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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři!
Za redakci našeho zpravodaje Vám chci moc poděkovat za
všechny dny strávené s námi, za to, že čtete náš časopis a přispíváte do něj.
Budeme rádi, pokud nám zůstanete věrni i v tom roce příštím.

Přejeme Vám krásné vánoční svátky plné pohody a štěstí,
všechno nejlepší do roku 2018 a ať se ve zdraví sejdeme
i v lednu.
Za redakci
Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e
SLOVO STAROSTY

Krásný vánoční čas všem!

OBEC
JIRNY

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních
svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Činnost obce za uplynulý měsíc

V měsíci listopadu obecní úřad zajistil a provedl následující práce:






Pokračují práce na stavbě nové školy –
pravidelné informace přinášíme na obecním facebooku i na našich stránkách
Práce na opravě hráze rybníku Vaňák se
blíží do svého konce
Proběhlo další pravidelné Vítání občánků
v prostorách MŠ Jirny
Byl zajištěn a připraven vánoční strom
u kostela na jeho slavnostní rozsvícení
Pravidelná údržba veřejného prostranství
obce, ořezávání větví, hrabání listí

Zastupitelé obce Jirny

Stanislav Skořepa
starosta

Informační e-mail

Přesně před rokem jsme vám oznámili, že bychom rádi zajistili v obci nový informační systém, který by formou e-mailové komunikace rozesílal důležité informace
všem přihlášeným zájemcům. Týkalo by se o kulturní i provozní informace – např.
výpadek dodávky vody, elektřiny, ztracený pes, odečet vodoměrů atd.
Obec za tímto účelem zřídila e-mailovou adresu: informace@jirny.cz

Bohužel ke dnešnímu dni byl zájem velmi malý a nebyl tedy tzv. dotažen do konce.
Obec sice zajistila jiné informační médium, a to obecní facebook, nicméně ne každý
občan je aktivní na sociálních sítích a je tedy možné, že dané informace vůbec nezaznamená.
Proto bychom se rádi k tomuto tématu vrátili a posunuli celou věc o kousek dál.
Věříme, že tento systém pomůže k lepší informovanosti občanů.
Proto, prosíme Vás, kteří jste se prozatím nepřihlásili a máte o tento způsob informací zájem, abyste zaslali svůj kontakt na výše uvedený e-mail, budeme vás dále
informovat o dalším postupu.
Zastupitelé obce Jirny
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OSTATNÍ INFORMACE
Vážení občané Nových Jiren,
v prosinci bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete nahlásit do 29. 12. 2017 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.

Oznamujeme nájemcům hrobových míst číslo:
148, 248, 426, 455, 480 na I. části hřbitova
8, 16 na II. části hřbitova
že k 31.12.2017

skončí platnost Smlouvy o nájmu hrobového místa (vyplacení
hrobu). Prosíme, dostavte se na Obecní úřad Jirny nejpozději
do 21.12.2017

a uhraďte příslušný poplatek na dalších 10 let. Nová smlouva
Vám bude vystavena na místě.
Vyvěšeno: 14.11.2017
Za OÚ Lucie Proroková

Stěhování Městského úřadu proběhne ve dvou etapách

1. etapa – od čtvrtka 16. listopadu 2017 do úterý 28. listopadu 2017

Stěhování agend z budov úřadu v Biskupské ulici, Masarykově náměstí, Mariánském náměstí do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59.
Stěhování agend z budovy úřadu v Biskupské ulici na budovy
úřadu na Mariánském náměstí.
Provoz v budově úřadu Ivana Olbrachta 59 bude zahájen v úterý
5. prosince 2017.

Od čtvrtka 16. listopadu 2017 budou pro veřejnost uzavřeny tyto agendy:

Odbor dopravy – Biskupská
– evidence motorových vozidel – dojde ke kompletnímu přemístění do budovy úřadu na Mariánské náměstí.
– evidence řidičských průkazů – agenda uzavřena do neděle
31. 12. 2017; od 1. 1. 2018 zůstává provoz agendy řidičských
průkazů v Biskupské zachován v obdobném rozsahu jako
v minulosti.
Pozn.: Po celou dobu od uzavření Biskupské jsou tyto agendy
kompletně zajištěny v budově úřadu na Mariánském náměstí ve
Staré Boleslavi.

Odbor vnitřní správy – Biskupská, Masarykovo náměstí, Mariánské náměstí

– Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů – dojde ke
kompletnímu přemístění z budovy v Biskupské do budovy
úřadu Ivana Olbrachta 59.
– Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů – dojde ke
kompletnímu přemístění z budovy úřadu na Mariánském náměstí do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59.
– Organizačně správní oddělení – dojde k přemístění přestupkové agendy z budovy úřadu na Masarykově náměstí do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59.

Odbor obecní živnostenský úřad

Dojde k přemístění z budovy úřadu na Mariánském náměstí do
budovy úřadu Ivana Olbrachta 59 (po dobu uzavření je provoz
zajištěn v budově úřadu v Orebitské).

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Dojde k přemístění Oddělení sociálně právní ochrany dětí z budovy úřadu Mariánského náměstí do budovy úřadu Ivana Olbra-

chta 59 (po dobu uzavření je provoz zajištěn v Orebitské).
Dojde k přemístění Oddělení sociálního zabezpečení z budovy
úřadu na Masarykově náměstí do budovy úřadu Ivana Olbrachta
59.

Odbor životního prostředí

Dojde k přemístění části Odboru životního prostředí umístěného
v budově úřadu na Masarykově náměstí do budovy úřadu Ivana
Olbrachta 59.

2. etapa – od pondělí 27. listopadu 2017

Stěhování agend z budovy úřadu v Orebitské ulici na Masarykovo
náměstí, Mariánské náměstí a do Ivana Olbrachta 59.
Na adrese Orebitská žádná agenda Městského úřadu od 1. ledna
2018 nebude umístěna – všechny budou přemístěny na jiné sídlo.
Všechny agendy budou od pátku 15. prosince 2017 fungovat
v nových prostorách.

Odbor dopravy

V pondělí 27. listopadu 2017 dojde k uzavření agend Odboru dopravy umístěných v budově úřadu v Orebitské ulici a k jejich přemístění do budovy úřadu na Mariánské náměstí.
Odbor obecní živnostenský úřad
V pondělí 27. listopadu 2017 dojde k uzavření agend Odboru živnostenského úřadu umístěných v budově úřadu v Orebitské ulici
a k jejich přemístění do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59.

Odbor životního prostředí

V pondělí 4. prosince 2017 dojde k uzavření agend Odboru životního prostředí umístěných v budově úřadu v Orebitské ulici
a k jejich přemístění do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59.

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

V pondělí 4. prosince 2017 dojde k uzavření agend Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví umístěných v budově úřadu v Orebitské ulici a k jejich přemístění do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59.

