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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
i když máme teprve listopad, Vánoce se kvapem blíží a my bychom Vás rádi, stejně jako v minulých letech, požádali, zda se
najde někdo, kdo by chtěl darovat vánoční strom pro letošní rozsvícení u kostela v Jirnech.
Za nabídky předem děkujeme a věříme, že i dušičkový čas strá-
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víme všichni v klidu a pohodě, ke které přispěje i náš Zpravodaj.
Pomalu, ale jistě také přichází čas, kdy začne v našem kulturním
domě sezóna akcí, kde se budeme moci všichni potkávat, a to
nejen na parketu. Nepromeškejte žádnou akci a čtěte články až
do konce.
Vaše redakce

Pokračování stavebních prací na ulicích v Nových Jirnech
Práce na opravách ulic Havlíčkova, Na Rovinách a část ulice Letenská v Nových Jirnech pokračují. Obruby jsou položeny, začíná
se pokládka zámkové dlažby u jednotlivých vjezdů k nemovitostem a na konci měsíce října byl proveden také asfaltový povrch.
Na nové ulice se všichni těšíme, protože se lidé v těchto ulicích
celá léta vyhýbaly loužím a blátu a konečně, po dlouhém čekání
se i oni dočkají pořádných ulic.
Když provedeme rekapitulaci povrchů v Jirnech i Nových Jirnech,
musíme konstatovat, že Jirny jsou na tom o poznání lépe, většina
ulic ve vlastnictví obce má již asfalt nebo alespoň zpevněné povrchy. Ulice, které zpevněný povrch nemají, jsou plánovány k opravám v následujících letech. V Nových Jirnech je situace horší.
Lokalita Pod Lesem, kde je chatová oblast, čeká na pokládku kabelů elektrického vedení do země a současně na umístění veřejného osvětlení, protože některé části jsou zcela neosvětlené. Ulicí
Jiráskova bude navíc veden přivaděč úvalského vodovodu a do
jeho položení, které bude realizovat město Úvaly, nelze v této
ulici, ani v přilehlých, udělat asfaltový povrch. Stejně tak nelze
realizovat některé ulice, které nejsou v majetku obce a jejichž
vlastníci odmítají jejich odprodej, např. ulice V Dymáku, část ulice
Na Jablonce a Na Polníku.
Druhá strana obce Nové Jirny – ulice v lokalitě Na Americe, část
ulice V Alejích, část ulice Hlavní, U Potoka, V Dubinách a v Zátiší,
na své opravy také teprve čekají.
Ale abychom uklidnili všechny naše obyvatele, každý rok obec
dává do plánu investic některé z dalších ulic, takže se určitě
dostane na všechny.
Děkujeme všem našim obyvatelům, kteří situaci chápou a těšíme
se, že naše „vesnička“ bude zas o trochu hezčí.

Stavební povolení na místo pro přecházení u ulice Luční
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V říjnu Obec obdržela stavební povolení na místo pro přecházení
k novým autobusovým zastávkám u ulice Luční včetně chodníku
a dopravního značení. S výstavbou chodníku, malování čar na sil-

nici a osazení dopravních značek, se počítá v průběhu měsíce listopadu.
Za obec Jirny Šárka Hanušová

Trocha historie – vzpomínka na 17. listopad 1989
Letos je to přesně 30 let, co se společnost vzepřela totalitnímu režimu. 17.listopad 1989 je dnem, který odstartoval v celé republice
Sametovou revoluci. Je to období politických změn v Československu, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně po-

litického zřízení.
Drobnou zmínku z tohoto období v Jirnech jsme našli i v zápise
v kronice z roku 1989. Snad Vás autentický výpis potěší stejně
jako nás….
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Vítání občánků – pozvánka
Na podzimní měsíce bylo naplánováno další Vítání občánků.
Protože je prozatím nahlášeno malé množství dětí, nemůžeme
zatím s jistotou stanovit termín, kdy Vítání uskutečníme a prosíme
rodiče, kterým se narodilo miminko (letos nebo i v loňském roce)
a kteří by měli zájem o tuto akci, aby vyplnili formulář, který je ke
stažení na
www.jirny.cz v sekci Obecní úřad-Dokumenty-Formuláře,
anebo si ho vyzvedli osobně na podatelně OÚ. Vyplněné formuláře
odevzdávejte na podatelně OÚ Jirny nebo je zasílejte e-mailem na
obec.jirny@jirny.cz. Vítání proběhne v budově nové základní školy.
Pozvánky s termínem přijdou přihlášeným osobám na uvedené
e-maily a adresy. Těšíme se na vás!
Za Obec
Mgr. Michaela Vodičková a Bc. Šárka Hanušová

