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slovo n a ú vo d
Vážení čtenáři,
konečně se na nás usmálo sluníčko a jaro začíná nabírat na
své síle. A jaro sebou přináší i dobrou náladu, příjemné teploty
a prosluněné dny, na což se většina z nás těší.
Bohužel nás během příštích měsíců zasáhne několik uzavírek
způsobených vlivem stavebních úprav silnic v okolních
obcích a na dálnici D11 a ty budou mít za následek výrazné
zhoršení dopravní situace v Jirnech a Nových Jirnech, kterou
bohužel nejsme schopni nijak eliminovat. Zákaz průjezdu obcí
není možný a vzhledem k uzavírkám hlavních tahů silnic
v okolí již teď tušíme, že se problémy objeví. Prosíme tedy

zprá v y z o b c e

SLOVO STAROSTY

všechny obyvatele o trpělivost. Snad navýšení dopravní zátěže nebude tak hrozné, jak se všichni obáváme.
V každém případě věříme, že se podaří situaci zvládnout bez
větších potíží a že si kvůli nepříjemnostem, které obec nezavinila, nebudeme kazit krásné jarní dny.
V našem zpravodaji se dočtete o množství kulturních akcí,
které vás čekají v následujících měsících, ale i o tom, co se
událo a pokud chcete kdokoliv z Vás přispět svým příspěvkem, neváhejte se nám ozvat na naši e-mailovou adresu.
Přejeme krásné jaro….
Za redakci Šárka Hanušová
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Vymetení komínů

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

Nové Jirny: 8 - 14 hod.
6. 5., 11. a 12. května

Ceník: - Vymetení komína na tuhá paliva 200 Kč
- Kontrola komínové vložky kamerou (plynové kotle) 400 Kč
- Pokud není zajištěn bezpečný přístup k ústí komína - příplatek 200 Kč.
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Zastupitelé obce vyhodnotili žádosti místních spolků, které si v průběhu měsíce ledna požádali o finanční příspěvek na svoji činnost. S jejich výsledkem Vás seznámíme v následující tabulce.
Název spolku

Vyhodnocení žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Jirny na rok 2018
Odsouhlasená částka

Občané obci Jirny a Nové Jirny
Myslivecké sdružení
SDH Jirny
SDH Nové Jirny
Jirny Living
SK Viktorie Jirny
ČZS ZO Jirny
Vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků
SPCCH
Junák
Černí koně, o.s.

OSTATNÍ INFORMACE

38.000 Kč
35.000 Kč
30.000 Kč
40.000 Kč
20.000 Kč
90.000 Kč
20.000 Kč
20.000 Kč
25.000 Kč
15.000 Kč
10.000 Kč

Český svaz včelařů
TJ Sokol
Tenisový klub
Sdružení otevřených srdcí
Veteran Car Club N.J.
Spolek přátel tance
Knihovna MB
CELKEM

5.000 Kč
10.000 Kč
15.000 Kč
50.000 Kč
20.000 Kč
20.000 Kč
5.000 Kč

468.000 Kč

Stanislav Skořepa, starosta obce

Začíná rekonstrukce D11 v úseku km 0,0 – 8,00 (exit Jirny)
V rámci rekonstrukce proběhne kompletní výměna konstrukčních vrstev dopravní komunikace a napojení větví křižovatky na pražský okruh. Součástí oprav budou také čtyři
mosty, pravá zárubní zeď, kanalizace a kompletních kabelová vedení. Nově budou postavena odpočívadla na třetím
kilometru dálnice.
Stavební společnost Skanska začne s přípravnými pracemi
v pátek 30. 3. 2018 v 0,00 – 8,00 km v levém jízdním pásu
(směr Praha) a v 0,00 – 1,3 km v pravém jízdním pásu
směr Hradec Králové. Prosíme počítejte s tím při Vašich