Úsek územního plánování a památkové péče Odboru
stavebního úřadu, územního plánování a památkové
péče
V pondělí 11. prosince 2017 dojde k uzavření agendy úseku územ-
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ního plánování a památkové péče Odboru stavebního úřadu,
územního plánování a památkové péče umístěné v budově úřadu
v Orebitské ulici a k jejímu přemístění do budovy úřadu na Masarykovo náměstí.
Odbor

Podatelna bude v budově úřadu v Orebitské ulici fungovat do
úterý 19. prosince 2017.
Od 15. prosince 2017 bude zprovozněna podatelna v budově
úřadu v Biskupské ulici.

Stěhování agend městského úřadu od 16. listopadu do 28. listopadu 2017

Odbor dopravy
Odbor vnitřní správy – agendy
občanských průkazů, cestovních pasů,
evidence obyvatel, přestupky
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor životního prostředí

agenda úsek územního plánování
a památkové péče – Odbor stavebního
úřadu, územního plánování
a památkové péče –

Současné umístění odboru

Nové umístění odboru

Biskupská / Masarykovo náměstí
/ Mariánské náměstí

Ivana Olbrachta 59

Orebitská / Masarykovo náměstí
/ Mariánské náměstí

Ivana Olbrachta 59 / Biskupská

/ Masarykovo náměstí

Ivana Olbrachta 59

Orebitská

Masarykovo náměstí

Orebitská / Biskupská
/Mariánské náměstí

Mariánské náměstí / Biskupská

Orebitská / Mariánské náměstí

Ivana Olbrachta 59

Na pracovišti v Biskupské ulici budou agendy MěÚ vykonávány v rozsahu zhruba 10–12 pracovníků Odboru sociálních věcí (OSPOD
+ sociální kurátor + výdej parkovacích karet pro držitele průkazů ZTP), 1x referentka Odboru dopravy zajišťující agendu řidičských
průkazů a 1x pracovnice podatelny.
Za OÚ Jirny Michaela Vodičková

události a novinky z naší obce

KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ V OBCI JIRNY V ROCE 2017
15. 12.
22. 12.
24. 12.

Vánoční koncert - KD
J. Ryba - Česká mše vánoční - od 18 hod. kostel sv. Petra a Pavla v Jirnech
Zpívání u lesní kapličky v Nových Jirnech - od 14:00 hod.

Kulturní dům 2018:
12 - 13. 1. Prezidentské volby
20. 01. Ples MS Podlesí Jirny
26.-27. 1. 2. kolo prezidentských voleb
10. 02. Ples SDH Šestajovice

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu, dne 4.11. se konalo další tradiční Vítání občánků v
mateřské škole v Jirnech. Do naší vesničky jsme přivítali 12
nových občánků, kteří se narodili v uplynulém roce.
Tentokrát jsme o vystoupení požádali paní učitelky a děti z naší
mateřské školky, kteří si pro tuto slavnostní příležitost nacvičili pásmo krásných básniček a písniček. Děti to zvládly skvěle
a jejich vystoupení se všem velice líbilo.

Ráda bych poděkovala všem maminkám a tatínkům se svými
nejmenšími i jejich rodinám, že se zúčastnili a užili si spolu
s námi ten slavnostní den, paním učitelkám z mateřské školy,

17. 02.
03. 03.
17. 03.
24. 03.
27.-29. 4.
30. 06.
10. 11.
24. 11.

Ples Baráčníci
Obecní ples
Ples SDH Nové Jirny
Výroční schůze SPCCH - KD
Skaut
Soukromá akce - KD
Svatomartinský ples
Mikulášská zábava - Veteran Car Club, SDH Nové Jirny
Za OÚ Jirny Michaela Vodičková
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že nám věnovaly svůj čas, fotografce Katce za krásné fotky, které
můžete vidět i na stránkách obce
a obecním facebooku a také všem
z obecního úřadu za spolupráci při
této krásné tradici.
Doufám, že v naší obci už natrvalo
zůstane a že se společně setkáme
při příštím Vítání občánků, které
proběhne v jarních měsících.
Děkuji všem!

Šárka Hanušová

V JIRENSKÉ KNIHOVNĚ TO ŽIJE…

I letos se v místní knihovně uskutečnilo Tržiště drobností.
My, aktérky, těmto setkáním říkáme familiárně TRŽÍKY a vždy
se na ně moc těšíme.

ořechy, křížaly, perníčky a v neposlední řadě i pita chleby nebo
hummus …

Tato odpoledne se již stala tradicí a letošní ročník byl již pátý!
Vždy před Vánoci se v listopadu a v prosinci sejdou po dvě odpoledne v knihovně šikovné ruce, tedy i se zbytky těl, a nabízí
příchozím své vlastnoručně vyrobené drobnosti.
Můžete si zde vybrat knižní záložky, ozdobné bločky, klíčenky,
náušnice,věnce, dekorace na stromeček, ponožky, čepice, vtipné
tabulky na dveře, adventní kalendáře, krásně zabalené vyloupané

V roli prodejců se zde tradičně představuje i skupinka šikovných
dětí.

Letošní odpoledne probíhala v nových, rozšířených, prostorách
knihovny.
Toto vzdušnější a světlejší prostředí bylo moc příjemné a pohodovou náladu dotvářela i nabízená káva, voňavý svařák či teplý
čaj. S nápojem jste se mohli usadit v pohodlných křesílkách, zakousnout vánoční cukroví a poklábosit se známými, se kterými
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se v každodenním shonu nemáte čas zastavit.
Pokud letos do knihovny v tento čas vaše kroky nezamířily, těšíme se na vás napřesrok.
Jana Nová a Romana Foučková

SVATOMARTINSKÝ PLES

– děkujeme všem, kteří podpořili dobrou věc.

Dne 11. listopadu se v sále KD v Jirnech konal 1. ročník Svatomartinského plesu pořádaný Spolkem přátel tance Šestajovice
a Jirny, za laskavé podpory Sdružení otevřených srdcí, jirenských
včelařů ZO ČSV Úvaly a Obecního úřadu Jirny. Hned první roč-

ník se stal pro nás prubířským kamenem. Ne jen, že jsme šli do
„neznámých vod“, ale uspořádali jsme ples jako benefiční akci na
podporu rekonstrukce historického sálu „Kvapík“ v restauraci
U Antošů. A to nás zavazovalo. Díky finanční podpoře mnoha
sponzorů a dárců, díky zúčastněným, kteří do posledního místečka
zaplnili sál a byli štědří jak při dražbě, tak i tombole, díky starostlivosti paní Zelenkové, pana Zurana a finanční podpoře pana
Lehečky za jirenské včelaře, se nám akce opravdu vydařila
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a splnila svůj benefiční účel. Na konto sdružení SOS podporující
rekonstrukci Kvapíku jsme předali 25.000,-Kč.
Kdo na plese byl, ten sám může posoudit. Jak přímé ohlasy, tak reakce na sociálních sítích, byly jen a jen kladné. Snažili jsme se
ples zorganizovat tak, aby splnil nejen své benefiční poslání, ale
aby byl kulturní akcí jak pro jirenské, tak i pro obyvatelé okolních obcí. Zatančit si přijeli také ze Šestajovic, Zelenče, Horoušan, Klánovic, Počernic a z Prahy. Nelze zde vyjmenovat všechny
sponzorující firmy, společnosti a podnikatele. Za hodnotné dary
především děkujeme TH – store.cz, Újezd.net, čerpací stanice