„Černá stavba“ na katastru Jiren
Demokracie. Svoboda, rovnost, spravedlnost – forma vlády, ve
které se všichni občané svobodně a rovně podílejí (přímo nebo
nepřímo přes zvolené zástupce) na řízení státu/města/obce.
Ano, letos je to 30 let od znovunastolení demokracie v České
republice.
A teď si prosím poslechněte jeden příběh. Mezi obcemi Jirny
a Nové Jirny leží pozemek, kde probíhá výstavba černých staveb,
umísťování strojů a technologických zařízení bez příslušných povolení, které jsou v provozu ve dne i v noci téměř bez omezení.
Činnosti navíc probíhají na pozemku cizího vlastníka, který možná
ani neví, co mu na jeho pozemku v katastru obce vzniká. Stavebník, který bez povolení staví další a další stavby, nakládá s podzemními vodami a vypouští odpad do přilehlého potoka, bezohledně řeže a brousí kámen bez ohledu na čas, den či noc, bez
ohledu na dny pracovního klidu či státní svátky a bez ohledu na
všechny.
Přestože obec požádala stavební úřad o pomoc již v prosinci 2017,
stavební úřad v Úvalech postupoval s prodlevou delší než 1 rok.
Vlastnická práva nijak neřešil a stavebníkovi nijak nezamezil ve
stavbě. Naopak toleroval mlčky vznik dalších a dalších staveb a
umísťování dalších hlučných technologických zařízení. Obec pochopila, že tato cesta nestačí a nikam nevede, a tak na počátku
roku 2019 požádala o pomoc další státní instituce ( např. Odbor
životního prostředí, Povodí Labe, Hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí, Inspekce bezpečnosti práce, Živnostenský odbor, Policie a další) a nadřízený Krajský úřad – odbor
územního plánování a stavebního řádu . Ty však také nijak nepomohly a obci pouze sdělily, že na pozemku není oﬁciálně žádná
povolená stavba, takže se nemají vlastně k čemu vyjadřovat. Povodí Labe sdělilo, že potok není nijak zasažen, protože kámen je
přírodním materiálem. Hygiena sdělila, že žádný hluk v obci neprobíhá, protože v ranních hodinách, kdy se dostavila na místo,
projížděly obcí kamiony, které byly hlučnější a večer hluk nikdo
kontrolovat nepřijel. Další úřady téměř jedním dechem odkázaly
obec zpět na stavební úřad.
Jsme tedy opět na začátku. Když se nepovolená činnost začala
řešit, byly na pozemku pouze patky pro budoucí pily a jakési
drobné základy. Dnes, po 2 letech marného jednání s úřady, jsou
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na pozemku 3 lanové pily, kotoučová pila, mostní jeřáb, jímky,
tryskací a lakovací zařízení, konstrukce haly, občas se tam objeví
třídička kamene v místě, které je podle územního plánu biokoridorem a hlavně téměř 24hodinový hlučný a prašný provoz.
Když si tento článek přečtete, možná vás ihned napadne:
Proč stavební úřad vypisuje místní šetření na nepovolené stavby
plotů, zahradních domků, pergol či staveb, které nejsou přesně
podle projektu. Proč „malý“ stavebník musí přiznat i změnu velikosti okna či drobnou stavbu. Proč stavební úřad uděluje obyčejným lidem pokuty a zdržuje stavební řízení, když vidíte, že v naší
obci žije stavebník, který snad všechny stavby staví na černo, a to
nejen na pozemku, který jsme uvedli na začátku, ale i v dalších
částech obce, kde bez povolení stojí haly, přístavby rodinných
sídel bez jakýchkoliv projektových dokumentací a stavební úřad
vše s klidným svědomím přehlíží a nijak neřeší???
Vzhledem k tomu, že už v obci vznikají různé dezinformace, jak to
vlastně ten stavebník má dovolené a kdo za to může, rozhodli
jsme se napsat tento článek, který uvádí skutečnosti na pravou
míru.
Žádná činnost ani stavba na pozemku mezi obcemi Jirny a Nové
Jirny není a nikdy nebyla povolena a je prováděna bez souhlasu
obce. Dochází k porušování zákona i obecně závazné vyhlášky rušením nočního klidu a prací o nedělích a státem uznaných svátcích. Bezohlednost podnikatele nezná mezí a jeho chování
překročilo všechny hranice slušnosti. Na jednu stranu zachraňujeme planetu omezováním a tříděním plastů a na druhou dobrovolně dýcháme neskutečná oblaka prachu, špíny a nečistot ze
zpracování a broušení kamene. Pokud i vy máte s touto nepovolenou výstavbou problém, věřte, že nejste sami. Obec se ze všech
sil snaží a budeme rádi za každou pomoc a podporu. Není to
pouze věcí samotného úřadu a obyvatel přilehlé oblasti, ale věcí
každého z nás, kdo v katastru Jiren bydlí.
Demokracie a svoboda v tomto případě bohužel znamená i prostor v zákoně, díky kterému lze dělat v dnešní době věci, za které
vás nikdo nepotrestá. A to podle nás v pořádku není.
Zastupitelstvo Obce Jirny