Zneužívání pytlů na tříděný odpad

Na posledním veřejném zasedání proběhla krátká debata ohledně
změny systému svozu tříděného odpadu. Jak jsme již informovali
v našem Zpravodaji, obec uvažuje o zajištění žlutých a modrých
popelnic místo pytlů na tříděný odpad. Za tímto účelem podala
žádost o dotaci.
Změna na zelené popelnice již nastala z důvodů zajištění bezpečnosti svozové firmy. Změna dalších odpadů se teprve
chystá. Ale již teď se někteří občané ohrazují proti tomuto návrhu z nejrůznějších důvodů.
Bohužel pytlový systém, který je zde již několik let zaveden,
není pro obec zcela výhodný. Není možné nařídit množství
pytlů pro jednotlivé domácnosti, vše závisí na množství tříděného odpadu. Je tedy zcela běžné, že některé domácnosti si vezmou dvojnásobné množství než jiné a není možné zkontrolovat,
k čemu jsou pytle využívány. Jak jsme již několikrát zmiňovali, často dochází ke zneužívání pytlů. Zelené se nám v minulosti často objevovaly v kontejnerech na bioodpad s trávou
z některých zahrad či nastříhanými větvemi, žluté a modré se
běžně objevují v kontejnerech na smíšený odpad ve sběrném

cestách v průběhu Velikonočních svátků.
Po celou dobu rekonstrukce bude dálnice D11 průjezdná
ve 2 + 2 pruzích a bude také sloužit jako objízdná trasa
stavby „oprava komunikace Českobrodská“.
Dokončení stavebních prací pro investora ŘSD je - v důsledku velkého rozsahu rekonstrukce - plánováno na září
2019. Za veškeré nepříjemnosti v souvislosti se stavebními
pracemi se předem omlouváme.
O průběhu výstavby budeme pravidelně informovat.
Skanska a.s.
dvoře a často jsou k vidění i v kontejnerech mimo naši obec. Přestože obec žádala občany, aby nezneužívali pytle tímto způsobem
a užívali je k účelu, pro který jsou určeny, stále se tak neděje.
Dnešní pořízená fotografie ze sběrného dvora, respektive z kontejneru na směsný odpad, je toho důkazem.
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Velmi nás mrzí nezodpovědnost některých našich občanů. Není
přece složité zakoupit si na stavební odpad vlastní černé či jiné
pytle.
Nicméně změna na zelené popelnice se ukázala jako přínosná,
v ulicích stojí popelnice, nikde nic nelétá ani není nic roztrženého
a vysypaného, jak se stávalo v minulosti, věříme tedy, že pokud
obec změní systém svozu z pytlů na popelnice, bude situace obdobná.
Chápeme některé občany, kteří nemají dostatek místa u svých nemovitostí a větší počet plastových nádob je pro ně spíše přítěží, ale
systém svozu není možné jiným způsobem kombinovat, protože
to neumožňuje svozová služba AVE. Řešením může být vzájemná
dohoda mezi sousedy, která již v případě zelených popelnic mezi
některými občany proběhla. Do lokalit omezených prostorem –
Výsluní, chatová oblast a viladomy - je možné uvažovat o umístění kontejneru na tříděný odpad za předpokladu, že si občané
těchto oblastí nebudou moci umístit vlastní popelnici. V jiných
místech obec o kontejnerech neuvažuje z důvodu neustálého nepořádku okolo společných kontejnerů, o kterém jsme psali v minulosti i na našich stránkách v souvislosti s kontejnerem na sklo
v některých lokalitách. Víme, že v okolí domu nikdo nepořádek
nechce, proto kontejner může být umístěn jen tam, kde není jiné
řešení.
Co mluví pro a proti plastovým nádobám:




Popelnice jsou pevné a nebudou tedy za větrného počasí nikde
lítat vzduchem, tak jako se často děje u pytlů s plasty či papírem
Nedojde k jejich roztrhání psy a dalšími domácími zvířaty nebo
jen vlivem špatného rozložení papíru a proříznutí pytle, jak se
občas děje, nebudou tedy po ulicích ležící plastové lahve či
kusy papírů

Vítání občánků

V měsíci květnu proběhne Vítání občánků.
Přesný termín bude doručen rodičům dětí s pozvánkou.
Těšíme se na Vaši účast