PETR, STOCK Božkov, Le&Co, ZOS Jirny Šestajovice, ABRA
software, p.Kovalovi za myslivecký spolek Šesterák v Klánovicích a Bioret klinice. Samozřejmě i všem dalším, kteří jakkoli
přispěli či podpořili dobročinný záměr plesu. S poděkováním

mat e ř sk á škol a
ZPRÁVIČKY Z MŠ

V říjnu jsme v naší mateřské
škole společně oslavili svátek Halloween. Děti se sešly
v kostýmech strašidel, čarodějnic a různých zvířátek.
Společně si zatancovaly, zasoutěžily a vyrobily si papírová strašidýlka.
Velký úspěch mělo společné
dlabání dýně a závěrečná
ochutnávka dobrot, které
přinesli rodiče.
Touto oslavou jsme zakončili podzimní tvoření, které
zanedlouho vystřídá výroba
zimních výtvorů. Děti budou tvořit sněhové vločky,
hvězdy, zvonečky, učit se
vánoční básničky a koledy
a všichni se tak budeme těšit
na Vánoce.

nesmíme zapomenout také na všechny účastníky předtančení
a doprovodných programů, na pana Stanislava Lehkého, který
plesem provázel a moderoval a skupinu HITOS.
Nakonec Vám můžeme slíbit, že termín pro druhý ročník Svatomartinského plesu již máme zajednaný a příští rok v listopadu se
budeme opět těšit na nové výjimečné setkání. Setkání s vámi
všemi, kteří rádi tančíte, bavíte se a jste ochotni podpořit to, co
nám pomůže spolu lépe komunikovat, porozumět si, radovat se
a společně šťastněji žít.
Za Spolek přátel tance Šestajovic a Jiren,
manželé Dufkovi a Hnízdilovi
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Do Jirenského zpravodaje za modrou třídu

Mgr. Irena Kolafová

základní škola

Šálohraní ve škole

Jak to všechno začalo…

Šála je upletená…
Vážení rodiče,
děkujeme, že jste se ve velmi hojném počtu zapojili do
naší soutěže o nejdelší šálu.
Způsobili jste tím ve třídách velmi veselou a tvořivou
atmosféru.
Děti se těšily, jak dlouhá bude jejich třídní šála, zapojily
se do sešívání jednotlivých kousků, zkoušely, jestli se do
ní vejde celá třída...
Nejvíce se vyřádily děti z družiny a dívky z páté a šesté
třídy.
V pondělí všechny kusy rozbalily v pohybové místnosti.
Že je taková šála hrozně bezva věc, můžete vidět na
stránkách školní družiny.
Dá se napínat, přeskakovat, můžete ji rozvlnit jako moře
nebo se do ní zakuklit jako ta marnivá housenka
ze Sekorovy knížky.
A jak naložíme s těmi metry šály? Někde šála zdobí třídu,
někde školní chodby a v následujících dnech můžete
sledovat, jak školní šála bude halit stromy či předměty
kolem školy.
A nyní to nejdůležitější…
Celá školní šála měří úctyhodných 327,15 m!
Nejdelší šálu, která měří 44,50 m má třída 2.B!
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Nejdelší šály upletly tyto rodiny:
1. Závorkovi : 15,10 m (4.C)
2. Královi : 15 m (5.A)
3. Hanykovi: 14,20 m (2.B)

Jak dopadla tipovací soutěž?
Dáma, která střeží vchod do ředitelny, měla kolem krku
šátky v délce 18,10 metru!

Všem velmi gratulujeme, nejlepší pletaře a vítěze tipovací
soutěže rádi odměníme.

Družinové šálování...
Dnes 20. 11. jsme si v družině s pletenými výrobky pohráli motali jsme kukly,

vytvořili dráhu,

a vlnobití,

tipovali jsme si, jak dlouhá šála vlastně je. I nás toto číslo
velmi překvapilo - šála měřila neuvěřitelných 327,15metrů!!!

Nejlepší na konec…
Strom připravený na zimu:

A to není ještě všechno…
Pokud si najdete chvilku času v předvánočním shonu
nebo o vánočních svátcích a vypravíte se na procházku,
určitě nepřehlédnete další šálovou dekoraci, která zdobí
naši školu - šálové věnce. I pro děti je zábavné hledat „ tu
naši šálu˝.akcích.
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Páťáci a šesťáci odborně zateplují
školu - tedy její okolí!

Vážení čtenáři a přátelé školy,
děkujeme vám za celoroční přízeň
a podporu jirenské školy, přejeme
všem krásné a klidné Vánoce a do
nového roku hodně štěstí, zdraví
a osobních i pracovních úspěchů.
I v roce 2018 se těšíme na společná
setkávání při školních akcích.

Děti a učitelé ZŠ Jirny

spolky a organizace

HASIČI NOVÉ JIRNY

Sbor dobrovolných hasičů

Nové Jirny
Vás zve na

Výroční valnou hromadu
která se koná

v sobotu 13. ledna 2018 od 17,00 hod.
v Nových Jirnech na myslivecké chatě
těšíme se na Vaši účast
výbor SDH
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SDH Nové Jirny Vám všem přeje krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2018
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

VETERAN CAR CLUB NOVÉ JIRNY

Mikulášská taneční zábava

V sobotu 25.11. se v Kulturním domě
v Jirnech konala Mikulášská taneční
zábava, kterou pořádaly spolky Veterán car club Nové Jirny a Sbor dobrovolných hasičů
Nové Jirny a kdo přišel, určitě neprohloupil. Celý kulturní dům byl vyzdobený v duchu tématu – období 2.
světové války – v sále byla dokonce umístěna dvě vojenská vozidla – jeepy – a oblečení pořadatelů odpovídalo době (40.léta). Hudbu zajistila oblíbená skupina
BUENO, kterou známe i z jiných zábav a plesů pořádaných v našem kulturním domě. Během tance a zábavy byla i dvě kulturní vystoupení, a to taneční
vystoupení ve stylu latinsko-amerických tanců, kde
skvěle zatančila novojirenská rodačka Kristýnka se
svým partnerem a módní přehlídka dobového oblečení
a výzbroje vojáků z 2. světové války. Na konci přehlídky navíc všichni veteráni oblečeni do vojenských
uniforem korzovali sálem. V půlnoční přestávce proběhla dražba kance a následná tombola. Na zábavu dorazilo velké množství lidí z Jiren a Nových Jiren, krom
zastupitelů i pan starosta a dokonce několik pozvaných
přespolních z řad spřátelených veteránských klubů.
Zábava se protáhla do pozdních nočních hodin a myslím, že pořadatelé mohou být spokojeni. Jsme rádi, že
se náš kulturní dům těší takové oblibě kulturních akcí
a těšíme se na zprávičky z dalších plesů i jiných společenských akcí.
Za VCC Nové Jirny
Šárka Hanušová
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HUDEBNÍ SDRUŽENÍ „SOUSEDÉ“

