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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři, a je to tady!
Po krásných a letních prázdninových dnech začíná nový školní rok. Zážitky a první dojmy z jeho zahájení najdete v rubrice Základní
škola.
Přejeme školákům příjemně strávené chvíle v naší základní škole. Až jednou budete vzpomínat, ať se vám vybaví jen to pěkné. A školní
rok začíná i v mateřské školce. I našim nejmenším přejeme krásný rok a plno nových kamarádů a skvělých zážitků.
Všem učitelkám, vychovatelkám a ostatním zaměstnancům škol přejeme pevné nervy, skvělé žáky a spoustu nových nápadů.
Za tým redakce Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e
SLOVO STAROSTY

Svozová firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. UPOZORŇUJE občany Jiren a Nových Jiren, že v době vývozu
veškerých odpadů musí být zajištěna řádná průjezdnost
ulic (parkování aut).
V opačném případě, kdy budou odstavená auta bránit bezpečnému průjezdu auta svozové firmy, nebude moci být
odpad řádně a v termínu vyvezen.
Totéž platí i pro majitele nemovitostí, kteří mají buď na
svých pozemcích či na veřejné zeleni vysazené dřeviny
a stromy, které svým vzrůstem omezují průjezdnost jednotlivých ulic.
Žádáme o prořez této zeleně. Děkujeme.

Stanislav Skořepa, starosta obce

OSTATNÍ INFORMACE

Dne 15. října 2016 proběhne
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
od 14.00 hod v Mateřské školce Jirny, ul. 5. května 333,
250 90 Jirny. Rodiče přihlášených dětí obdrží pozvánky
od obecního úřadu Jirny.

VOLBY DO ZASTUPITELST VA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,
konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Informace o počtu a sídle volebních okrsků:

V souladu s ustanovením § 15 písm. f) zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební
strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby
do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech
7. a 8. října 2016, o počtu a sídle volebních okrsků.
Počet okrsků: 2

Sídlo volebního okrsku č. 1: Kulturní dům, Pražská čp.73,
250 90 Jirny
Sídlo volebního okrsku č. 2: Hasičská zbrojnice, Dělnická
čp. 303, 250 90 Nové Jirny
Doba konání:

7. října, pátek 14.00 - 22.00
8. října, sobota 8.00 - 14.00

Pokračuje
přepis
zbytku
dokumentu.
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Mobilní sběrna bude přistavena:

11:20 a ž 12:15 v Jirnech, Pražská ulice před kulturním
domem
12:20 až 12:40 v Nových Jirnech, Dělnická ulice před
hasičárnou

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat
zdarma níže uvedené nebezpečné odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně obsluze mobilní
sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrného
místa!! V takovém případě nemá obsluha mobilní
sběrny povinnost odpad odvézt!!

Co bude předmětem sběru:








vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obaků
použité fritovací oleje
barvy a laky vč. obalů, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí
chemie
nádoby od sprejů, izolačních pěn apod.
neupořebená léčiva
fotochemikálie




elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky
a drobné elektro, baterie ...)
pneumatiky (osobní do velikoisti Avia a bez disků)

Předmětem sběru nejsou nebezpečné odpady
stavebního charakteru a odpady s obsahem
asbestu - eternit apod. !!
FCC Česká republika s.r.o.
Ďáblická 791/89
182 00 Praha 8
Tel.: 283 061 301
Fax: 283 911 110
www.fcc-gtroup.cz

Obecní úřad Jirny
vyvěšeno 1.09.2019
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY POŘÁDANÉ V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY NA ROK 2016 A 2017

24. 9.
7. a 8. 10.
17. a 18. 10
22. 10.
5. 11.

Václavská zábava
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje
Prodejní trhy v KD pan Hasík
Koncert Ondřej Havelka
Ples rybáři Újezd nad Lesy

2017
21. 1.
11. 2.
25. 2.
18. 3.

Ples Myslivci Nové Jirny
Ples Baráčníci
Ples SDH Šestajovice
Ples SDH Nové Jirny

Ostatní akce se budou přidávat průběžně do dalších čísel zpravodaje. Zatím jsou nahlášeny tyto akce.