Popelnice odolají nepřízni počasí – dešti či sněhu
S největší pravděpodobností nedojde ke zneužívání plastových
popelnic k jiným účelům
Popelnice jsou ovšem omezené místem, bude tedy potřeba tříděný odpad lépe sešlapat a snížit tak jeho objem, protože svoz
probíhá jednou za dva týdny
Popelnice zabírají místo na pozemcích – tato skutečnost může
být nepříjemná zejména pro vlastníky menších pozemků. Otázkou však je, kde do doby svozu zůstávají neforemné pytle
s připraveným vytříděným odpadem
Jednorázový náklad obce (dotace a podíl financí z rozpočtu ve
výši cca 300.000,-Kč, následující rok úspora financí 300.000,Kč/rok – což odpovídá částce, kterou každoročně obec zaplatí
za pytle pro své občany)
Občané si nebudou muset chodit vyzvedávat pytle na obecní
úřad

Možná jsme nevyčerpali všechny otazníky, které mluví pro či
proti plastovým nádobám, ale pravdou zůstává, že tato otázka
bude v budoucnu řešena a že dochází ke zneužívání pytlů i přes
opakované žádosti, aby se tak nedělo.
Současně jsme zaznamenali výtky několika občanů, že některé
domácnosti nedávají pytle před dům před dnem svozu, ale pytle
tam leží klidně celý týden nebo i déle, při větru létají po okolí
a hyzdí vzhled obce. I kdybychom jakkoliv chtěli toto tvrzení popřít, není to možné, skutečně takové případy jsou. Nezřídka vidíme pytle u silnice či přímo na ní.
Věříme, že se nad tímto článkem zamyslíte a pokud dojde ke
změně ve svozovém systému, že bude přijata s pochopením.

Za obec Jirny Šárka Hanušová

Prodej zeleniny
před samoobsluhou v Nových Jirnech

Každou středu od 7.00 do 12.00 hodin si můžete nakoupit
čerstvou zeleninu před samoobsluhou v Nových Jirnech.
Prodej pečiva zůstává stejně jako v minulých týdnech.

kalendář kulturních akcí
KULTURNÍ DŮM
21. 4.
27. 4.- 29. 4

27. 5.
30. 6.
10. 11.
24. 11.

- Den v pohybu
- Skaut – SWAP – Druhá šance pro nevyužívané
věci
- Magická hodina – divadelní představení KD
- Soukromá akce - KD
- Svatomartinský ples
- Mikulášská zábava – Veteran Car Club

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“

3. 4. v úterý 19:00 – Jirenský sbor a orchestr
Máte rádi hudbu? Rádi zpíváte či hrajete? Přijďte na první setkání. Uskupení povede sbormistr, pěvec a dirigent Stanislav Mistr.
Pište na e-mail: standa.mistr@seznam.cz

6.4. v pátek 19:00 – Tančírna (pravidelně každý první pátek
v měsíci, další 4.5., 1.6.)
Pro všechny, kteří rádi tančí. Máte možnost se pobavit a posedět
s přáteli při krásné hudbě. Vstupné 50 Kč/osobu. Pořádá Spolek
přátel tance a hudby, z.s.

14. 4. v sobotu, 08:00 – Jirenská pálka
turnaj ve stolním tenise. Pořádá: Sokol Jirny, místo konání nový
sál Kvapík U Antošů
19. 4. ve čtvrtek, 18:30 – Setkání zástupců spolků a jednotlivců
4 Múzy
Zveme zástupce spolků a občany, kteří chtějí v Jirnech a okolí
tvořit, na schůzku, která může vše začít! Setkání v sále Kvapík
U Antošů.
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22. 4. v neděli, 15:00 – Divadlo Malá mořská víla
Pohádkové neděle v novém sále
Kvapík U Antošů, pohádka o touze, lásce a obětavosti, pro děti od
4 let. Hraje soubor LOKVAR. Vstupenky k zakoupení na místě.
Vstupné 80Kč.
Pořádají 4 Múzy.
Místo konání - nový sál Kvapík
U Antošů.