Jak nejlépe strávit Štědrý den? Sváteční odpoledne s dětmi a partou přátel v přírodě a večer v kruhu rodinném…

Na Štědrý den od 14.00 hodin Vás všechny zveme na setkání u Jirenské lesní kapličky při našem tradičním zpívání.
Rádi bychom zde navodili sváteční atmosféru a společně podpořili tradici společným zpěvem krásných českých vánočních koled
a možná i několika dalších písní.
Vezměte rodinu, své přátele a známé, jejich děti i děti jejich dětí
a přijďte. Protože, kde jinde potkáte a můžete pozdravit všechny
své sousedy a známé, než právě tam.
Všichni novojirenští najdou texty koled v příloze našeho čísla
a Vy ostatní je dostanete přímo na místě.
Těšíme se na Vás!

JUNÁK JIRNY

Za „Sousedy“
Robert Holaj, kapelník

Během listopadu proběhly pravidelné schůzky všech družin a dvě
akce. Jednodenní zábavné odpoledne družiny soviček a miniCodeweek. MiniCodeweek byl víkendový program seznamující
skauty se základy programování a konal se 25. – 26. 11.
Začínali jsme v 9 hodin, a když jsme přišli, viděli jsme plno počítačů. Celý den jsme hráli programovací hru, kde jsme se stali

mágem a obcházeli mytické postavy. Každá nám zadala matematický či logický úkol. Poté jsme měli 2 možnosti, buďto vypočítat příklad z hlavy, nebo naprogramovat vzoreček a podle něj úkon
počítač sám provedl. Za vypočítání úkolu jsme dostali zkušenostní
body a zlaťáky. V obchodě jsme si za zlato mohli koupit různá
vylepšení. Po každé kapitole programovací hry jsme narazili na
postavu, která nám zadala pohybovou hru, abychom nezůstali jen
u počítače. Byli jsme venku, hráli jsme hru s míčem podobnou
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házené, zahráli si ping pong na stolech v klubovně a skákali přes
švihadlo různými způsoby.
Po večeři jsme si pustili film a chvíli si povídali. Už to vypadalo,
že půjdeme spát, když se najednou strhla velká kapesníčková
bitva. Nikdo nevyhrál, ale vedoucí nám to pěkně nandali!

Ráno jsme vstali, uklidili, nasnídali se a šli zase domů. Moc jsme
si akci užili a doufáme, že bude někdy zase znova.
Pro více informací o našem středisku na adrese www.junakjirny.skauting.cz
Kristýna Škorpíková, Barča Majerová, Lucka Fialová – družina Žabek

VLASTENECKO – DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ, PODLESÍ JIRNY

Zima už nás dostihla, Vánoce se blíží, ale přesto si moc rádi užíváme sluníčka, když se občas objeví. I tak tomu bylo 21. října.
při naší brigádě na hřbitově. Listí bylo spousta, ale sešlo se nás 15,
tak nám šla práce dobře od ruky.
28. října jsme byli pozváni k uložení urny s ostatky našeho zesnulého člena souseda Bláhy. Pieta se uskutečnila za přítomnosti
jeho rodiny, baráčníků a hasičů na místním hřbitově.
2. prosince jsme oslavili svátek svatého Mikuláše v místním ob-

SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ
Rybova Mše v Jirnech

„Není v Jirnech člověk ten, který by pamatoval
onen den, kdy byl tento majstrštyk v naší obci proveden.“

Asi nenajdeme žádného pamětníka, který by pamatoval uvedení Rybovy Mše v Jirnech, a to tu
žijí i téměř století spoluobčané!
Česká Mše Vánoční, tento bezesporu největší klenot české barokní hudby, je nejvyhledávanějším
dílem podtrhující atmosféru Vánoc. S povděkem
tedy vítáme jedinečnou možnost realizovat toto
dílo i u nás v Jirnech, a to v podání známého hudebního a pěveckého sboru „Pražští pěvci“.
Ve spolupráci s obcí Jirny a jirenskou farností Vás
zveme na mimořádný kulturní zážitek, který se
uskuteční 22. 12. 2017 od 18 hodin v kostele sv.
Petra a Pavla v Jirnech.
Poslechem této hudby budeme mít možnost se
naladit na atmosféru českých Vánoc a zapomenout na starosti všedních dní.

Vstupenky bude možno zakoupit od začátku prosince na obvyklých předprodejních místech a také
přes internet. Předprodejní místa:
Jirny - Hostinec U Antošů, Jirny - prodejna potravin, Nové Jirny - Veteran car club, Šestajovice
- Řeznictví Marešovi, Horoušany - Čerpací stanice Petr, Úvaly - Cukrárna Pod Kaštany, Nehvizdy - Restaurace U Drástů, Zeleneč - Obecní
úřad, Horní Počernice - OK Cukrárna, Klánovice
- Cukrárna Bazar, Klánovice - Restaurace Babiččina Beseda. Přes internet na www.vstupenka.net
Vstupné 200 Kč, děti a důchodci 150 Kč
V případě vysokého zájmu uvažujeme o přesunutí koncertu do kulturního domu. O této případné změně budete včas informování. Datum
i čas zůstává. Sledujte prosím naše stránky, FB
a nástěnky v obci.
SOS Jirny – Sdružení Otevřených Srdcí, z.s.

čerstvení „Na Hřišti“. Pojedli jsme, popili, rozdali si dárečky, zazpívali a přišel i čert s Mikulášem. O týden později se sejdeme
naposledy v tomto roce při úklidu hřbitova.

Do nového roku přejeme všem občanům Jiren, organizacím, spolkům, OÚ a redakci Zpravodaje krásné Vánoce a šťastný a veselý
rok 2018.
Za baráčníky Irena Vilímková
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Recitál Lucie Bílé a Jiřího Maláska

Všechno je možné!

To je výstižný podtitul 5. ročníku Jirenského Srdcebraní. Lucie
Bílá s Petrem Maláskem byli opravdu 22.listopadu 2017 v Jirnech! A to není vše. Aby toho nebylo málo, na úvod koncertu vystoupil Vladimír Aubrecht, skvělý nevidomý pianista, který se
společně s klienty studia Oáza
pro mentálně postižené a klienty centra Dědina stal součástí letošního charitativního
ročníku.
Atmosféra v sále byla od začátku strhující a ztišené publikum s očekáváním přijímalo
každý tón. Moc Vám všem děkujeme!
Vám divákům, Vladimírovi,
ale především energií neutuchající paní Lucii a jejímu virtuóznímu doprovodu panu
Petrovi. Letošní ročník se
opravdu vydařil! Jsme velmi
rádi, že jsme mohli pozvat
handicapované klienty, ale
také za to, že výtěžek z letošního ročníku poputuje do obnovy komunitního a společenského centra v Jirnech

„Sálu U Antošů“. Toto centrum bude sloužit nejen k setkávání
lidí v této příměstské oblasti, těch tzv. zdravých či handicapovaných, ale především k posilování mezilidských vztahů, které jsou
pro rozvoj člověka a místa, kde žije, tak důležité.
Ještě jednou děkujeme za tento společný mimořádný zážitek!
SOS Jirny – Sdružení Otevřených Srdcí, z.s.
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Poděkování za Svatomartinský ples!