Za OÚ Michaela Vodičková

napsali jste nám
NEKROLOG K ÚMRTÍ ING. ZDENY HAVLOVÉ

Dne 19 .8. 2016 jsme se ve Strašnickém krematoriu navždy rozloučili s Ing. Zdenou Havlovou, která tento svět náhle opustila ve
věku 79 let. Paní Zdena Havlová prožila v naší obci převážnou
část svého činorodého života.
Několikrát byla zvolena do obecního zastupitelstva, kde se podílela na úspěšném řízení obce. Byla také mnohaletou členkou
Mysliveckého sdružení, Vlastenecko-dobročinné obce baráčnické
a mnoho let v redakční radě Jirenského zpravodaje.
Nejvíce svého času však věnovala pro „Svaz postižených civilizačními chorobami.“ Jako jednatelka výboru připravovala a vybírala zájezdy, rekondiční pobyty, návštěvy divadel a další akce.
Vše bylo vždy perfektně organizované.
Pod jejím vedením jsme nacvičili „Českou besedu“, se kterou
jsme vystupovali na různých kulturních akcích v Jirnech a okolí.
Toto je krátký výčet činností z jejího přebohatého života.
Na tuto významnou jirenskou občanku budeme vzpomínat jen
v dobrém. Moc a moc nám bude chybět.
Helena Sůrová, čl. SPCCH

NEPOŘÁDEK NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH

Jeden z našich čtenářů se vydal na procházku do
lesa a nestačil se divit…..
A tak alespoň poslal tuto fotografii, za což mu děkujeme!
A na e-mail zpravodaje přišla tato zpráva:
Přikládám obrázek, jak mládež „zkulturňuje“ své
oblíbené místo v Nových Jirnech v lese - jistě poznáte, kde to je.
Ještě že se na lavičku i tagem podepsali…
Místo, které leží jen pár metrů od naší vsi, se očividně zalíbilo někomu, kdo nemá ani ponětí o tom,
co znamená slovo pořádek. Zřejmě bude vychováván tak, že „bordel“ se vyhazuje za plot a co patří
všem není třeba uklízet, on to udělá někdo za něj.
Třeba tam pošlou někoho z obce, případně to sebere nějaký dobrák, co už se na to nemohl dívat.
Do lesa se přece chodíme uklidnit a projít nebo
třeba projet na kole, tak nám plastové lahve pod lavičkou nemůžou nikomu vadit. Zvláště, když si
každá rodina na obci může zdarma celý rok vyzve-

UVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 2016/2017

Dne 1. září 2016 jsem se zúčastnil se svou rodinou v Jirenském
Kulturním domě slavnostního zahájení školního roku 2016 – uvítání „prvňáčků.“

Celý program byl po krátkém proslovu paní ředitelky Mgr. Hany
Kudrnové vedený v rychlém sledu a s profesionální organizací.
Jednotliví žáčci byli každý zvlášť přivítáni paní ředitelkou a třídní
paní učitelkou a nám všem představeni. Taktéž byl představen
celý učitelský sbor.
Obdarování „prvňáčků“ kytičkami, které předali „páťáci“ bylo až
dojemné. Závěrečné „korzo“ obou tříd (A a B), které spolu se
svými učitelkami procházeli za zvuků svižné hudby „živými bránami“ vytvořenými žáky 5. té třídy bylo hezkým zakončením.
Myslím si a jistě také ostatní rodiče a prarodiče, že si celý učitelský sbor v čele s p. ředitelkou zaslouží za přípravu a provedení
slavnostního uvítání „prvňáčků“, dík a jedničku s hvězdičkou.

Václav Sůra, st.
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dávat žluté pytle na smíšený odpad – plast. A plast skutečně ekologický není, tak proč ho nenechat válet v přírodě….
Možná by bylo dobré, aby si to přečetli ti, co si lavičku v lese tak
oblíbili a aby si pro příště přinesli pytel na plast a to, co jim odpadlo, když dopili, do toho pytle dali a postavili na náves, odkud
to odveze svozová firma AVE.
A zničení lavičky mě a mnoho dalších opravdu mrzí. Jeden z našich občanů jí udělal zdarma pro potěšení všem a tohle je odplata.
Ani se mu nebudeme divit, že už pro všechny „jen tak“ příště nic
neudělá. Vždyť ničit co jiný vytvořil, umí jen ten, co sám nikdy nic
nedokázal! Myslíte si, že by se vám líbilo posprejované kolo, koloběžka nebo třeba zničený skateboard?
Tak, prosím, neničte věci, které jsou tu pro všechny!
Mrzí mě, že i takovéto záběry musíme do našeho zpravodaje čas
od času dávat.
Šárka Hanušová