ZPRÁVY Z OBCE
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V tomto měsíci slaví významné životní jubileum
Josef Truhlář
Marie Hloušková
Marta Žebráková
Marta Pavlíková

Štefan Mikuš
Karel Pecka
František Kolb

Srdečně gratulujeme.
Za zpravodaj a Obec Jirny – Šárka Hanušová a Lucie Proroková

Co vše víme o anglosaském svátku Halloween?
I když u nás slavíme především dušičky, památku zesnulých. Trendem poslední doby je však Halloween. Všude v obchodech dnes narazíte na dýni a převážně u dětí získává stále větší obdiv. I ve školce
mají možnost obléci masky a převleky a užít si tento den trochu netradičně. Co to však přesně znamená? Umíme jim to vysvětlit?
Jednoslovný název Halloween pravděpodobně vznikl zkrácením původních názvů pro slavnost v předvečer svátku všech svatých. Slaví
se každoročně poslední říjnový večer, tedy vždy 31. října, v předvečer křesťanského svátku Všech svatých (All Hallows' Day).
Vznik a vývoj tohoto svátku je nejednoznačný, ale
často se uvádí, že má kořeny v prastaré tradici
dávných Keltů, kteří se
loučili s létem a slavili
příchod nového roku přesně tento den. Noc, která
lámala říjen a listopad,
nesla název Samhain podle keltského boha, který
byl podle víry starých
Keltů pánem mrtvých.
V noci Samhain probíhaly
bujaré oslavy, všude hořely obrovské ohně, lidé si
na sebe navlékali masky
a převleky, aby se chránili