15. 5. v sobotu, 19:00 – Setkání zájemců o ochotnické divadlo
Ten, kdo nechce být jen gaučovou bramborou a chtěl by se účastnit něčeho smysluplného a zábavného pro sebe i sousedy, ať se
přihlásí na e-mailovou adresu slehky@seznam.cz

27. 4. 2018 v pátek, 19.00 –
Sousedská beseda
Nový pořad o dění kolem nás,vážně
i s humorem, ale především se sousedským nadhledem, pro sousedy nejen z Jiren, Nových Jiren, ale i z okolních obcí.
Jiří Pehe a jeho host prof. Tomáš
Halík.
Vstupné dobrovolné s kávou zdarma.

29. 4. v neděli dopoledne – Stavění májky
Přijďte pomoct! Domácí občerstvení vítáno.

5. 5. v sobotu, 14:00 – Celostní
muzikoterapie - workshop
Nestor evropské muzikoterapie
PaedDr. Lubomír Holzer v Jirnech!
Cena za workshop vč. večerního koncertu 450 Kč.
Přihlášky na
muzikoterapiejirny2018@seznam.cz

5. 5. v sobotu, 19:00 – Koncert Strom šamanů
Nestor evropské muzikoterapie PaeDr. Lubomír Holzer v Jirnech!
Cena za koncert
samostatně 200 Kč.

OSTATNÍ SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
A ZAJÍMAVOSTI
21. 4. v sobotu, 19:30 – Taneční prodloužená v KD Jirny
Taneční prodloužená otevřená veřejnosti. Přijďte si zatančit!
Výuka salsy. Profesionální show!
Vstupné 150 Kč. Pořádá Spolek přátel tance a hudby, z.s.

19. 5. v sobotu, 14:00 – Májové slavnosti
Májové slavnosti 19. 5. průvod vyjíždí od kapličky v Nových Jirnech ve 14:00.

6. 6. ve středu, 18:00 - 21.00 – MateMagika
Kurz pro veřejnost především učitele a rodiče, kteří mají děti na
prvním stupni ZŠ a kteří mají:
1/ trojky nebo čtyřky z matematiky
2/ nesnáší matematiku
3/ děti s AD/HD
4/ mimořádně nadané děti
ANEB jak z takových dětí udělat jedničkáře a dvojkaře?
Kurz je akreditován MŠMT.
13. 9. ve čtvrtek, 9:00 –17.00 – Váš talent je váš výkonnostní
kompas – kurz pro firmy.
Máte správné lidi na správných místech? Má váš týmový hráč
správnou roli v týmu? Co byste měli rozvíjet u svých zaměstnanců? Potřebujete objevit talent v týmu – týmového ducha?
Víte, jak svůj talent použít nejen v práci, ale i doma v rodině?

27. 5. v neděli, 19.00 hodin v KD Jirny – Divadlo - Magická
hodina
Vztahy mezi mužem a ženou bývají nevyzpytatelné. Často připomínají jízdu na horské dráze a někdy zase bývají až pohádkově
krásné. Jak vyřeší své partnerské problémy Valentýn a Joana se
vztahovým terapeutem, to se dozvíte v manželské komedii.
Vstupné od 200 Kč

události a novinky z naší obce
DALŠÍ „ZLATÁ SLAVICE“ V JIRNECH

To, že všechno je možné, jsme se mohli přesvědčit na podzim,
kdy k nám do Jiren zavítala jedna z nejznámějších zpěvaček, oceněná několika Zlatými slavíky.
Že se v tomto trendu přehoupneme do roku 2018, v tu chvíli mohl
tušit jen málokdo.
O to větší překvapení bylo, když na letošní ročník Koncertu
Otevřených Srdcí, který se konal v sobotu 10. března v jirenském
kulturním domě, přijala pozvání známá česká zpěvačka, trojná-

sobná „Zlatá slavice“, Petra Janů, doprovázena skvělou kapelou
Amsterdam.
Představovat Petru Janů je zbytečné. Pověst vynikající popové a
rockové zpěvačky naplnila i u nás v Jirnech. Hned od první skladby
Motorest si podmanila publikum a z nasazené laťky již neslevila.
Na koncertu zazněla většina jejích hitů, od klasických rockových
nářezovek, popových šlágrů až po klidné a melodické balady. A to
vše perfektně i přes avizovanou hlasovou indispozici.
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Z toho, že se koncert opravdu vydařil, máme velkou radost! Radost máme ale i z toho, že jsme na něj opět mohli
pozvat naše přátelé z domova Laguna pro hendikepované
„děti“ v Psárech, podobně jako v minulých letech.

znamně obohacuje jejich život.