Rádi bychom poděkovali manželům Dufkovým ze Šestajovic
i manželům Hnízdilovým z Jiren za přípravu a organizaci prvního
ročníku Svatomartinského plesu v Jirnech. Především ale musíme
poděkovat za jejich záměr podpořit touto akcí jiný jirenský projekt, totiž probíhající rekonstrukci Sálu u Antošů, kterému již
mnozí místní neřeknou jinak, než „Kvapík U Antošů“.
Ples se uskutečnil 11. listopadu 2017 a jeho součástí byl uvítací
drink, předtančení, módní přehlídka, tombola, dražba velmi hodnotných sponzorských darů a závěrečné slosování vstupenek. Plesem provázel Stanislav Lehký a hrála kapela Hitos. Malí tanečníci
nás okouzlili provedením waltzu, tanga, valčíku a quickstepu, taneční mistr Martin Hejhal s partnerkou a Ondrou Dufkem nás
nadchli potom svou taneční šou latinskoamerického tance. Zveme
Vás tedy i na Martinovi kurzy tanečních pro dospělé, které se
budou konat od února příštího roku v Jirnech, právě v sále u Antošů. Přihlásit se můžete na www.artimo.cz, kde najdete všechny
informace i přihlášku.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří výrazně
přispěli ke zdaru plesu a k hodnotným darům, které si mohli téměř
všichni návštěvníci odnést. Jsou to:

V prvé řadě firma TH-store.cz- Horní Počernice jenž poskytla
nový box zn. Thule do benefiční dražby, který vydražil občan
Jiren za 12.000,- Kč
A dále dle abecedy:
ABRA Software a.s., Billa s.r.o. - Šestajovice, Bioret klinika
Praha – Klánovice, Božkov, Castle Residence hotel Praha, Concordia Natura, Český svaz včelařů, Duelle.cz, Emco s.r.o., Fernet
Stock, Chci se vdát s.r.o., Jirešová Kateřina, Kabelky ba-bag by
Petra Bábková, Květinářství Květinka u Billy – Šestajovice,
Koval Jan – myslivecký spolek Šesterák Klánovice, Le&Co s.r.o.,
Michal Červenka – Jirny, Moštovna Lažany výroba nápojů s.r.o.,
OptiXs sro, Petr – čerpací stanice Horoušánky, Pita chléb s.r.o. –
Jirny, Pizza Gogo – Újezd nad Lesy, Počernický pivovar, Pro
Smile Klánovice, Prachařová Eva – nezávislá sales director Mary
Kay, Rodas svíčkárna - Šestajovice, Řeznictví Marešovi – Šestajovice, taneční agentura Artimo, The Craft, TNT, Újezd.net,
Václavíková Alena sales leader AVON, Workout EMS, Zahradní
centrum Horní Počernice, Zfarmydomu.cz s.r.o. Horní Počernice,
ZOS Šestajovice-Jirny
Za SOS Jirny děkujeme organizátorům plesu za jejich pomoc
a za jedinečnou ryze profesionální akci. Těšíme se na další ročník!
SOS Jirny – Sdružení Otevřených Srdcí, z.s

TJ SOKOL JIRNY

Halloweenská dětská párty

V neděli 5. listopadu byl Kulturní dům v Jirnech plný. Konala
se zde Halloweenská dětská párty, na kterou přišly děti s rodiči
z Jiren i blízkého okolí. Kulturní dům se hemžil nejrůznějšími
maskami, kostýmy a převleky, malých i velkých účastníků. Pro
děti byly připraveny hry a soutěže, kreativní dílničky, kde si vy-

robily ducha a světýlko nebo si mohly nechat vyvěštit svou budoucnost.
Všichni se výborně bavili u hudby DJ Kuřete. Na závěr byl přichystán strašidelný dort, po kterém se jen zaprášilo. Ocenit tři
nejlepší dýně a kostýmy byl pro nás, díky dokonalosti a snaze
všech účastníků, velký problém. Nakonec jsme vybrali, před-
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stavili vítěze na pódiu a všem, kteří vyrobili strašidelnou dýni,
udělili diplom za snahu. Napekli jsme domácí dobroty, které
jsme doplnili o bohaté občerstvení.
V tombole bylo připraveno 100 úžasných cen, které ale zdaleka

kultura v obci

nestačily pro tu spoustu strašidel, upírů, mrtvol, kostlivců, čarodějnic a elfů, co řádila na parketu.
Děkujeme všem, co přišli a bavili se a tím pomohli vytvořit
úžasnou atmosféru. Těšíme se na vás i příští rok!!!
TJ SOKOL JIRNY, z. s.
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Myslivecké sdružení a honební společenstvo Podlesí Jirny
pořádá

Poslední leč
V Kulturním domě Jirny
V sobotu 20. 1. 2018 ve 20.00 hod.
Vstupné 150 Kč
Soutěž o ceny – srna, divočák, bažant, zajíc, kachna
divoká a jiné
Ke společenskému večeru hraje orchestr HITOS.
Prodej vstupenek v sobotu 6. 1. a 13. 1. od 9-12 hod
v myslivecké chatě, Lovecká 333, Nové Jirny.

