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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři,
plesová sezóna se blíží do svého finále a svým plesem ji
ukončí novojirenští hasiči – pozvánka uvnitř našeho zpravodaje – všechny Vás srdečně zveme!
Ukončení plesové sezóny jasně symbolizuje začátek jara,
na které už se všichni velmi těšíme.

V našem březnovém čísle Vás seznámíme s událostmi, které
proběhly v měsíci únoru a pro ty, kdo se jich nezúčastnili,
máme alespoň pár fotografií a postřehů. A samozřejmě Vás
seznámíme s tím, co Vás v březnu ještě čeká ☺
Děkujeme, že čtete náš zpravodaj!
Za tým redakce
Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e
Vážení čtenáři,
oznamujeme vám změnu e_mailové adresy našeho zpravodaje.
Od tohoto měsíce bude platná následující e-mailová adresa: zpravodaj.jirny@seznam.cz
Pro připomenutí

Výňatek z obecně závazné vyhlášky obce Jirny č. 1/2015 ze dne 17. 12. 2014 o místních poplatcích
čl. 6.
Sazba poplatku ze psů činí ročně:
 za každého psa
(bez ohledu na to, zda jde o psy téhož držitele) ....... 250 Kč
 za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu ...................................... 100 Kč

čl. 29
Sazba poplatku za TKO - popelnice činí za:
 dospělého .................................................................. 800 Kč
 dítě 0 - 1 ........................................................... osvobozeno
 dítě 1 – 6 ................................................................... 400 Kč
 osoby nad 70 let nebo držitel ZTP/P s trvalým
pobytem v Jirnech .................................................... 200 Kč

Dále:
poplatníkem je fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou i individuální rekreaci byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzikou osobu, má-li ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. (čl.27)
POPLATKY JSOU SPLATNÉ VŽDY
DO 31. BŘEZNA !!!

Pokud nebudou včas a řádně uhrazeny,
budou navýšeny o penále
a pak předány exekutorovi
k vymáhání!

Za OÚ Michaela Vodičková
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Vážení občané,
zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jirny, které se koná 23. března 2016 od 19.00 hod.
v kulturním domě v Jirnech.

události a novinky z naší obce

Koncert Pavla Šporcla

Bezesporu největší událostí tohoto měsíce byl houslový koncert Pavla Šporcla.
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Koncerty Pavla Šporcla - výborného českého houslisty - se konaly ve čtvrtek 25. 2. 2016, a to v dopoledním a večerním čase.

Výchovný koncert

Dopoledne bylo vyhrazeno školám formou výchovného koncertu. Od 9 hodin přišel první stupeň základní školy Jirny
a Klánovic a od 11 hodin děti z druhého stupně okolních škol.
Přestože dětí bylo mnoho, byly skvělé a i sám houslový virtuóz je velmi chválil. Děti reagovaly na jeho podněty, spolupracovaly, naslouchaly, zpívaly a celý koncert se nesl v radostné atmosféře. Houslista děti seznámil s tím, jaké to bylo, když
jako dítě začínal, proč se rozhodl být houslovým virtuózem
a jak obtížná je cesta k tomu být jedním z nejlepších. Děti jeho
slova hltaly jedním dechem a při každé jeho otázce se hlásily
o odpověď. Některé děti měly to štěstí, že si mohly vyzkoušet
hru na jeho první „dětské“ housličky, na kterých Pavel Šporcl
v pěti letech začínal, sám netušíc, kam až povede jeho cesta ke

slávě. Houslista byl z dětských posluchačů tak nadšen, že si je
osobně vyfotografoval a zveřejnil na svém facebookovém profilu a ještě večer je nezapomněl pochválit před téměř 400 dospělými diváky v sále kulturního domu. Jedním slovem – bylo
to skvělé dopoledne…