REAKCE K PŘÍSPĚVKU

Vážení přispěvatelé,
článek v podobném znění s fotografiemi jsme současně zveřejnili na facebookovém profilu obce, kde
si ho můžete všichni také přečíst. Měl skutečně širokou odezvu. Názory čtenářů se různí. Někdo tvrdí,
že ten, kdo to opakovaně dělá, si to rozhodně nepřečte, jiný tvrdí, že lavička do lesa nepatří, posedět
se dá na pařezu či na zemi, další poslal fotografie
jiných poničených veřejných míst – altánek pro
posezení u stezky v Horoušánkách, ulomená lavička
u hřbitova a podobné a další napsal, že by třeba
nebyl nepořádek, pokud by byl u lavičky odpadkový
koš. K této větě se opětovně vznesla vlna reakcí,
které dokladují, že koš opravdu není to, co „bordeláře“ zastaví. Na jiných i výše jmenovaných místech
odpadkové koše jsou a nepořádek je tam stejně
a koš slouží spíše jako další místo k sezení než místo
na odhození odpadků. V každém případě se však
projevilo, že nepořádek v lese není všem lhostejný!
Cílem článku však nebylo zkoumat, zda je správné
to či ono a zda by to pomohlo k něčí převýchově.
Ani vyčinit dětem, které to udělaly a neumí se k
tomu postavit. Cílem bylo apelovat na vás všechny, kteří víte, kdo
na těchto místech vysedává, abyste je pokárali nebo se zeptali jejich rodičů, zda právě takto chtějí naučit svoje děti k úctě k věcem,
které užívají a jestli si myslí, že takové jednání patří k základnímu
slušnému vychování. A třeba se alespoň někdo z nich zamyslí a
zastydí. A kdyby třeba jen jediný z nich šel a ostatním vysvětlil,

že se chovají hloupě a ničí tím prostředí všem kolem sebe včetně
svých rodičů, byl by to obrovský lidský úspěch.
Děti dělají jen to, co jim my, jejich rodiče, dovolíme a sami ukazujeme. Oni kopírují náš život, opakují naše věty, aniž by sami
byly schopné přemýšlet, proč tomu tak je a zda to je správné či
pravdivé. A vedeme-li je k tomu, že je jedno, když něco v přírodě
vyhodí, on to pak někdo uklidí, je to jen chyba v naší výchově,
nic víc.
Přesto všechno se najdou slušní lidé, kterým není lhostejné, jak
naše okolí vypadá. A tak jsme dnes do naší redakce dostali e-mail
od slečny, která šla a lavičku vlastnoručně natřela. Její e-mail přikládám v nezměněném znění:
Dobrý den Šárko, nedalo mi to a včera večer jsem šla lavičku
natřít. Myslím, že mnoho lidí to udiví a doufám, že některé i zahanbí. Jsem člověk, kterému není jedno co se děje v okolí a jako
aktivní cyklista jezdím často okolo a je nepříjemné se na sprejem
zničenou lavičku v tak krásném lese dívat!
Doufám jen, že už takto lavička zůstane.

Martina Bilová, Nové Jirny

P:S: dle Vašeho uvážení použijte do Zpravodaje.

Za sebe a myslím, že i za mnohé další Vám děkujeme Martino, za
to, že Vám není lhostejné, co se děje kolem Vás.
Šárka Hanušová

události a novinky z naší obce
SMĚNA PARKU U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA

V červencovém čísle našeho zpravodaje jsme vás informovali
o jednání zastupitelů obce a zástupců TJ Sokol Jirny o směně pozemků parku u nákupního střediska a části obecního pozemku za
kulturním domem. Také jsme vás informovali, že v minulosti proběhlo několik intenzivních jednání o této směně, jejímž cílem bylo