Nepořádek v lese
Jeden by už řekl, že na téma odpadů (a odpadků) jsme
se na v našem Zpravodaji napsali už dost. Zřejmě ne,
nebo spíše náš Zpravodaj nečte místní mládež, a tak
alespoň rodiče by měli své děti poučit o tom, jak se ve
volném čase chovat nejen na veřejném prostranství. Je
krásné, že netráví čas hraním her u počítačů, ale co je
moc, toho je příliš.
Není to ani měsíc, co obec a dobrovolníci uklidili zanešenou lokalitu lesa v Nových Jirnech a už to tu máme
zase. To opravdu není nikdo, kdo by ty darebáky neviděl a nic pro to v tu chvíli neudělal? Přestává být
legrací dělat ze sebe instituci, které všechno napraví
a zachrání. Tito lidé to budou dělat neustále dokola,
pokud jim to bude procházet. Uvědomme si, že uklizením takového „bordelu“ plýtváme čas a práci někoho,
kdo tou dobou může naprosto jiným způsobem
a účelně pracovat na jiných důležitých úkolech pro-
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proti zlým duchům. Věřili, že duchové zemřelých mohli být tuto
noc buď nápomocní přátelům nebo nepřátelům škodící. Ohně
měly duším zemřelých svítit na cestu do světa. Za úsvitu bůh
mrtvých duše zemřelých odvedl zpět do říše duchů. Keltové
pojímali Halloween zvesela, netruchlili. Chápali smrt jako běžnou přirozenou součást života.
Halloweenské koledování
Dnes se již nepoužívá Keltské označení Samhain, ale všichni
slaví tento svátek jako Halloween. Oslavy probíhají většinou
v rámci rodiny, mezi přáteli nebo v místní komunitě (sousedé,
přátelé apod.). Děti si oblékají strašidelné kostýmy a "go
trick-or-treating" (chodí koledovat) po okolí. Každý navštívený
je koledníky vyzván k vydání sladké odměny (treat). Pokud
koledníci nejsou obdarovaní, sešlou na dům „kletbu“ (trick), ale
prakticky jde jen o zábavu, žádné velké záškodnické akce děti
obyčejně nedělají, nanejvýše dávají pastu na kliku nebo neškodně pomalují auto před domem. Odtud tedy kolednické pořekadlo "trick-or-treat" (volně lze přeložit jako Dejte mi koledu
nebo vám něco provedu). Svátek se slaví většinou v anglicky
mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku,
Austrálii, Novém Zélandu. Jeho komercializace začala okolo
roku 1900, první kostýmy se začaly objevovat někdy v roce
1930. Nechme tedy na každém, ať slaví to, co uzná za vhodné.
Článek upraven z:
https://www.anglictina-bez-biﬂovani.cz/halloween

ŠKOLSTVÍ
Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že ke dni
31.prosince 2019 končí platnost nájemních smluv u následujících hrobů.
Část I. Hřbitov:
115

141

193

226

300

Část II.
29

108

Část III.
295

spěšných pro nás pro všechny. Chceme toto tolerovat?
A přizpůsobovat se mládeži jen proto, že jsou to nevychovaní jedinci a mají pocit, že takto to prostě funguje?
Myslím, že za všechny rozumné lidi si mohu odpovědět –
NE!
redakce

366

371

Tyto informace jsou platné k 5. 11. 2019.
Prosíme o uhrazení poplatku na další období a obnovení smlouvy – podrobnější informace na tel.
281 962 945 nebo na podatelně OÚ, Brandýská 9 –
přízemí.
Za Obec Mgr. Michaela Vodičková a Ivana Mutinská
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Základní škola

Básničky dětí z V.A
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PRVOUKA VE 3.A
Památná místa naší obce
Učebnice, sešit, obrázky, paní učitelka má výklad, žáci poslouchají, odpovídají, ale….. !!!!!!
Tentokrát jsme šli ven, rozhlížet se po naší
obci, místě, kde žijeme, navštívili jsme zajímavá místa. Nemusíme chodit daleko, neboť
v těsné blízkosti naší školy je pomník, který je
věnovaný padlým hrdinům, socha sv. Judy
Tadeáše, kostel sv. Petra a Pavla, zvonice, kříž
Dalším cílem byla sokolovna, dvůr u obecního
úřadu, pamětní deska, moštárna, děti se dozvěděly, že patronem Jiren, byl pan Antoš. Ve
výtvarné výchově jsme následně malovali
místa, která děti zaujala. Žáci překvapili. Když
slyšeli o malíři Josefu Navrátilovi, který maloval stěny na zámku, chtěli, aby jejich dílo,
bylo stejně dokonalé.

Jirenská stezka
Další hodinu jsme šli opět ven. Počasí bylo
dokonalé, děti natěšené, víc si učitel nemůže přát.
Za okny svítilo podzimní sluníčko, proto jsme opět výuku absolvovali venku. Cílem bylo splnění úkolů z pracovního listu, který je
ke stažení na stránkách naší školy. Vybaveni tužkou, listem, dob-
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rou náladou, že nebudeme sedět v lavici, začala hodina.
Děti poctivě a pozorně četly všechny informační tabule, odpovídaly na kvízové otázky, které jsou na tabulích. Jak jinak, než
správně, protože, než jsme opustili brány školního dvora, byla