Podobné akce se neobejdou bez podpory partnerů a sponzorů a ani tento
koncert nebyl výjimkou. Letošní Koncert Otevřených Srdcí se uskutečnil
za finanční podpory obce Jirny, za což velice děkujeme!
Dále poděkování patří generálnímu partnerovi společnosti DEKSTONE
přírodní kámen s.r.o. a partnerům akce: Labox s.r.o., Kamenosochařství František Hausdorf - Nové Jirny, APD Jirny s.r.o. - osobní a nákladní pneuservis, Michal Červenka - zemní práce, Čerpací stanice Petr, HV - Granit
s.r.o. - Nové Jirny, LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o. a ZOS ŠestajoviceJirny, a.s., obec Jirny.
Za Sdružení Otevřených Srdcí

Přestože návštěvnost se nedala srovnat s podzimním koncertem, kdy kulturák doslova „praskal ve švech“, byla
atmosféra vskutku ohromující a všichni do jednoho se
dobře bavili.
Milým lidským gestem bylo setkání Petry po koncertu s
hendikepovanými „dětmi“ a autogramiáda s fotografováním, což „děti“ kvitovaly s obrovskou radostí. Pro
řadu z nich je takový koncert a podepsaný plakát či fotografie s věnováním nezapomenutelný zážitek, který vý-

Michal Novák
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mat e ř sk á ško l a
Příprava předškoláků k zápisu do první třídy

V měsíci dubnu čeká naše děti, předškoláky, první důležitá
zkouška v jejich životě. Je to zápis do první třídy. Zde budou
muset ukázat, co se za pouhých 6 let svého života naučily.
Abychom jim to co nejvíce ulehčili, procvičujeme s nimi již od
září „CO MÁ ZNÁT KAŽDÝ PŘEDŠKOLÁK“.
Chtěli byste vědět, jak to všechno vlastně probíhá?
V ranním diskusním kroužku si říkáme, jak se kdo jmenuje, kdy
se narodil, kde bydlí, má-li sourozence. Dbáme na správnou výslovnost hlásek, někdy různá slova vytleskáváme. Docela velkým
problémem pro děti je rozeznávání první a poslední hlásky ve
slově.
V hlavní dopolední činnosti se zaměřujeme na manuální a rozumové schopnosti dětí. Naším nejdůležitějším úkolem je rozvíjet
grafomotoriku – naučit děti správně držet tužku či pastelku, namalovat postavu, stříhat, modelovat, lepit. Jemnou motoriku nejlépe procvičíme vytvářením obrázků z korálků. Tuhle činnosti
mají děti velmi rády. Tímto bychom chtěli poděkovat všem maminkám, které nás neustále novými korálky zásobují.

Zaměřujeme se také na procvičování pravo-levé orientace. To je
pro děti velice potřebné nejen pro orientaci v prostoru, ale do budoucna také pro nácvik čtení.
Zrakové a sluchové dovednosti zjišťujeme formou zábavných her.
K tomu nám slouží velká magnetická tabule a úžasné nové didaktické pomůcky. Mezi ně patří magnetické číslice, geometrické
tvary, obrázky ke každému ročnímu období, obrázky zvířat a květin a mnohé další.

Výuka je pak pro děti zábavná a mnoho si z ní lehce zapamatují.
Jak byly překvapené, když se při povídání o jarní přírodě dozvěděly, že rostliny také jí, pijí, rostou, hýbou se.
Při našem působení na děti nezapomínáme ani na společenská
pravidla a sebeobsluhu.
To, co se u nás děti naučí, určitě zúročí u zápisu do první třídy základní školy.
My jim jako každý rok budeme držet palce, aby uspěly.
Mgr. Helena Benešová

Zápis do MŠ

Zápis do Mateřské školy se koná dne 10. 5. 2018 od 8.00 do 17.00
hodin.
Bližší informace na stránkách www.msjirny.cz
Stanislava Děrešová, ředitelka MŠ Jirny

základní škola
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MASOPUST 2018 se vydařil ...