sport

4. listopadu se v Kulturním domě v Jirnech konala sportovní
akce DEN V POHYBU.
Jsme velmi potěšeni, že se prvního ročníku zúčastnilo na 30 lidí,
bohužel pouze hrstka z nich byla domácích Jireňáků a Novojireňáků. Účast zachraňovali pohyboví nadšenci z okolních obcí
a dokonce neváhali přicestovat i lidé ze vzdálenějších koutů republiky. Atmosféra byla skvělá a výkony cvičenek a cvičence!
ještě lepší. Zatančili jsme si, zaposilovali, pobavili se a vydanou
energii doplnili domácím občerstvením, které od vás sklidilo
samou chválu. Obecně jsme od vás dostali pozitivní zpětnou
vazbu – přestože se objevila i nějaká kritika, kterou považujeme
za konstruktivní – a tak si dovolujeme prohlásit celou akci za
úspěšnou a na jaře se na vás i s nějakými novinkami budeme těšit
znovu.
Lada Šnejdrlová
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kdy a kam
Divadlo Horní Počernice - program na prosinec a leden
Sobota 16. prosince v 15:00
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet
Výpravná činoherní pohádka na námět oblíbeného večerníčku
včetně písniček s texty Zdeňka Svěráka.
Délka představení: 60 minut, vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 17. prosince v 19:30
VÁNOČNÍ KONCERT*NAĎA VÁLOVÁ*2017
Nový repertoár z výběru písní vlastních i šansonů Evy Olmerové, s výjimečným klavírním doprovodem Tomáše Impellizzeriho
- klavíristy roku 2015
Délka představení: 90 minut, vstupné: 230 Kč
Pondělí 18. prosince v 19:30
VZTAHY NA ÚROVNI
Michael McKeever
DS HÁTA, režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová/ Adéla Gondíková,
Olga Želenská, Martin Zounar a další.
Povedená, rychlá a bláznivá fraška, která se odehrává v luxusním hotelu v Palm Beach, kde se mají ubytovat dvě hvězdy –
zpěvačka a herečka, které se ovšem vzájemně nesnášejí a
pobyt na jednom místě je pro ně nemyslitelný. Ředitel hotelu
musí zvládnout i takovou zapeklitou situaci.
Délka představení: 135 minut, vstupné: 370, 350, 330 Kč
Úterý 19. prosince v 18:00
KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ ZUŠ
Pod vedením sbormistryně Šárky Mistrové vystoupí pěvecké
sbory Malíček a Paleček.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
Středa 20. prosince v 19:30
MALÝ PRINC
1. REPRÍZA
Antoin de Saint-Exupéry
DS Zeptejte se kocoura, režie: Barbora Jelínková
Dramatizace známého poetického příběhu v zajímavém scénickém ztvárnění. Příběh prince s dětskou duší po generace
oslovuje děti i dospělé.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Čtvrtek 21. prosince v 16:00 a 18:00 VÁNOČNÍ SHOW 2017
Agentura Amfora
Oblíbené vánoční představení, kde si dětí zazpívají, zahrají a zasoutěží. Hostem pořadu je Michal z Kouzelné školky.
Délka představení: 80 minut, vstupné: 100 Kč
Sobota 23. prosince v 17:00
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
LEDEN
(vstupenky jsou v prodeji od 14. listopadu)
Neděle 7. ledna v 15:00
ArtWay, režie: Joanna Gerigk

VODNÍKŮV SEN

Humorně laděný pohádkový příběh ze světa vodníků, víl, čarodějnic a čertů…
Délka představení: 55 minut, vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 8. ledna v 19:00
KONCERT FLÉTNY
Koncert ﬂétnistů ze ZUŠ Ratibořická
Délka představení: 60 minut, vstupné: vstup volný
Středa 10. ledna v 18:00
MARIÁN KOMÁČEK
Zahájení výstavy za účasti autora obrazů.
Vstup volný

VERNISÁŽ

Čtvrtek 11. ledna v 19:30
NEBUĎ KONZERVA
Tomáš Dianiška a kol.
1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB TVÁ BÁBA JE KOMEDIE
Divadlo pod Palmovkou (Studio Palm off)
Režie: Studio PalmOFFka a Divadlo F. X. Kalby
Hrají: Barbora Kubátová/ Kateřina Císařová, Jakub Albrecht,
Tomáš Dianiška, DJ Roman Dobeš
Monumentální epos o ﬂusancích do tváře dobrého vkusu,
které přináší dnešní doba a život.
Délka představení: 70 minut
Vstupné: 240, 220, 200 Kč (studentská sleva 20%)
Představení není vhodné pro diváky do 14 let.
Sobota 13. ledna v 19:30
Pavel Kohout/ Karel Čapek
DS Právě začínáme, režie: Klára Šimicová
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

VÁLKA S MLOKY

Neděle 14. ledna v 15:00
ZAČAROVANÝ LES
Jana Galinová
Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Lenka Lavičková a Jurij Galin
Hrají: zpívá a tančí celé Docela velké divadlo
Pohádka o jednom kdysi krásném lese, který se díky lidem
mění na ošklivý a nevlídný. Naštěstí jsou tu zvířátka, a ta si svůj
les vzít nedají.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 15. ledna v 19:30
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Michael Parker
DS Háta, režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr/ Pavel Nečas, Filip Tomsa,
Martin Zounar, Radka Pavlovčinová, Mahulena Bočanová, Veronika Jeníková a další
Komedie plná záměn a překvapivým rozuzlením.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč
Pátek 19. ledna v 19:30
KINO
ZKRAŤ TO!
Přehlídka nejzajímavějších krátkých studentských ﬁlmů sestavená speciálně pro tuto příležitost.
Vstupné: 80 Kč

Sobota 20. ledna v 15:00
ČARODĚJNICKÝ UČEŇ
Dana Bartůňková
Metropolitní divadlo
Pohádkový muzikál plný čar a kouzel
Délka představení: 70 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
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6SROHþQRVW/$%2;spol.
r.o.Jirny
Jirny
Společnost LABOX spol. ss r.o.
hledá
hledá do
do svého
svého týmu:
týmu:

administrativního pracovníka/ici
administrativního
pracovníka/ici
na
poloviční úvazek
QDSRORYLþQt~YD]HN

inzerce

Nástup možný IHNED, pozice je vhodná i pro

1iVWXSPRåQê,+1('SR]LFHMHYKRGQiLSUR
matky na mateřské dovolené a absolventy
PDWN\QDPDWHĜVNpGRYROHQp a DEVROYHQW\

KOMINICTVÍ NĚMEC

Na této pozici požadujeme osobnost na:
Na této SR]LFLSRåDGXMHPHosobnost na:

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

•

x•
x

řešení organizačních záležitostí a chodu kanceláře

DFKRGXNDQFHOiĜH
ĜHãHQtRUJDQL]DþQtFK]iOHåLWRVWt
administrativní činnost
aGPLQLVWUDWLYQtþLQQRVW
(kopírování, zakládání do šanonů, skartování, archivace, vyřizování balíků
(NRStURYiQt]DNOiGiQtGRãDQRQĤVNDUWRYiQtDUFKLYDFHY\ĜL]RYiQtEDOtNĤ
zadávání dat do PC, evidence přijaté a vydané pošty apod.).
]DGiYiQtGDWGR3&HYLGHQFHSĜLMDWpDY\GDQpSRãW\apod.).