ŠKOLSTVÍ
stanovena jasná pravidla: slušnost a aktivita. Holky a kluci s nadšením stezkou,
která vede bezpečnými místy, prošli,
povídali, diskutovali, doplňovali do listu
odpovědi. V Kaštance jsme si zaběhali,
obdivovali barevnou krásu vzrostlých
stromů.
Nálada byla výborná, pohoda, klid, oboustranná spokojenost. Rozvrh a čas jsou
neúprosní, proto jsme spěchali zpět do
školy, aby děti stihly další hodinu.
Výsledky testíku, kvízu byly výborné, jak
jinak !!!
Naši malí Jireňáci se neztratí, obstáli.
Některé žáky potrápil znak Nehvizd, jiné,
vyhledávání slov v textu, která potřebovali do křížovky, ale protože jsou děti
dobří kamarádi, tak si občas pomohly
dobrou radou.
Vycházka byla fajn, tak moc se nám
venku líbilo, že se těšíme na další hodinu prvouky venku.
Mgr. Pavla Krutská
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Mateřská školka
Měsíc říjen v mateřské škole
Podzim je v plném proudu a ani v naší mateřské škole tomu není
jinak. Pozorujeme měnící se přírodu kolem sebe a snažíme se
dětem ty změny nejen ukázat, ale i vysvětlit. K tomu nám pomáhají názorné příklady, obrázkové knihy a výtvarná činnost. Snad
v každé třídě jsme „zavařovali ovoce“ což byla velká zábava. Otiskovali listy a malovali různá zvířátka spojená s podzimem.
Také jsme „uspávali lesní skřítky“. Jelikož máme daleko do lesa,
odehrávalo se to ve třídě. Pomocí krabice a všech možných přírodnin se nám podařilo vytvořit pro skřítky hezký domeček. Díky
této činnosti se děti dozvěděly, co vše v lese roste a že to slouží
nejen jako potrava pro zvěř, ale dá se to využít i jinak.

Děti tvoření všeobecně baví, mají radost z hotového díla, moc je
těší pochvala jejich výtvorů a vy se alespoň touto cestou můžete
dozvědět, co se právě v mateřské škole děje. Proto nezapomeňte
chválit, potěší to nejen děti. Kromě tvoření se děti učí básničky
a písničky k vybranému tématu.

pohádek změnilo ve všeobecné nadšení.

V měsíci říjnu nás také navštívilo divadlo paní Lhotákové s lidovými pohádkami. Starší děti to přivítaly s nadšením, ty mladší nevěděly, co je čeká, a tak byly trochu rozpačité. Což se v průběhu

Na závěr mého příspěvku bych vám všem chtěla popřát pohodové podzimní dny a dobrou náladu.
Táňa Šebelíková

ČESKO-ANGLICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA SOFIA SCHOOL V JIRNECH

Česko-anglická mateřská škola Soﬁa School zahájila školní
rok otevřením nové pobočky v Jirnech v ulici Navrátilova,
kde doposud byly první třídy základní školy. Během prázdnin bylo nezbytné nejprve prostory upravit podle hygienických a dalších norem platných pro provoz mateřské
školy. Vše jsme stihli a 1. září otevřeli nejen pro místní, ale
i pro děti z širokého okolí.
Každodenní provoz mateřské školy začíná v 7 hodin a končí v 18 hodin nepřetržitě včetně prázdnin. V letních měsících zajišťujeme velmi oblíbené příměstské tábory s týdenním programem i pro děti z jiných škol až do věku 8 let.

Malý počet dětí ve třídách

Individuální přístup k dětem je to, co rodiče dětí naší mateřské školy vysoce oceňují. Umožňuje jej maximální počet 13
dětí v každé ze tří tříd, o které se stará tým šesti pedagogů

10

ŠKOLSTVÍ
a další provozní zaměstnanci.
Již od roku 2015 jsme akreditováni Ministerstvem školství, což
nás zavazuje k dodržování velmi kvalitního vzdělávacího programu.