Koncert otevřených srdcí

Večerní vystoupení bylo velmi emotivní. Celým kulturním
domem se nesla slavnostní atmosféra. Sál byl naplněn do posledního místečka. Přišli mladí, staří, děti i dospělí…. Koncert
propojil všechny napříč generacemi.
Pavel Šporcl je určitě hvězdou první velikosti, a přesto se jeví
jako člověk velmi skromný a pokorný. Určitě proto, že nic v životě není zadarmo a talent a jeho rozvoj do takových rozměrů,
které můžeme vidět my obyčejní lidé, je pouze jeho zásluha.
Koncert byl jedním slovem skvělý. Kapela Gipsy Way je výbornou volbou pro doprovod slavného houslisty. Spojení maďarské a slovenské národnosti už předem znamená, že nuda se
opravdu konat nebude. Skvělá hra na cimbál, violu a basu a to
vše spojeno s temperamentem a cikánskou vroucí krví a k tomu
světoznámý houslista.
Děkuji za nádherný zážitek!
Šárka Hanušová
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Obecní ples

V sobotu 27. února 2016 se konal v jirenském kulturním domě
6. ročník tradičního Obecního plesu. Obecní ples se od začátku
nesl ve velmi přátelské atmosféře a určitě nebudu mluvit sama za
sebe, když řeknu, že se velmi podařil. Téměř dvě stovky účastníků

plesu jsou toho důkazem.
K tanci a poslechu hrála oblíbená taneční skupina Bueno
a postarala se, jako již tradičně,
o skvělou taneční hudbu napříč
všemi žánry, takže si přišli na
své jak naši starší občané, tak
i mladší ročníky.
Slavnostní večer výborně doplnila i dvě malá kulturní vystoupení.
Před desátou hodinou večerní
rozproudily krev v žilách především mužského publika se
svým vystoupením „Tanečnice
z Jiren“. Všechno to jsou jirenská děvčata a mámy od rodin,
která dobrovolně vystupují pro
svoji radost i pobavení veřejnosti. První vystoupení Boney
M, bylo vtipné už proto, že
v kostýmu a paruce žádná ne-

byla k poznání a navíc hudba svým rytmem vybízela k tanci a potlesku. Ten si dokonce vynutil druhé opakování.
Druhé vystoupení bylo kolem 11. hodiny, kdy se dívky proměnily v sexy šantánové tanečnice a s hůlkami a černými rukavičkami zatančili na známou píseň A Little Party Never Killed
Nobody americké zpěvačky známé
pod jménem Fergie. I přesto, že se
najdou kritici, kteří budou hodnotit dokonalost projevu, jen proto, že
oni sami žádný nevymysleli, musím říct, že vystoupení bylo skvělé
a všem tanečnicím děkuji za odvahu vystoupit před plným sálem.
Vrcholem večera byla tombola
s více než 500 hezkých a zajímavých cen. Vyhrával každý druhý
lístek, takže každý, kdo koupil, alespoň něco vyhrál.
Chtěla bych tímto poděkovat organizátorům plesu, kapele, obsluze
baru i všem, kteří dobrovolně pomáhali, aby se náš ples mohl uskutečnit.
Děkuji všem, kteří přišli, tančili
a bavili se a těším se na shledání
v dalším roce.
Šárka Hanušová

na psa l i j s t e n á m
Chtěla bych tímto poděkovat paní učitelce Lucce a Irence ze žluté třídy naší jirenské MŠ za krásně připravený karnevalový den pro děti (foto v rubrice MŠ). Dopoledne strávené v maskách spojené s přípravou pečení koláčků se našemu
synovi moc líbilo.
Marcela Hrubantová
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ma t eř sk á ško l a
Koncert Pavla Šporcla v KD Jirny mě natolik oslovil a zaujal,

že jsem následující dopoledne v práci věnovala hudební výchově a pustila dětem krátkou ukázku z jeho CD.
Děti byly zvědavé a zkoušely jsme společně hru na housle, následovala
jejich oblíbená diskotéka, ale tak trochu jinak než obvykle ... zkusily
jsme si zatančit čardáš na skladbu „Hungarian Csárdás“ (což mělo
u dětí velký ohlas).
Děkuji za tuto perfektní akci Sdružení Otevřených Srdcí!
Martina Bilová z MŠ Jirny

Dopoledne s lodičkami

Masopust
ve žluté třídě
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základní škola
Výchovný koncert Pavla Šporcla očima dětí
To je „ON“ ... (malá fotoreportáž)
Jdeme si „HO“ poslechnout. Kvůli „němu“ jsme se vyfešákovali.