následující:
Celý park u nákupního střediska je v majetku zapsaného spolku
TJ Sokol Jirny. Na jeho části stojí budova nákupního střediska,
která je v majetku obce Jirny. Obec Jirny vlastní pouze budovu
a pozemek pod ní, nikoliv přístupovou komunikaci. Dle katastru
nemovitostí je i schodiště této budovy v majetku TJ Sokol Jirny
z.s. Vzhledem k této skutečnosti má obec velký problém
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s údržbou budovy nákupního střediska a získáním nájemce.
Budova je v havarijním stavu, a pokud k ní není zajištěn přístup, není možné ji rekonstruovat. Každý nájemník velmi zvažuje, zda chce platit nájem v chátrající nemovitosti. Navíc je
i samotný pozemek parku u nákupního střediska nedostatečně udržovaný a zanedbaný. Z tohoto důvodu obec chtěla
v minulosti od TJ Sokol Jirny pozemek vykoupit do svého
vlastnictví a zjednat nápravu. Obě strany se však nikdy nedohodly z důvodů nepřiměřených ﬁnančních nároků TJ
Sokol Jirny. Obec dle platných zákonů může vykoupit pozemek pouze za cenu znaleckého posudku, není tedy
možné splnit představu některých prodávajících.
Protože se koupě pozemku neuskutečnila, rozhodla se
obec pro směnu. Důvodem bylo mimo jiné to, že TJ Sokol
Jirny se rozhodl pro prodej budovy sokolovny a potřebuje
pro účely zbudování nové sokolovny získat do svého majetku jiný
pozemek. Proto se zástupci obce rozhodli vyvolat další jednání
o možné směně pozemků. Bohužel obec nemá ve svém majetku
mnoho pozemků, které by šly využít pro účel občanské vybavenosti
– tedy toho, co Sokol pro svou činnost potřebuje. Byla tedy navržena varianta dělení pozemku 171/2 za kulturním domem. Tato
varianta splňovala jednoduchá kritéria – pozemek může být využit
k potřebnému účelu, do budovy sokolovny a na pozemek TJ Sokol
Jirny bude možné chodit vlastním vstupem, aniž byste míjeli odpadové kontejnery v přední části u ulice Pražská a nebude jakkoliv
omezován provoz skautské klubovny a činnost skautů. Navíc bude
dostatečná parkovací plocha před kulturním domem a činnost
členů Sokola bude zcela v soukromí. Přístup k pozemku ale musí
být zajištěn věcným břemenem – tzv. služebností. Toto břemeno
bude zapsáno v katastru nemovitostí a bude se vztahovat k pozemku, ať je jeho vlastníkem kdokoliv. Pozemek bez tohoto věcného břemene zajistit nelze, protože je nutno umožnit budoucí
opravy kulturního domu, který by s pozemkem přímo sousedil. Nicméně žádná užívací práva ani právo průchodu na nemovitost nebude omezeno. Věcné břemeno bude výhradně ve prospěch
pozemku Sokola.
V první chvíli se zdálo, že k dohodě dojde, zástupci TJ Sokol avizovali souhlas tím, že si ujasní některé drobnosti. Po několika jednáních na obecním úřadě byly dokonce zakresleny varianty dělení

a vytyčeny hraniční body přímo v terénu. Poté byla směna odsouhlasena na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne
15. 6. 2016.
Více jak měsíc poté, ale přišla další ledová sprcha. Představy
zástupců Sokola se opět velmi odlišují od reálných možností
obce. Už se pomalu stalo zvykem, že zástupci Sokola přijdou
s novými požadavky, které celou směnu opětovně pošlou pryč
z jednacího stolu. A to se také stalo. Po velmi krátkém jednání
uvedený pozemek odmítli. Navíc zastupitelům obce sdělili, že
se jednalo pouze o ústní dohodu, která nemůže být považována za smluvní ujednání a pokud jim obec nedokáže dát pozemek podle jejich požadavků a to pozemek bez věcných
břemen, ke směně nepřistoupí.
Zastupitelům obce po několikaletých bezvýsledných a nesmyslných jednáních, která často postrádala základní znalosti
problematiky, došla tímto krokem trpělivost a rozhodli se veškeré aktivity tímto směrem ukončit.
Paní Mgr. Helena Křížová a pan Miloš Šrůtek, kteří se dostavili na jednání zastupitelstva obce a sdělili svá rozhodnutí poté
oznámili, že hledání pozemku pro novou budovu sokolovny
bude již v budoucnu pouze v jejich režii.
Velmi nás mrzí, že jednání opět skončila bez úspěchu. Zdá se,
že všechny návrhy řešení v minulosti s TJ Sokol Jirny byly pouze
zbytečně ztracený čas, ze kterého není žádný výsledek!