Výsledky

Máme sedmiletou historii a do základních škol jsme úspěšně
připravili již mnoho dětí.
Každý rok se nám umisťuje několik absolventů na prestižní
školy, jako např. PORG, OPEN GATE, PED Academy a další.
Nejvíce nám dělá radost zpětná vazba od rodičů prvňáčků,
kdy děti ani rodiče nepociťují vliv té obrovské změny s přestupem na základní školy, naopak tam patří k těm nejlepším.
Jsou samostatné, umějí se soustředit, komunikovat s učiteli
a mají výborné výsledky. Jak říkají rodiče, jsou prostě kvalitně
připravené ze Soﬁa School.

dická prevence, jejíž dílčí prvky jsou zařazovány také do každodenního programu.

Předškolní příprava

Každodenně po nutném odpočinku zařazujeme do rozvrhu
hodinu speciální předškolní přípravy, a to nejen pro předškoláky, ale i pro děti, které již nespí. Pro ty menší je samozřejmě
méně náročná a také hravá.
Procvičujeme grafomotoriku, logiku, paměť, prostorovou orientaci, sluchovou a zrakovou percepci. Vedeme děti k soustředěnosti, samostatnosti při plnění zadané práce a její
dokončování.

Kroužky

Vzdělávací program

Náš vzdělávací program je postaven z týdenních témat, probíraných komplexně, a to samozřejmě hravou formou. V praxi
to znamená, že děti znají základy všech předmětů, které později mají ve škole. Připravují se tak, aby měly všeobecný přehled. Navíc, jako bonus, veškeré informace vnímají
dvojjazyčně, kdy přítomná lektorka paralelně provádí děti tématem v anglickém jazyce. Angličtina je tak pro ně velmi přirozená, nenásilná, brzy rozumějí všemu a začínají druhý jazyk
postupně používat.

Logopedická prevence

Pravidelně jednou týdně ve všech třídách probíhá logope-

V rámci školního vzdělávacího programu, tedy v ceně školného, jsou denně od 15 do 16 hodin zařazeny kroužky: tvoření, sportovní hry, rytmika a dramatický.
Nadstandardními aktivitami, které dětem nabízíme v odpoledních hodinách, jsou balet – moderní tanec, sportovní všestrannost, věda, keramika a IQ kroužek, které vedou zkušení
lektoři i naši učitelé.

Spolupráce s rodiči

Jak se dětem ve školce daří, mohou rodiče vidět na webových
stránkách školky www.soﬁaschool.cz , kde každý týden informujeme o programu uplynulého týdne a zároveň dáváme
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KULTURA
k nahlédnutí 50 - 80 fotograﬁí z činností ve školce. Rodič má
tak možnost vidět pracovní atmosféru během dne.

Vybavení

Prostorné a světlé třídy jsou nově a moderně vybaveny, děti
mají k dispozici spoustu hraček a didaktických pomůcek, hudební nástroje a tělocvičné nářadí. Obrovským pomocníkem
jsou nám interaktivní tabule v každé třídě, které učitelé využívají pro názornost témat, hudbu, interaktivní logické a paměťové hry.
Děkujeme obci Jirny, že nás skvěle přijala a věříme, že rozšíříme vzdělávací nabídku o další typ předškolního vzdělávání.
Za kolektiv mateřské školy Soﬁa School
Mgr. Danuše Svobodová, www.soﬁaschool.cz, 775 031 603

KULTURA
AKCE V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY
16. 11. Svatomartinský beneﬁční ples
23. 11. Mikulášská zábava – Veteran Car Club
+ Hasiči NJ
29. 11. –30.11. Soukromá akce
18.–19.12. Prodejní trhy – p. Hasík
31. 12. Soukromá akce

Rok 2020
18. 1.
15. 2.
22. 2.
24. 2.
7. 3.
14. 3.
21. 3.
27. 3.
4. 4.
29. 11.

Myslivecký ples
Obecní ples Jirny
Tenisový klub – ples
ZŠ - divadelní představení
Baráčníci -ples
SDH Šestajovice – ples
SDH Nové Jirny – ples
Výroční schůze SPCCH, 15-17 hod.
Výroční schůze Baráčníci
Koncert SOS