Těšíme se, že „HO“ uvidíme naživo.

Nutná mezizastávka
u šatny,
ještě chvíli ...

Už jsme u „ NěHO“ jen krůček, tedy pár schodů.

A za chvilinku je PAvel ŠPorcl
u nás!
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Masopust

Dne 27. února 2016 se konal tradiční jirenský masopust. A že byl zase skvělý, můžete vidět na našich fotografiích.

Ukázka z družinového časopisu Batůžek - nezapomeňte, k dostání ve školní družině ... A je skvělý!

Batůžek únor 2016

Družinové noviny do každé rodiny

PERLIČKY Z DRUŽINOVÉ KRABIČKY

Rozhovor dvou prvňáčků
„Já mám kamaráda a jeho tatínek je chorelik.“
„Co to je?“
„To je, že je vzteklej a pořád řve.“
Druhý na to radostně:
„Tak to náš tatínek je taky chorelik!“

Jak se správně zapisovat při příchodu do družiny
Paní vychovatelka: „Ty jsi kdo?“
Dítě: „Já“

Stačí změnit jedno slovo
Paní vychovatelka: „Adélko, přines mi prosím ,flešku" na besídku ze
spodní družiny, děkuji“
Adélka přijde dolů a povídá: „Paní učitelka chce lahev na besídku, bez
ní nemůžeme zkoušet.“
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Není mráz jako mráz
Po příchodu z procházky všichni celí promrzlí stojí u vchodu a čistí si boty od sněhu.
Dítě: „Paní učitelko, vy asi hodně pijete, že ano? Máte děsně červenej nos!“

Hygiena je důležitá
Rozhovor dvou dětí: „Počkej, kolik ty máš ušního mazu? Ty ho tam máš dost, tobě se to leskne!“

VTIP
Proč nemůže kostra na jumping?
Protože na to nemá žaludek.

Hledáte tip na dovolenou? Alánkova loď vás dopraví kam budete chtít
DOUFÁME,





že jste si všichni během jarních prázdnin odpočinuli
že se těšíte stejně jako my na naše společné setkávání
že brzy přijde jaro
že zažijeme spoustu legrace a pohody
Vychovatelky školní družiny
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spolky a organizace
Sdružení otevřených srdcí

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům Koncertu Otevřených Srdcí za sponzorské dary, bez kterých by se
tato akce – Pavel Šporcl Gipsy Fire - nemohla uskutečnit. Jsme vděčni za vaše partnerství a za pomoc, kterou jste projevili nejenom nám, ale vlastně celé jirenské obci.
Děkujeme zejména těmto institucím a firmám:

Obec Jirny - zastupitelstvu
ZŠ Jirny – vedení školy a učitelskému sboru
Jirenské spolky v čele s obcí Baráčníků „Podlesí Jirny“
Zemědělské a Obchodní společnosti Šestajovice-Jirny a.s.
APD Jirny, s.r.o. - údržba veřejné zeleně a pneuservis
Červenka Michal – autodoprava a zemní práce
Dekstone – dodavatel výrobků z přírodního kamene
Petr – čerpací stanice Horoušany
Pragomedika Plus – zdravotní převoz a asistence
František Hausdorf – kamenosochařství
Petr Popelka - cateringová firma

Dále bychom chtěli poděkovat prodejním místům vstupenek, jsou
to majitelé i prodejci: Jirny a Nové Jirny - Samoobsluha Haken,
Hostinec U Antošů – zejména paní Anně Křenové, Horní Počernice - OK cukrárna, Klánovice - Restaurace Babiččina Beseda,
Nehvizdy - Restaurace u Drástů, Šestajovice - Řeznictví Mare-

šovi, Úvaly - Cukrárna Pod Kaštany, Zeleneč - obecní úřad.

