeso
Režie: Luděk Horký
Ďábelská groteska, černá jako kočka, co vám v noci přejde přes
cestu.
Délka představení ????
Vstupné: 100 Kč, studenti a senioři na 60 let 50 Kč
Neděle 4. prosince v 15.00
COPPÉLIA
Baletní škola BcA Jána Němce
Tradiční taneční vystoupení žáků baletní školy.
Délka představení 60 minut.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 6. prosince v 19.30
PLOVÁRNA
Bratři v tricku
Režie: Veronika Riedlbauchová
Hrají: Adam Jarchovský, Václav Jelínek, Kristýna Vlčková
Představení volně inspirované Vančurovým Rozmarným létem.
Délka představení 60 minut (hrajeme bez přestávky)
Vstupné: 200, 180, 160 Kč, studentská sleva 20%
Středa 7. prosince v 19.30
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
KINO
Režie: Dan Wlodarczyk
Hrají: Pavel Liška, Marek Adamczyk, Jenovéfa Boková a další.
Propletenec přátelství, zrady, lásky a zklamání nás zavede do
speciﬁcké a unikátní společnosti nelegálních prospektorů,
kteří se pohybují za hranicí zákona.
Délka představení 90 minut.
Vstupné: 80 Kč

Pátek 9. prosince v 19.30
Susan Bigelow a Janice Goldberg
RŮŽOVÉ BRÝLE
Divadlo Ungelt
Režie: Lucie Bělohradská
Hrají: Zuzana Bydžovská, Hana Maciuchová a Sabina Rojková
Dramatický příběh, odehrávající se v roce 1938 v Chicagu, nepostrádá irský ani židovský humor.
Délka představení 105 minut.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč
Sobota 10. prosince v 15.00
N.R.Erdman, Jana Galin a Jurij Galin
MRAZÍK
Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Jurij Galin
Pohádka na motivy slavného ﬁlmu.
Délka představení 60 minut.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 11. prosince v 19.30
Patrick Barlow
MESIÁŠ
Divadlo Verze
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: David Prachař, Igor Chmela, Mariana Prachařová
Absolutní vánoční klasika plná montypythonovského humoru.
Délka představení 120 minut.
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Pondělí 12. prosince v 18.00
KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Vystoupení pěveckých sborů ZUŠ Ratibořická
Délka představení 60 minut
Vstup volný, je nutné vyzvednout si předem vstupenku
v pokladně divadla
Úterý 13. prosince v 19.30
PAVEL DOBEŠ
Koncert folkového písničkáře.
Vstupné: 200 Kč, studentská sleva 20%

KONCERT

Středa 14. prosince v 16.00 a v 18.00
VÁNOČNÍ SHOW2016
Agentura Amfora
Oblíbené vánoční představení, kde si děti zazpívají i zasoutěží.
Délka představení 80 minut
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 15. prosince v 18.00
FIT STUDIO D
Vánoční akademie
Délka představení 90 minut
Vstupné: jednotná cena 100 Kč
Pátek 16. prosince v 19.30
VÁNOČNÍ KONCERT NADI VÁLOVÉ
Délka představení 90 minut (představení bez přestávky)
Vstupné: jednotné vstupné 200 Kč

str. 14
Neděle 18. prosince v 17.00
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Vánoční atmosféra provoněná svařeným vínem. Přijďte si pro
Betlémské světlo do Divadla v přírodě.
Vstup volný

Jako hosta uvede Jana Boušková nejlepšího hráče na lesní roh
Radka Baboráka.
Délka představení 120 minut
Vstupné: 260, 230 200 Kč

Pondělí 19. prosince v 19.30
Jakub Nvota
ROŠÁDA
Divadelní spolek Frída
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Martin Trnavský, Barbora Munzarová, Radim Novák,
Marika Procházková
Situační komedie o tom co dělat, když se manžel začne chovat
bláznivě. Hlavně si nenechávat pomáhat od příbuzných….
Délka představení 160 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Středa 21. prosince v 18.00
HARFA JANY BOUŠKOVÉ A JEJÍ HOSTÉ

placená inzerce

Koupím pole, louky, zahrady do 50 Kč/m2,
tel. 603 442 474

Přijmeme prodavačku-prodavače,
floristku-floristu do květinářství
na P9 a ve Středočeském kraji
v Úvalech u Prahy nejlépe na plný
úvazek.Dle dohody je možná brigáda nebo poloviční úvazek.
Požadujeme minimálně 2 roky
praxe v oboru.
Nástup možný ihned!
Nejlepší platové podmínky v ČR
v tomto oboru! 13. a 14. plat
u plného pracovního poměru!
http://www.kvetiny -jasmin.cz,
Mob. číslo 608 982 711

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

 Pracuji s kosmetikou Janssen a Skeyndor

 Kosmetické ošetření pro všechny typy pleti
 Depigmentační ošetření

 Diamantovou dermabrazii
 Peeling s AHA kyselinami
 Laser

 Manikůru + zábal na ruce, gel lak on- oﬀ
 Líčení - svatební, denní, slavnostní
 Lymfodrenáž obličeje
 Mikromasáž očí

 Depilace - teplým i studeným voskem

 Prodej pěsticí i dekorativní kosmetiky
 Poradenství

 Dárkové poukazy

Nyní dárek pro vás - při předložení tohoto kuponu
10% sleva na jedno kosmetické ošetření, platnost do
20. 12. 2016
Provozní doba
pondělí až pátek dle dohody
od 8 do 20 hod

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

Miloslav Hrůza
JIRNY
AUTODOPRAVA
KONTeJN erOVý ODVOZ SuTi A ZeMiNY,
DOVOZ PÍSKu, ŠTěrKu, BeTONu ...
ZeMNÍ PrÁCe S uNC

Mob.: 777 242 722
777 242 755

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