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Pravidelné akce

Neděle a pondělí – Taneční pro dospělé, taneční kurzy pro začátečníky, středně pokročilé i pokročilé. Od 22. 9. 2019 pokračujeme
oblíbeným cyklem tanečních pro dospělé, na které se můžete hlásit na www.artimo.cz
Pondělí, 18:00, Latina pro ženy, od 23. 9. 2019 začínáme oblíbeným kurzem vhodným pro všechny tanečnice, které mají chuť si
příjemně zatančit sólo a poznat krásu latinských rytmů a pohybů.
Na své si přijdou jak začátečnice, tak pokročilé. Možnost přihlásit
se a více informací na www.artimo.cz
Úterý, 19:00, Hathajóga, od 3. 9. 2019 nový kurz lekcí, které probíhají každé úterý, jsou kombinací hathajógy, jógové terapie, muzikoterapie a aromaterapie. Více informací a rezervace: Eva
Šimánková, e-mail: E.Simankova@seznam.cz, mob.: 608 109 743,
FB Sakurajóga
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Středa a čtvrtek – Taneční přípravka, od 18. 9. 2019 otevírá TJ
Sokol Jirny kurzy tanečně-pohybové průpravy pro děti od 8 do 14
let! Vhodné jak pro první taneční krůčky, tak pro již mírně zkušené tanečníky. Přihlášení na e-mailu: sokoljirny@gmail.com

Listopad
15. 11. 2019 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Rocketman. Než se
stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý
oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem
mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní
vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez
chlastu a drog. Ty pomáhaly zejména ve chvílích, kdy se Elton cítil
sám, opuštěný a nemilovaný, což se mu stávalo prakticky pořád.
Jenže když jste duší rocker i showman, tak se z každého srabu
prostě vyzpíváte. Vstupné dobrovolné.
17. 11. 2019 neděle, 19:00, Jitka Vrbová a Honza Frühwirt. Legendy trampské a country hudby v Jirnech. Vstupné 190 Kč. Více
informací na www.otevrenasrdce.cz.

KULTURA
19. 11. 2019 úterý, 17:00-18:00, Bezplatná právní poradna. Cílem
právní poradny je podat bezplatnou radu a pomoc těm občanům
Jiren, Nových Jiren a sousedních obcí, kteří potřebují pomoci s řešením různých problémových situací, a kteří by zejména z ﬁnančních důvodů nebyli jinak schopni svůj právní problém konzultovat
s advokátem. Lze přijít i bez objednání, ale ideální je předem se
objednat na adrese korejzova@email.cz. Těší se na Vás, JUDr. Jitka
Korejzová, advokátka.
21. 11. 2019 čtvrtek, 19:00, Vzpomínkový večer na Františka
Antoše. Společné setkání lidí, kteří by rádi uctili památku činorodého jirenského občana, junáka, hasiče, zahrádkáře a příznivce
ostatních spolků a veškerého dění v naší obci. Vstup volný.
26. 11. 2019 úterý, 19:00, Tomík na cestách. Cestovatel Tomáš
Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na další neskutečnou
cestu. Tentokrát vyrazil s TUKTUKEM Z THAJSKA PŘES PŮL SVĚTA
AŽ NA MORAVU! O tom, že to jde, když se chce, jak zvládnou těžké
situace, nebo jaký to je být sám jeden rok na dobrodružné cestě
a mnoho barvitých historek plných neskutečných situacích, útěků
před slonem, příšerných Indů ale i nádherného Íránu vám Tomík
s humorem a jistou nadsázkou mile rád poví za doprovodu fotograﬁí a videí promítaných na plátně. Vstupné 140 Kč. Více informací na www.otevrenasrdce.cz.

30. 11. 2019 sobota, 16:00, Radkin Honzák – přednáška na téma
„Jak se nezbláznit v současném světě“. Vstupné dobrovolné. Více
informací na www.otevrenasrdce.cz.

Prosinec
1. 12. 2019 neděle, 15:00, Jak chtěl skřítek zaspat vánoce. Proč se
skřítek Grumla netěšil na Vánoce a jak to víla Sněženka zařídila,
že si společně zazpívali koledy, zahráli pohádku o dvou sněhulácích a nakonec se dočkali i vánočního stromečku. Vstupné 80 Kč.
Organizuje Divadelní ochotnický spolek Jirny.
6. 12. 2019 pátek, 19:00, Tančírna Kvapík.
7. 12. 2019 sobota, 18:00, Světové skautské Jamboree. Beseda
s účastníky světového skautského jamboree v USA, vše od nápadu
na účast až do šťastného návratu zpět do ČR. Pořádá skautské
středisko Br. Fandy Antoše.