Náš dík také patří i všem lidem zde
nevyjmenovaným, od zaměstnanců
různých úřadů a organizací, kteří
pomáhali s umístěním reklamy
a plakátů na koncert až po všechny
sympatizanty, kteří této akce drželi
palce a přáli jí úspěch, protože je to
úspěch pospolitosti, sousedství, vzájemnosti, lidskosti, tedy hodnot,
které jsou idejemi sdružení a v dnešní době o to více potřeba.
Všichni tito lidé, instituce a firmy
dělali více, než museli a tak se svým
způsobem zasadili o to, že se koncert v našem regionu uskutečnil.
za Sdružení otevřených srdcí - Martin Zuran

k ult u ra v o b ci

Část výtěžku bude věnován neziskové org. „Černí koně“podporující sport pro hendikepované
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Pohádkové neděle v kulturním domě Jirny
17. dubna 15:00 „O třech námořnících“
Pohádka o dvou námořnících a neposlušném pirátovi Kudličkovi. Hrají herci divadla Láryfáry.
1. května 15:00 " Sůl nad zlato "
Klasická česká pohádka. Hrají herci DAP Praha
Vstupné 70 Kč.

kdy a kam
DIvADlo HorNÍ PoČerNIce – březen a duben

Sobota 12. března v 18.00
Jaroslav Foglar/ Vlastimil Peška
RYCHLÉ ŠÍPY
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hudba: Alena Jelínková
Výprava: Kristýna Altmanová, Petr
Kořínek, Filip Minařík
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora,
Mirek Novák
Legendární komiks Jaroslava Foglara převedený do jevištní podoby.
Mirek, Jarka, Jindra, Červenáček, Rychlonožka… kdo by neznal slavný klub Rychlých šípů. Chlapce statečné, hrdé, čestné,
veselé a podnikavé. Nebo raději dáváte
přednost plantážníkům z Bratrstva kočičí
pracky? Ať je to tak či tak, neváhejte a vydejte se s námi zpět do doby, kdy každá
dívka byla dámou a muži pravými gentlemany.
Vstupné: 90, 70, 50 Kč
Neděle 13. března v 15.00
VODNÍK Z ČERTOVKY
Cylindr
Pohádka inspirovaná legendami Malé
Strany. Příběh tří vodníků o nejmocněj-

ším kouzle na světě - o lásce. Podle staré
pražské legendy žije v potoce Čertovka
vodník Vrbina. Chcete se s ním setkat?
Tak si přijďte poslechnout jeho vyprávění
o velké lásce sirotka Aničky a mladého
vodníka Vlnky, také o zlé tetě a kouzelném puškvorcovém elixíru. Vhodné pro
děti od 5 let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

ňuje Miroslav Táborský
Vstupné: 300, 270, 240 Kč

Pátek 18. března v 19.30
SOUSEDÉ JSOU POŽEHNÁNÍ
1. repríza
Scénář a režie: Iva Ptáčková, Klára Šimicová
DS Právě začínáme
Myslíte si, že když se odstěhujete na venkov,
budete moci v klidu psát a věnovat
Středa 16. března v 19.30
se
zahradě?
Jaroslav Gillar
To byste se divili. Nikdy totiž nevíte, na
BLÁZINEC
jaké sousedy narazíte. Překvapení tak čeGreen Production a Bohumír Starý
kalo v jedné nejmenované vesničce i na
Režie a hudba: Jaroslav Gillar
Napínavá groteska o světě, ve kterém se Vivien, která tady chtěla o samotě hlavně
psát.
vlády zmocní blázni z jednoho psychiaA tak si nachází vlastní způsob, kterým si
trického ústavu. Téma ovládnutí společchce klid zajistit. Na malé vesnici bývají
nosti šílencem je stále aktuální.
sousedé milí a přátelští a jeden druhému
Nečekané zvraty a konﬂikty jsou doprovidí do talíře. Ale někdy i tito milí lidé dovázeny crazy situacemi jako z němého
vedou pěkně zavařit…
ﬁlmu.
Hra je inspirována mimo jiné motivy E. A. Vstupné 120, 100, 80 Kč
Poea, sugestivní scény strachu a hrůzy
Sobota 19. března v 15.00
jsou protkány typickým Poeovským huPodle knihy Jiřího Trnky
morem a vytvářejí pro diváka velký jeZAHRADA
vištní zážitek.
Divadlo
Krapet
Hlavní roli, jakož i všechny další, ztěles-
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To šlo jednou pár kluků do školy. Tak šli
a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamene
starou železnou branku, celou rezavou…
Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí.
A co teprve, když se ocitnou v takové
tajemné Zahradě plné překvapení. Hlídá
ji zlomyslný kocour, mluvící trpaslík,
v jezírku plave sečtělá velryba a když už
je nejhůř, tak pomůžou legrační sloni.
A právě do takové zahrady se zatoulají tři
zvědaví kluci. A s nimi se můžete zatoulat
i vy.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Středa 30. března v 19.30
Ondřej Sokol
CELEBRITY
Studio DVA
Celovečerní stand-up comedy Ondřeje
Sokola!
Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje
Sokola a téměř všech umělců v České
republice.
„…stand up je disciplína, kde je člověk
sám za sebe, a tím pádem je to něco mezi
románem na jevišti, epickým vyprávěním,
a zvláštním, odlehčeným hraním….“,
Ondřej Sokol
Vstupné 300, 280, 260 Kč
Čtvrtek 31. března v 18.00
EXPEDIČNÍ KAMERA – ﬁlmový festival
Cestování, dobrodružství, divoká příroda
Vstupné 80 Kč
Předprodej vstupenek na duben a květen
začne v pokladně divadla 8. března
Neděle 3. dubna v 15.00
Milan Duchek
O JEŽIBABÁKOVI
Divadlo Pohádek
Popletená pohádka s písničkami.
V zastrčené chatrči v lese žije Ježibabák,
který se své čarodějnické rodině nepovedl. Místo, aby strašil a škodil lidem,
všechno poplete.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Čtvrtek 7. dubna v 19.30
Václav Havel
ŽEBRÁCKÁ OPERA
Divadlo na tahu
Režie: Andrej Krob
Brilantní komedie o souboji dvou maﬁánských klanů ovládajících podsvětí, síle
a absurditě lidského jednání v područí
slova a frází.
Jednotné vstupné 120 Kč