Každý rok se těšíme na recitační soutěž
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tí
hodno

ivě
ravedl .
p
s
a
t
ích
Poro
utěžíc
o
s
y
n
výko

uje
led ek
s
ě
orn ásnič
z
o
b
op
nstv ednesy
e
c
e
Ob
př
ňuje
ě
m
d
o

ab

m
ivý
l
ř
ou

em
sk
e
l
t
po

Nejúspěšnější recitátoři kategorie 4. - 6. ročníků.
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Ocenění si zasloužily i autorky vlastní tvorby.

Reportáž 2
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A pak už jsme jen čekali na výsledky, ocenění se však dočkali všichni.
A kdo obsadil první tři místa?

3. m

ísto

- Lu

2. místo - Verča
káš

1. místo - Kamilka

str. 14

Na Velikonoce jsme se připravili dokonale!
Dnes byl báááječný den...pochvalovaly si
všechny děti ze IV.C.
Začali jsme hned ráno přípravou těsta na Jidáše
a při hnětení těsta jsme se dozvěděli, jak to
s Jidášem vlastně bylo a proč mají výtvory z těsta
právě takový zauzlíkovaný tvar. Těsto nám kynulo
jako o závod, ale během této doby jsme si vyzdobili naše třídní dveře, protože zajíčků a kytiček, není nikdy dost :-)

Táááák a válíme,
pečeme, mašlujeme a zdobíme
oříšky a cukrem...
jsou výborné a moc
nám chutnali...
práce se zdařila
a Jidáše jsou na
světě :-)

Pomlázku u nás ve IV.A zvládnou nejen kluci, ale i holky.

Tip IV.A: Vajíčka natvrdo jsme nevařili, ale
míchali a nalévali. Stačí vyfouknuté vejce
a beton!

Tip 6. ročníku: Velikonoční dekorativní
vařečky

Tip V.A: vajíčka zdobená voskovou technikou
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Tip školní družiny:

výtvarná technika QUILLING
Mgr. Hana Kudrnová

spolky a organizace
HASIČI JIRNY

str. 16
JUNÁK JIRNY
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HASIČI NOVÉ JIRNY

V sobotu 17. března 2018 jsme uspořádali v pořadí již jedenáctý
hasičský ples, tentokrát ve stylu filmových a seriálových hrdinů.
Návštěvnost plesu byla obrovská a hned od samého začátku se
většina zapojila do tance. Některá převlečení za filmové hrdiny
byla zcela dokonalá a návštěvníci
zůstali v utajení
po celý ples.

Po úvodním slově
starosty sboru p.
Milana Novotného a starosty „ve
výslužbě“ pana Jiřího Sadílka klapla klapka.
Začínáme – černobílé vystoupení
našich členů na
sebe strhlo pozornost nabitého sálu a tím rozjelo zábavu na tanečním parketu.
Kolem tančily víly, indiáni a indiánky, maková panenka, červená
Karkulka, Pat a Mat,
Fantomas, tygr, vlk,
jeptišky, papež a spousta dalších.

Taneční
vystoupení
zdravotních sestřiček
a zdravotního bratra na
známé seriálové melodie roztleskalo celý sál
a bylo super. Nechyběl
ani tradiční půlnoční
kankán, který úžasnou
atmosféru celého večera ještě umocnil.
Během chvilky byl par-

ket zaplněn a oblíbená hudební skupina Bueno hrála až do ranních hodin.