Občanům Jiren tedy musíme s lítostí sdělit, že pozemek u nákupního střediska zůstává i nadále v majetku TJ
Sokol Jirny a pokud bude tímto spolkem prodán, bude to opět někomu jinému než obci Jirny.
Vybudování či rekonstrukce nové prodejny se díky omezenému přístupu přes pozemek TJ Sokol Jirny stává nereálným a občané si tak na vyřešení problematického místa Jiren budou muset ještě hodně dlouho počkat…
Za zastupitelstvo obce Jirny Šárka Hanušová

PRODEJ BUDOVY SOKOLOVNY V JIRNECH

V minulém čísle našeho zpravodaje jsme vás seznámili s prodejem
budovy sokolovny v Jirnech. Sokolovna byla v minulosti využívána
širokou veřejností k tělovýchovným aktivitám. Budova byla slavnostně otevřena 26. června 1921. Obyvatelé Jiren si ji postavili svépomocí a za finanční podpory většiny obyvatel. V průběhu let se
několikrát změnilo její vedení i členská základna a z příspěvkové organizace se stal zapsaný spolek TJ Sokol Jirny. Cíl však zůstával
stále stejný – cvičit v ní a umožnit cvičení široké veřejnosti.
Sokolovna však stejně jako všechny ostatní budovy potřebovala péči.

Nejen větrat, svítit, topit v ní a užívat ji, ale také pečovat o její
stav. Poslední vedení tohoto spolku, které se rozhodlo budovu
prodat, uvedlo, že o ni pečovali bez podpory kraje a obce a vše
financovali za peníze vybrané za kroužky a pronájmy a velké
investiční
záměry
řešilo
snahou
o získání dotací. Toto není výplod ničí fantazie, ale věta uváděná na webových stránkách TJ Sokol Jirny. Ano,
z části je to věta pravdivá – náklady sokolovny přesahovaly její
příjmy – ale zčásti se jedná o nepřesnou informaci. Obec Jirny
financovala ze svých prostředků povinnou tělesnou výchovu
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spolku TJ Sokol Jirny jednorázovou částkou ve
výši cca. 30.000,-Kč. Znamená to tedy, že příspěvek obce Jirny byl vyšší než polovina nákladů, které zástupci Sokola Jirny uvádějí.
Kdykoliv došlo k problému na budově sokolovny –zatékalo do střechy, bylo potřeba zajistit
nějakou opravu a jednatelka TJ Sokol obec požádala, vždy jí bylo vyhověno a oprava byla provedena nebo zaplacena. Částka se samozřejmě
adekvátně odvíjela od příspěvku darovaného tomuto spolku.
TJ Sokol Jirny žádala o dotaci a tu také získala.
Byla jim v dotačním programu přiznána částka
500.000 Kč na rekonstrukci části sokolovny.
Není to sice částka vysoká, nicméně úspěchem je, že alespoň nějaká. Původní záměr dotace sice nebyl realizován a účel dotace
byl změněn na jiné využití sokolovny – a to zřízení posilovny
v Jirnech.
Jenže stav budovy se stále horšil a její stáří se začalo výrazně projevovat. Obec původně měla zájem o odkup budovy do svého majetku a to z důvodu záchrany tělocvičny pro základní školu.
Nicméně ani obec nemůže konkurovat trhu. Všem je dobře
známo, že koupit majetek do vlastnictví obce lze pouze za cenu
znaleckého posudku, nikoliv za cenu výrazně vyšší. To si může
dovolit pouze tržní zájemce, který se nemusí nikomu zodpovídat.
A tak se také stalo. Budova sokolovny v Jirnech změnila vlastníka.
Co bude dále se získanou dotací a jejím vybavením je již pouze
na vedení TJ Sokol Jirny. Zda bude možné budovu k původním
účelům dále využívat, není zcela jasné.
Obec Jirny poté, co jí bylo oznámeno, kdo se stal novým vlastníkem budovy v centru obce, zajistila schůzku s novými majiteli
ohledně budoucího využívání sokolovny pro potřeby základní

školy za podmínek, které byly doposud nebo za podmínek zcela
jiných tak, aby byly zcela pokryty náklady budovy a pronajímatelé byli v plusových číslech. Nicméně, jejich představa je natolik vysoká, že ji obec nemůže akceptovat. Zda bude provoz
v budově zajištěn jinými spolky, je pouze na majitelích nemovitosti. Zastupitelstvo obce ve spolupráci s ředitelkou základní školy
rozhodlo o zajištění hodin tělesné výchovy jiným způsobem, než
je užívání tělocvičny ve špatném stavu za příliš vysoké nájemné,
které neodpovídá kvalitě nabízené služby.