Pátek 8. dubna v 19.30
Rob Becker
CAVEMAN
Produkce: agentura Point
Režie: Patrik Hartl
Máte chuť se rozesmát až k slzám?
Muž jeskynní je malou sondou do života
každého z nás.
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Vstupné 350, 320, 280 Kč
Sobota 9. dubna v 15.00
TŘETÍ SUDBA
Oudiv – Úvalský divadelní spolek
Pohádková komedie na motivy H. Ch.
Andersena Slavík.
Pro děti od 4 let. Pronájem otevřený veřejnosti.
Jednotné vstupné 80 Kč
Úterý 12. dubna v 19.30
Jean Barbier
V PAŘÍŽI BYCH Tě NEČEKALA, TATÍNKU
Produkce: umělecká agentura Harlekýn
Režie: Jan Novák
Petr Nárožný v hlavní roli komedie o pařížském dobrodružství sympatického
venkovana ze Spáleného Poříčí nad
Seinou.
Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá / Týna Průchová, Jarmila Švehlová, Simona Postlerová / Miroslava Pleštilová a další.
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Sobota 16. dubna v 19.30
Michaela Doleželová a Roman Vencl
KRÁLOVNY
premiéra
DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hudba: Tom Hoyer
Současná tragikomedie o třech ženách
v mezních životních situacích.
Může slepý člověk vidět lépe než ostatní?
Je v možnostech povrchního pesimisty
objevit hodnoty? Je životní optimismus
nadání nebo postižení?
Hrají: Barbora Jelínková, Iva Ptáčková,
Zdena Víznerová
Vstupné 120, 100, 80 Kč
Neděle 17. dubna v 15.00
Na motivy pohádky Boženy Němcové
PRINC BAJAJA
Divadýlko Kuba
Nové činoherní zpracování jedné z nejznámějších a nejkrásnějších českých pohádek.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 19. dubna v 19.30
Michael McKeever
HVěZDNÉ MANÝRY
Divadelní společnost Háta
Režie: Roman Štolpa
Rychlá a bláznivá fraška. Dvě umělkyně,
dvě hvězdy, které se nesnesou ani na jednom jevišti, nešťastnou náhodou skončí
v jednom hotelovém pokoji. Strašlivý výbuch je jen otázkou času.
Hrají: Lukáš Vaculík, M.Bočanová/
A.Gondíková/ K.Špráchalová, Olga Želenská, Martin Zounar, I. Andrlová/ P.
Rychlá, Filip Tomsa a další.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Středa 20. dubna v 16.00
IV. ZUŠKOVÝ KOKTEJL
Vstup zdarma.
Pátek 22. dubna v 18.00
Eva Bartoňová
KRÁL ZLODěJŮ
Divadelní soubor Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová
Pohádkově laděný příběh o lásce, intrikách a síle daného slova.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Sobota 23. dubna 15.00
O PERNÍKOVÉM DěDKOVI
Divadlo Andromeda
Perníkovému dědkovi a bábě se již nelíbí
číhat na děti ve své perníkové chaloupce
a tak se vydají do světa hledat štěstí.
Veselá pohádka s mnoha písničkami.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Neděle 24. dubna v 15.00
na motivy knihy Jiřího Dvořáka
ZPÁTKY DO AFRIKY
Divadlo Na Radosti
dramatizace předlohy a režie: Eva Čechová
scéna, kostýmy: Matěj Čech, Karolína
Klímová
Zvířátka z pražské ZOO se vydají na
cestu do Afriky. Hrají počernické děti.
Vstupné 60, 50, 40 Kč
Úterý 26. dubna v 19.30
BOŽSKÝ ŘÍZEK
Nakafráno
Komedie takřka detektivní má jednu velkou ambici a to diváka pobavit a rozesmát. Pobaví vás stejně dobře jako další
hra souboru Naštěkaná, kterou jsme
uvedli v minulé sezóně.
Vstupné 120, 100, 80 Kč
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Čtvrtek 28. dubna v 19.30
MILENA MÁ PROBLÉM
Scénář a režie: Šárka Vaculíková
Hudba: Jan Šikl