Při této práci se od Vás předpokládá:
3ĜLWpWRSUiFLVHRG9iVSĜHGSRNOiGi
x•
x•
x•
x•
x•
x•

středoškolské vzdělání ekonomického nebo technického směru
VWĜHGRãNROVNpY]GČOiQtHNRQRPLFNpKRQHERWHFKQLFNpKRVPČUX
ochotaSUDFRYDWSĜtMHPQpY\VWXSRYiQtDWêPRYêGXFK
pracovat, příjemné vystupování a týmový duch
RFKRWa
systematičnost
V\VWHPDWLþQRVW
důslednost a spolehlivost
GĤVOHGQRVWDVSROHKOLYRVW
uživatelská znalost PC:RUG([FHO
- Word, Excel
XåLYDWHOVNi]QDORVW3&znalost práce s internetem
]QDORVWSUiFHVLQWHUQHWHP

x•
x•
x•
x•
x•

PRWLYXMtFtP]GRYpRKRGQRFHQtRGSRYtGDMtFtSUD[LDYêNRQX
motivující mzdové ohodnocení odpovídající praxi a výkonu
RWHYĜHQRXVSROXSUiFLY
otevřenou spolupráci WêPXPODGêFKDNWLYQtFKNROHJĤ
v týmu mladých aktivních kolegů
]i]HPtSURVSHUXMtFtDVWDELOQtVSROHþQRVWL
zázemí prosperující a stabilní společnosti
ILUHPQtEHQHILW\
firemní benefity
PRåQRVWRVREQtKRUĤVWX
možnost osobního růstu

PRNXGVHVWDQHWHþOHQHPQDãHKRWêPXPĤåHWHRþHNiYDW
Pokud se stanete členem našeho týmu, můžete očekávat

-HVWOLåH9iVQDãHQDEtGND]DXMDOD
Jestliže Vás naše nabídka zaujala

]DãOHWH VYĤM VWUXNWXURYDQê åLYRWRSLV V IRWRJUDILt Y þHVNpP MD]\FH QD HPDLORYRX DGUHVX
zašlete svůj strukturovaný
životopis s fotografií v českém jazyce na emailovou adresu
hr@labox.cz.
%OLåãtLQIRUPDFH]tVNiWHQDWHO,QJ'DYLG*UHFR

hr@labox.cz. Bližší informace získáte na tel. 731329972, Ing. David Greco

2GSRYČGt QD WHQWR LQ]HUiW þL ]DVOiQtP 9DãHKR åLYRWRSLVX D SĜtSDGQêFK GDOãtFK RVREQtFK
PDWHULiOĤ
/$%2;
VURVašeho
GiYiWH životopisu
VRXKODV NHaVKURPDåćRYiQt
]SUDFRYiQt
OdpovědíGR
na VSROHþQRVWL
tento inzerát
či zasláním
případných dalších
osob- D
XFKRYiQt
9DãLFK
~GDMĤ
GOH ]iNRQD

6Eke
Rshromažďování,
RFKUDQČ RVREQtFK
~GDMĤ
ních materiálů
doRVREQtFK
společnosti
LABOX,
s.r.o. þ
dáváte
souhlas
zpra7HQWRVRXKODVSODWtDåGRMHKRRGYROiQtStVHPQRXIRUPRX
cování a uchování Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou.
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Společnost LABOX, působí na trhu od roku 1993. Je předním
výrobcem laminárních boxů a do6SROHþQRVW/$%2;SĤVREtQDWUKXRGURNX-HSĜHGQtP
YêUREFHPODPLQiUQtFKER[ĤD
davatelem investičních celků technologie čistých prostor. Zaměřujeme se na činnosti spojené s
GRGDYDWHOHPLQYHVWLþQtFKFHONĤWHFKQRORJLHþLVWêFKSURVWRU=DPČĜXMHPHVHQDþLQQRVWLVSRMHQpV
projektováním, dodávkami a servisní činností náročných technologií ve farmacii, zdravotnictví,
SURMHNWRYiQtPGRGiYNDPLDVHUYLVQtþLQQRVWtQiURþQêFKWHFKQRORJLtYHIDUPDFLL]GUDYRWQLFWYt
elektrotechnice, a pod. V oblasti služeb nabízíme profesionální servis, údržbu, měření a valiHOHNWURWHFKQLFHDSRG9REODVWLVOXåHEQDEt]tPHSURIHVLRQiOQtVHUYLV~GUåEXPČĜHQtDYDOLGDFH
dace čistých prostor, laminárních boxů, vzduchotechniky, sterilizátorů, termostatů, inkubátorů,
þLVWêFKSURVWRUODPLQiUQtFKER[ĤY]GXFKRWHFKQLN\VWHULOL]iWRUĤWHUPRVWDWĤLQNXEiWRUĤ
mrazících boxů, centrifug a další laboratorní techniky.
PUD]tFtFKER[ĤFHQWULIXJDGDOãtODERUDWRUQtWHFKQLN\
Pro posílení našeho týmu hledáme spolupracovníka s dlouhodobou perspektivou na tuto pozici
3URSRVtOHQtQDãHKRWêPXKOHGiPHVSROXSUDFRYQtNa VGORXKRGRERXSHUVSHNWLYRXQDWXWRSR]LFL
:
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Společnost LABOX, působí na trhu od roku 1993. Je předním
výrobcem laminárních boxů a
6SROHþQRVW/$%2;SĤVREtQDWUKXRGURNX-HSĜHGQtP
YêUREFHPODPLQiUQtFKER[ĤD
dodavatelem investičních celků technologie čistých prostor. Zaměřujeme se na činnosti spojené
GRGDYDWHOHPLQYHVWLþQtFKFHONĤWHFKQRORJLHþLVWêFKSURVWRU=DPČĜXMHPHVHQDþLQQRVWLVSRMHQpV
s projektováním, dodávkami a servisní činností náročných technologií ve farmacii, zdravotnictví,
SURMHNWRYiQtPGRGiYNDPLDVHUYLVQtþLQQRVWtQiURþQêFKWHFKQRORJLtYHIDUPDFLL]GUDYRWQLFWYt
elektrotechnice, a pod. V oblasti služeb nabízíme profesionální servis, údržbu, měření a valiHOHNWURWHFKQLFHDSRG9REODVWLVOXåHEQDEt]tPHSURIHVLRQiOQtVHUYLV~GUåEXPČĜHQtDYDOLGDFH
dace čistých prostor, laminárních boxů, vzduchotechniky, sterilizátorů, termostatů, inkubátorů,
þLVWêFKSURVWRUODPLQiUQtFKER[ĤY]GXFKRWHFKQLN\VWHULOL]iWRUĤWHUPRVWDWĤLQNXEiWRUĤ
mrazících boxů, centrifug a další laboratorní techniky.
PUD]tFtFKER[ĤFHQWULIXJDGDOãtODERUDWRUQtWHFKQLN\
Pro posílení našeho týmu hledáme spolupracovníka s dlouhodobou perspektivou na tuto pozici:

Technik elektro - elektrikář
Technik
elektro - HOHNWULNiĜ
Lokalita : Jirny u Prahy.