Tímto tedy oznamujeme všem občanům, že ZŠ Jirny nepočítá
v následujícím školním roce s využíváním sokolovny a obec bude
intenzivně pracovat na výstavbě nové základní školy včetně nové
tělocvičny.
Děkujeme za pochopení.
Zastupitelstvo obce Jirny

mat e ř sk á ško l a
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Po prázdninách zahajuje mateřská škola opět svůj provoz. Nejnovější informace se dočtete na našich webových stránkách. Najdete zde seznam personálního obsazení, rozdělení dětí do tříd
a další informace, které by vás mohly zajímat. Věříme, že nás
celým rokem bude provázet dobrá nálada, pohádky, písničky, kamarádství a dobrá vůle. Hned od září začneme jezdit plavat do
Čelákovic, čeká nás divadelní představení a spousta dalších překvapení.
Jana Tykvová, ředitelka MŠ
Vážení rodiče,
s některými z Vás jsem se nestihla rozloučit v průběhu června
v mateřské školce a tak bych ráda Vám i Vašim dětem popřála
hezké chvíle strávené ve školce, v kontaktu s paní učitelkami, na
besídkách a ať děti na školku rády vzpomínají!

Přešla jsem do jiné školky, ale vždy ta Jirenská bude mou srdeční
záležitostí a nikdy nezapomenu.
Martina Bilová
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základní škola
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V JIRENSKÉ ŠKOLE

Ve čtvrtek 1. září 2016 se po krásných
prázdninách opět otevřely dveře jirenské školy, abychom společně začali nový školní rok 2016 /2017.
Vítáním prvňáčků slavnostně zahajujeme první školní rok s rodiči, prarodiči, učiteli a kamarády v jirenském
kulturním domě. Věříme, že tento den
byl hezkým zážitkem a dobrým začátkem plnění školní docházky.
Přejeme jim šťastnou cestu při putování v jirenské škole a rodičům spokojenost a hodně radosti z jejich
úspěchů.
A toto jsou žáci 1. ročníku školního
roku 2016 /2017.
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HASIČI NOVÉ JIRNY

Poslední prázdninový víkend strávili mladí hasiči,
především ti starší, třídenním soustředěním na Slapech.

Po pátečním příjezdu do kempu na Cholíně si děti
za pomoci dospělých postavily stany a po večeři už
se všichni těšili na koupání, kterým jsme vyplnili
každou volnou chvilku během celého víkendu. Slunečné počasí nás provázelo celé dny, takže zakončení prázdnin bylo úžasné.

Během sobotního i nedělního dopoledne bylo pro děti
připraveno opakování disciplín z celoroční hry Plamen
– zdravověda, uzlování, topografie. V neděli jsme vyrazili na střelbu ze vzduchovky do lesa. Akce dopadla
velice dobře.
Soustředění jsme ukončili návštěvou na HZS Středočeského kraje na hasičské stanici v Sedlčanech. Hasiči
ukázali dětem vozový park, vybavení hasičské zbrojnice a jejich výstroj používanou při výjezdech. Všem
se návštěva moc líbila a domů se nikomu nechtělo.
ménem vedoucích mládeže bych
chtěla poděkovat zúčastněným členům za jejich pomoc ☺.
Děkujeme Obecnímu úřadu Jirny a
sponzorům, kteří nás při této akci
podpořili.

Ráda bych jménem výboru SDH
Nové Jirny poděkovala novým členům výjezdové jednotky –

Vančurová K.,
Siekel J.,
Hrubant P. ml.
Novotný D.,

za úspěšné absolvování základního
kurzu pro hasiče na týdenním školení v Bílých Poli- čanech.
Za SDH Nové Jirny
Marcela Hrubantová
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JIRENSKÉ SDRUŽENÍ ODS

Dne 19. srpna 2016 v obci Klecany na zahrádce restaurace Sportklub se konalo setkání s předsedou ODS a poslancem PČR
Petrem Fialou, senátorkou Veronikou Vrecionovou a kandidátem na hejtmana Středočeského kraje, starostou Líbeznic
Martinem Kupkou.

Toto setkání se neslo ve velice přátelské a lidské atmosféře. Onu

lidskost jsem spatřovala v tom, že se kdokoliv mohl jmenovaných
představitelů zeptat na cokoliv a mile Vám odpověděli. Rozebírala se mimo jiné témata uprchlické krize, dostavba pražského
okruhu a inkluze ve školství.

Poděkování si zaslouží zejména místostarosta obce Klecan
Daniel Dvořák, který svou pílí toto významné setkání umožnil
a zajistil.