Po desáté hodině proběhl prodej lístků do tomboly, nezbyl ani jediný. Ceny díky
našim sponzorům
byly velmi lákavé.
Jménem výboru
SDH bych chtěla
poděkovat našim
sponzorům
za
pěkné ceny do
tomboly, členům
sboru za přípravy
a organizaci celého plesu, především paní Mirce
Strejcové za úžasný nápad s výzdobou sálu a předsálí, včetně foto koutku s červeným kobercem a zlatými Oscary.
Velký dík patří té „naší správné partě“ tanečníků, kteří vás vždy
příjemně pobaví a pokaždé něco nového
společně vymyslí. Moc
vám děkuji.
Dále pro vás připravujeme dětský den, který
bude plný soutěží, zábavy pro děti i dospělé
– viz pozvánka ve
Zpravodaji.
Za SDH Nové Jirny
Marcela Hrubantová
Foto M. Kůs
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Sbor dobrovolných hasičů

Nové Jir ny
Vás zve na

Tradiční
dětský den

v sobotu 9. června 2018 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.

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

Dne 24.3.2018 proběhla v Kulturním domě v Jirnech výroční
členská schůze ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč.
Účast byla velice dobrá z 219 našich členů se schůze zúčastnilo
120 osob.
Program schůze byl zahájen vystoupením dětí ze 4. třídy Jirenské školy pod vedením jejich paní učitelky Jany Nové. Pásmo
básniček a písniček nás velmi potěšilo a všem se líbilo. Bylo
vtipné a děti byly bezprostřední a milé. Děkujeme touto cestou
všem zúčastněným dětem, paní učitelce Nové a rodičům, kteří jim

toto vystoupení umožnili.
Děkujeme rovněž za účast na naší schůzi panu starostovi Skořepovi a obecním úřadu za podporu naší organizace.

Program akcí ZO SPCCH za letošní rok:
květen - jednodenní výlet zámek Libochovice, vodní hrad v Budyni nad Ohří, klášter Doksany
červen – jednodenní výlet muzeum Škody v Ml. Boleslavi, Loreta
v Kosmonosech, zámek v Mnichově Hradišti
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16 - 23. 6. proběhne ozdravný pobyt v termálních lázních
Bükfürdo v Maďarsku
2 -7. 9. uskutečníme ozdravný pobyt v Mariánských Lázních
s návštěvou zámku Kynžvart a Kladská
září - jednodenní zájezd na zámek Hořovice a Zbiroh
říjen – dvoudenní zájezd na Moravu – penzion pod Kraví horou
- Bořetice, návštěva zámku Slavkov
prosinec - připravujeme dvou a třídenní zahraniční zájezd na ad-

TJ SOKOL JIRNY

ventní trhy
Navštívíme divadelní představení
Probíhá plavání vždy v sobotu od 11 -12,00 hod, v bazénu VŠP
v Brandýse nad Labem, tohoto plavání se mohou zúčastnit i nečlenové za poplatek 60,- Kč, autobus vyjíždí z Jiren v 10,15. hod,
z Nových Jiren v 10.20 hod. z autobusových zastávek I a II. Plavání bude do května.
Zapsala Pilátová Eva
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SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ

spor t

Tenisový klub Jirny
a obec Jirny pořádají

Dne 14. 4. 2018 má narozeniny pan

Jiří Duchoslav z Nových Jiren,
dožívá se 90 let.



Hodně zdraví do dalších let mu přejí
manželka Vlasta,
syn Jiří s manželkou,
dcera Vlasta s manželem,
vnuk Jiří s manželkou,
vnuk David s přítelkyní,
vnučka Petra s přítelem,
vnučka Míša,
pravnučky Natálka a Anetka
a neteř Zuzanka s přítelem.

inzerce
KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Prodej slepiček str. 23
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
z našeho chovu, typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu
Arakauna .
Stáří 15- 20 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks.
Prodej: 28. dubna, 26. května a 30. června 2018
Jirny – potraviny u parku – 14.15 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840

OSTRAHA
Hledáme pracovníky OZP pro ostrahu
objektu v Jirnech
-

mzda od 80,- Kč/hod + příplatky
kontrolní činnosti na vrátnici v novém objektu
hlavní pracovní poměr, dlouhodobá spolupráce
firemní benefity, certifikát zdarma, náborový
příspěvek
- praxe nerozhoduje - zaškolíme
- vhodné pro osoby se zdravotním omezením
ZÁJEMCI VOLEJTE: 777 218 003, nebo pište na
e-mail: trvaj@scsgroup.cz