Technik - strojař
Technik elektro - HOHNWULNiĜ

/RNDOLWD -LUQ\X3UDK\

Hlavní náplň práce:
+ODYQtQiSOĖSUiFH

Hlavní náplň práce:

+ODYQtQiSOĖSUiFH

•
x•
x•

Dílenské servisní a montážní práce včetně testování
'tOHQVNpVHUYLVQtDPRQWiåQtSUiFHYþHWQČWHVWRYiQt
Instalace
nových zařízení u zákazníků
,QVWDODFHQRYêFK]DĜt]HQtX]iND]QtNĤ
Servisní
činnost - zjišťování a opravy závad na zařízení
6HUYLVQtþLQQRVW- ]MLãĢRYiQtDRSUDY\]iYDG QD]DĜt]HQt

Požadujeme:

x

3RåDGXMHPH

•

x•
x•

x•

x•

x•

x•
x

SOU, SŠ technického směru
znalost
vyhlášky č. 50
6286âWHFKQLFNpKRVPČUX
manuální
zručnost
]QDORVWY\KOiãN\þ
spolehlivost,
důslednost, pečlivost
PDQXiOQt]UXþQRVW
flexibilitu
a
schopnost se učit novým věcem
VSROHKOLYRVWGĤVOHGQRVWSHþOLYRVW
bezúhonnost
IOH[LELOLWXDVFKRSQRVWVHXþLWQRYêPYČFHP
řidičský
průkaz sk. B
EH]~KRQQRVW

Nabízíme práci v mladém kolektivu techniků, zázemí stabilní a prosperující společnosti,
příjemné pracovní prostředí, pestrá a zajímavá práce, a dobré platové ohodnocení od1DEt]tPHSUiFLYPODGpPNROHNWLYXWHFKQLNĤ]i]HPtVWDELOQtDSURVSHUXMtFtVSROHþQRVWLSĜtMHPQp
povídající
individuálnímu pracovnímu výkonu, znalostem a dovednostem.
SUDFRYQtSURVWĜHGtSHVWUiD]DMtPDYiSUiFHDGREUpSODWRYpRKRGQRFHQtRGSRYtGDMtFt
ĜLGLþVNêSUĤND]VN%

Zaujala Vás tato pozice? Pokud ano, zašlete svůj strukturovaný životopis s fotografií v

LQGLYLGXiOQtPXSUDFRYQtPXYêNRQX]QDORVWHPDGRYHGQRVWHP

=DXMDOD9iVWDWRSR]LFH"3RNXGDQR]DãOHWHVYĤMVWUXNWXURYDQêåLYRWRSLVVIRWRJUDILtYþHVNpP
českém jazyce na emailovou adresu hr@labox.cz . Případné dotazy zodpovíme i na teMD]\FHQDHPDLORYRXDGUHVXhr@labox.cz
lefonním čísle +420 731 329 972. 3ĜtSDGQpGRWD]\]RGSRYtPHLQDWHOHIRQQtPþtVOH
.

Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osob-

2GSRYČGtQDWHQWRLQ]HUiWþL]DVOiQtP9DãHKRåLYRWRSLVXDSĜtSDGQêFKGDOãtFKRVREQtFK
ních materiálů do společnosti LABOX, s.r.o. dáváte souhlas ke shromažďování, zpracoPDWHULiOĤGRVSROHþQRVWL/$%2;VURGiYiWHVRXKODVNHVKURPDåćRYiQt]SUDFRYiQtD
vání a uchování Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
XFKRYiQt9DãLFKRVREQtFK~GDMĤGOH]iNRQDþ6ERRFKUDQČRVREQtFK~GDMĤ
osobních údajů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou. Tento
VRXKODVSODWtDåGRMHKRRGYROiQtStVHPQRXIRUPRX

3URSRVtOHQtQDãHKRWêPXKOHGiPHVSROXSUDFRYQtNa VGORXKRGRERXSHUVSHNWLYRXQDWXWRSR]LFL

Lokalita : Jirny u Prahy.
/RNDOLWD -LUQ\X3UDK\
•
•

Dílenské servisní a montážní práce včetně testování
'tOHQVNpVHUYLVQtDPRQWiåQtSUiFHYþHWQČWHVWRYiQt
Instalace
nových zařízení u zákazníků
,QVWDODFHQRYêFK]DĜt]HQtX]iND]QtNĤ
Servisní
činnost - zjišťování a opravy závad na zařízení
6HUYLVQtþLQQRVW- ]MLãĢRYiQtDRSUDY\]iYDG QD]DĜt]HQt
Požadujeme:
3RåDGXMHPH
•
SOU, SŠ technického směru
manuální
zručnost
x•
6286âWHFKQLFNpKRVPČUX
•
spolehlivost,
důslednost, pečlivost
x
]QDORVWY\KOiãN\þ
•
flexibilitu a schopnost se učit novým věcem
x
PDQXiOQt]UXþQRVW
•
bezúhonnost
x•
VSROHKOLYRVWGĤVOHGQRVWSHþOLYRVW
řidičský
průkaz sk. B
x
IOH[LELOLWXDVFKRSQRVWVHXþLWQRYêPYČFHP
xNabízíme
EH]~KRQQRVW
práci v mladém kolektivu techniků, zázemí stabilní a prosperující společnosti, přípracovní prostředí, pestrá a zajímavá práce, a dobré platové ohodnocení odpovídající
xjemné ĜLGLþVNêSUĤND]VN%
individuálnímu pracovnímu výkonu, znalostem a dovednostem.
x

x•
x

1DEt]tPHSUiFLYPODGpPNROHNWLYXWHFKQLNĤ]i]HPtVWDELOQtDSURVSHUXMtFtVSROHþQRVWLSĜtMHPQp
Zaujala Vás tato pozice? Pokud ano, zašlete svůj strukturovaný životopis s fotografií v českém
SUDFRYQtSURVWĜHGtSHVWUiD]DMtPDYiSUiFHDGREUpSODWRYpRKRGQRFHQtRGSRYtGDMtFt
jazyce na emailovou adresu hr@labox.cz . Případné dotazy zodpovíme i na telefonním čísle
LQGLYLGXiOQtPXSUDFRYQtPXYêNRQX]QDORVWHPDGRYHGQRVWHP
+420 731 329 972.
=DXMDOD9iVWDWRSR]LFH"3RNXGDQR]DãOHWHVYĤMVWUXNWXURYDQêåLYRWRSLVVIRWRJUDILtYþHVNpP
Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho
životopisu a případných dalších osobních
MD]\FHQDHPDLORYRXDGUHVXhr@labox.cz
3ĜtSDGQpGRWD]\]RGSRYtPHLQDWHOHIRQQtPþtVOH
materiálů do společnosti LABOX, s.r.o. dáváte souhlas ke shromažďování, zpracování
.
a uchování Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou.
2GSRYČGtQDWHQWRLQ]HUiWþL]DVOiQtP9DãHKRåLYRWRSLVXDSĜtSDGQêFKGDOãtFKRVREQtFK
PDWHULiOĤGRVSROHþQRVWL/$%2;VURGiYiWHVRXKODVNHVKURPDåćRYiQt]SUDFRYiQtD
XFKRYiQt9DãLFKRVREQtFK~GDMĤGOH]iNRQDþ6ERRFKUDQČRVREQtFK~GDMĤ Tento
VRXKODVSODWtDåGRMHKRRGYROiQtStVHPQRXIRUPRX