Na přiložených fotografiích můžete vidět něco málo z průběhu
samotné akce, které mimo jiné přálo i pěkné počasí.
Jirenské sdružení ODS

Předseda ODS a poslanec PČR Petr Fiala v rozhovoru s místostarostou Klecan Danielem Dvořákem
a členem Jirenského ODS Milanem Vodičkou.
Na fotografii je zachycen Kandidát na hejtmana
Středočeského kraje, starosta Líbeznic Martin Kupka
při přátelském rozhovoru s účastníky setkání.

V čele stolu se vyjímá senátorka Veronika Vrecionová
a po její pravici ji následuje místostarosta Klecan
Daniel Dvořák.
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kdy a kam
Divadlo Horní Počernice - program divadla na říjen 2016
Od 1. záři jsou vstupenky 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
.

REZERVACE A E-VSTUPENKA
Internetové rezervace provádějte na adrese www.divadlopocernice.cz . Nevyzvednuté zarezervované vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.
Vstupenky do Divadla Horní Počernice koupíte také online na www.divadlopocernice.cz
Neděle 2. října v 15.00
NÁPADY BLEŠÁKA FEŠÁKA
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalová
V hmyzí říši je veselo a i když vejtaha a tlučhuba Blešák Fešák
způsobí spoustu zmatků, všechno dobře dopadne.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč
Čtvrtek 6. října v 19.30
Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský, Evžen Illin, Vlastimil Hála
SVĚTÁCI
DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: V. Limr, M. Zounar, O. Želenská, I. Andrlová,
M. Bočanová, J. Přeučil a další.
Známá ﬁlmová hudební komedie v divadelní úpravě.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Sobota 8. října v 18.00
BYLO NÁS PĚT ANEB KLUCI NESTÁRNOU
Divadýlko na dlani
Režie: Petr Matoušek
Kdo by je neznal – Petr Bajza, Eda Kemlink, Tonda Bejval,
Čeněk Jirsák a Zilvar z chudobince. Vraťte se s námi do doby,
kdy děti dávaly počestnost, hokynáři si vážili svých zákazníků,
děvčata voněla vanilkovým cukrem a kluci vedli své malé války.
Vraťte se s námi do dětství.
Délka představení: 70 minut
Vstupné: 100 Kč, zvýhodněné vstupné 50 Kč studenti a senioři
Neděle 9. října v 15.00
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová a Kristýna Cincibusová
Klasická pohádka o hodné Sněhurce, zlé královně, trpaslících
a lesních zvířátkách pro naše nejmenší diváky. Roztomilé
pohádkové představení zahrají děti z herecké přípravky.
Délka představení: 50 minut
Vstupné: 70, 60, 50
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Úterý 11. října v 19.30
Donald Churchill
CHVILKOVÁ SLABOST
Divadlo v Rytířské
Režie: Petr Hruška
Hrají: Petra Špalková, David Matásek, Sandra Černodrinská
Bravurní jímavá komedie.
Audry a Tony. Dvacet let manželství. Dva roky po rozvodu.
On čerstvě ženatý s podstatně mladší dívkou se kterou čeká
dítě. Jí zbývají 3 dny do svatby s novým partnerem. Vynucené
setkání bývalých manželů při vyklízení společné chalupy
otevře nezhojené rány, ale nabídne také nové možnosti.
Mohou podlehnout chvilkové slabosti...
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Pátek 14. října v 19.30
Lionel Goldstein
PAN HALPERN A PAN JOHNSON
Divadlo Ungelt
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Petr Kostka, František Němec
Komorní hra o zvláštním přátelství dvou starých mužů. Pan
Halpern pochoval svou ženu a u hrobu se seznámí s jejím
dávným přítelem panem Johnsonem. Oba starci se nad hrobem málem poperou, ale zvědavost jim nedá, a tak se
vzájemně poznávají...
Délka představení: 105 minut
Vstupné: 420, 400, 380 Kč
Sobota 15. října v 15.00
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Divadlo Loudadlo
Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. Budeme si
vyprávět, co se „Na kouzelném paloučku“ odehrálo. Těší se na
vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko. Podíváte se také na rybičky pod
hladinou, proletíte se s papírovými draky a na palouček zavítají
kamarádi Jů a Hele.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 18. října v 19.30
Oscar Wilde, Robbie Ross
LORDI
Režie:Peter Serge Butko
Hrají:Filip Rajmont, Martin Hofman, Peter Serge Butko,
Martin Kotecký/ Mário Boa
Nedokončená, zapomenutá a nedávno objevená hra. Salónní
komedie s lehkými erotickými prvky o třech lordech, kteří
systematicky svádí londýnské ženy tak dlouho, až se chytnou