Hravé, dravé ale i vážné a především
vdát.
vtipné představení. Milena se vdává a vše Hraje Šárka Vaculíková
se zdá být jiné, než si představovala.
Vstupné 200, 180, 160 Kč
Najednou váhá, jestli se chce doopravdy

sport
Tenis Jirny

Dne 13. února 2016 uspořádali pánové Karel LAŽA
a Milan DOČEKAL
„1. ročník“ zimního tenisového turnaje ve čtyřhře mužů,
JIRNY WINTER OPEN 2016
Turnaj se odehrál v tenisové hale v Klánovicích za účasti
osmi párů. Věříme, že v příštím ročníku bude účastníků
ještě více a chtěl bych tímto poděkovat organizátorům za
skvěle zorganizovaný turnaj. Jen HOUŠŤ!
Za tenisový spolek Jaromír Bednařík

info na konec
ODEČET VODOMĚRŮ NOVÉ JIRNY [VaK Zápy, spol. s r.o.]
Vážení občané Nových Jiren,
ve dnech 11. a 13. 3. 2016 bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete vyvěsit
na viditelné místo na odběrné adrese (v níže uvedené formě).
Jiné možnosti, jak nahlásit stav svého vodoměru (do 20. 3. 2016), jsou:
•
SMS: 704 471 876 (či volání: pouze mezi 19.00 20.00) či
•
E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz nebo
•
lístek, který můžete odevzdat v samoobsluze v Nových Jirnech.
Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.
Děkujeme, VaK Zápy, spol. s r.o.

placená inzerce

KOMINICTVÍ NĚMEC
opravy, revize, čištění,

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

Hledáme pronájem louky, pole a pod k proběhnutí dvou psů přibližně hodinu denně
v dosahu do 20 km z Nových Jiren.
Cena dohodou, prosím o kontaktování na
telefon 728 911 111,
popř. e mail: sigermac@me.com

Zde může
být i vaše
reklama!
Kontakt:
zpravodaj.jirny@seznam.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 -180,- Kč / ks .
Prodej se uskuteční: 26. března 2016
Jirny – potraviny u parku - 14.15 hod.
Nové Jirny – restaurace U lípy - 14. 30 hod.
Při 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

Učitelka – logopedka

naučí Vaše děti správně mluvit a připraví je
k úspěšnému zahájení školní docházky.

Vedle toho nabízím možnost
výuky základy hry na zobcovou flétnu
či možnost hlídání dětí.

V případě zájmu mě prosím,
kontaktuje na telefonu: 732 946 573.
Jitka Chlubnová