placená inzerce

KOMINICTVÍ NĚMEC
opravy, revize, čištění,

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

do vlastní pasti…
Představení není vhodné pro diváky do 15 let
Délka představení: 100 minut bez přestávky
Vstupné: 270, 250, 230 Kč
Čtvrtek 20. října v 19.30
JIŘÍ SCHMITZER – koncert
Koncert známého českého písničkáře a herce.
Vstupné: 220, 200, 180 Kč
Sobota 22. října v 15.00
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
DS Julie Jurištové
Muzikálové pohádkové představení na námět klasické pohádky
bratří Grimmů.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 23. října v 18.00
ŠAKALÍ LÉTA
DS Tyl, Rakovník
Režie: Alena Mutinská
Pohled do minulosti s nadhledem, humorem a nostalgií.
Muzikál podle ﬁlmové předlohy.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 100 Kč, zvýhodněné vstupné 50 Kč studenti a senioři
Úterý 25. října v 19.30
Pavel Fiala, Josef Dvořák
S PYDLOU V ZÁDECH
DS Josefa Dvořáka
Režie: Josef Dvořák
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová a další
„Nová“ verze legendární semaforské komediální inscenace.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 320, 300, 280 Kč
Neděle 30. října v 15.00
HONZA A ZAKLETÁ VÍLA
Divadlo Pohádka
Režie: Tomáš Krauchner
V pohádce ožívá neobyčejně obyčejný příběh, ve kterém se
setkává několik divadelních technik – klasická činohra,
zpěvohra, pohybové divadlo, pantomima i černé divadlo.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Prodám dámské kolo s přehazovačkou
(3 rychlosti), brzdí i klasicky na sešlápnutí
dozadu.
Je velice zachovalé a plně vybavené.
Cena 900,- Kč
Volejte na telefon 723 475 099

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14- 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks .
Prodej se uskuteční: 13. září a 23. října 2016
Jirny – potraviny u parku - 14.15 hod.
prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle
poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Miloslav Hrůza
JIRNY
AUTODOPRAVA
kontejnerový odvoz suti a zeminy,
dovoz pís ku, štěrku, betonu ...
z e m n í p r ác e s u n c

Mob.: 777 242 722
777 242 755

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

Pro kancelář v Úvalech hledáme do našeho
realitního týmu nové kolegy. Zkušenost v oboru
není podmínkou.
Pro více informací volejte na tel.: 604 700 022,
své životopisy zasílejte na mail:
info@elanreality.cz
Jsme česká firma se
sídlem v Mochově zabývající se návrhem, výrobou a montáží
typizovaného i zcela atypického nábytku a doplňků bytové architektury
s třináctiletou tradicí. Do našeho kolektivu přijmeme:
TRUHLÁŘE
Požadujeme:
 Odpovídající vzdělání
 Minimálně 5 let praxe ve výrobě
 Samostatnost, flexibilita, aktivní
přístup v komunikaci se zákazníky
 Řidičský průkaz skupiny B

TECHNOLOGA VÝROBY
Požadujeme:
 SŠ/ VŠ vzdělání technického směru
 Praxe v oblasti navrhování a výroby
nábytku podmínkou
 Aktivní znalost programů na bázi
DAEX, TURBOCAD
 Samostatnost, flexibilitu, aktivní
přístup
 Řidičský průkaz skupiny B
MONTÁŽNÍKY
Požadujeme:
 Odpovídající vzdělání
 Minimálně 5 let praxe v oblasti výroby a montáže nábytku
 Logistické uvažování
 Samostatnost, flexibilitu, aktivní
přístup

POMOCNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Požadujeme:
 Pečlivost, flexibilitu
 Chuť pracovat
 Truhlářské vzdělání výhodou nikoliv
podmínkou – zaškolíme

OBSLUHA NÁŘEZOVÉHO CENTRA
Požadujeme:
 Pečlivost, flexibilitu, pracovitost
 Obsluha vysokozdvižného vozíku
výhodou
Nabízíme:
 Zajímavou, kreativní práci v mladém
kolektivu
 Výborné platové podmínky
 Firemní akce
 Truhlář – práce v dílně vybavené
špičkovými stroji
 Technolog – počítač, telefon, auto
 Montážník – možnost práce na HPP
i na IČO, auto, nářadí k dispozici
V případě zájmu, prosím, zašlete svůj
životopis na jstraka@vestavstyl.cz
nebo nás kontaktujte telefonicky na
608 059 592
Bližší informace: www.vestavstyl.cz