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V JIRNECH
21. 12. 2019 sobota, 19:30, Česká mše vánoční „Hej Mistře…“.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz.

13

KULTURA

603 244 491
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SPOLKY A ORGANIZACE
SDH Nové Jirny
Úspěch na závodech ZPV

Než se začtete do našeho příspěvku, rádi bychom tímto chtěli pogratulovat naší člence Miroslavě Strejcové za úžasné umístění na
Závodu požárnické všestrannosti ve Škvorci ze dne 5. října 2019.
V kategorii dorostenky střední se umístila na stupni vítězů, získala 1. místo a v kategorii super dorostu obsadila celkově 3. místo
bez jediné trestné minuty z 27 přihlášených dorostenců. VELKÁ
GRATULACE !!

SPOLKY A ORGANIZACE

Soustředění Zbiroh

První říjnový víkend jsme se vydali na naše každoroční soustředění. Letos jsme byli poprvé v krásném rekreačním středisku
Svatý Štěpán v Cheznovicích. V pátek odpoledne jsme se sešli
u hasičárny. Už při nakládání batožiny do aut bylo vidět natěšení
nejen dětí, ale i vedoucích. Po příjezdu na místo jsme se rozdělili
do pokojů, vybalili věci a šli rovnou na večeři. Vzhledem ke krátkým podzimním dnům jsme již večerní program strávili ve vnitřní
klubovně, kde jsme hráli připravené hry. Začali jsme rozpoznáváním ﬁlmových písniček a melodií, pokračovali ochutnáváním různých kousků jídla poslepu, čínskými hůlkami jsme přemisťovali
předmět a mnoho dalších. Po večerní hygieně jsme už šli všichni
do svých postýlek a těšili se na ráno, co si pro nás vedoucí zase
připravili.

Sobotní ráno jsme začali rozcvičkou, abychom se správně nastartovali na celý den. Po rozcvičce na nás čekala bohatá snídaně.
Počasí nám přálo, tak jsme celé dopoledne strávili venku, kde nás
chvilkami i hřálo sluníčko. Při jedné hře jsme si procvičovali
paměť a zároveň morseovku. Samozřejmě vše bylo na čas, a kdo
chtěl vyhrát, musel rychle běhat. Poté jsme se vydali do lesa, kde
byla vytyčená trasa z hádanek a překroucených přísloví. Po obědě
a lehkém odpočinku jsme vyrazili do hasičského muzea ve Zbirohu.
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SPOLKY A ORGANIZACE

A protože naši vedoucí mají známosti všude, v muzeu
nás provázel sám místní správce. Mohli jsme vidět
historickou i současnou hasičskou techniku. Muzeum
bylo velmi rozlehlé, mělo i venkovní pasáže a tak
nám prohlídka zabrala dvě hodiny.
Poté jsme zamířili zpět do kempu, kde jsme po svačině trénovali na branný závod. Po vydatné večeři
jsme se přesunuli zpět do klubovny. Učili jsme se
šifry jako polský kříž nebo obrázkovou i čínskou abecedu. Oblíbenou se stala hra evoluce, kdy se klubovna proměnila na místo plné zvířátek vydávající
zvuky. Pozadu nezůstali ani vedoucí, takže jsme
mohli vidět, jak vedoucí pípají, štěkají nebo skáčou
jak opice. V pozdějším večeru se klubovna proměnila
na diskotéku s blikajícími světly a taneční hudbou.
Zdárně unaveni jsme se přesunuli do svých postelí.
V neděli nás dopoledne čekala praktická zkouška
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branných dovedností. Vedoucí měli různá stanoviště
v lese a my k nim vyběhli s buzolou v ruce. Museli
jsme překonat stanoviště se zdravovědou, uvázat pár
uzlů, poznat několik topograﬁckých značek a dle zadaného azimutu dorazit do cíle. Pak proběhlo vyhodnocení našeho snažení a šli jsme na oběd. Po
obědě začalo balení a po jedné hodině jsme odjížděli na prohlídku zámku Zbiroh. Zde nám paní průvodkyně krásně vyprávěla o historii zámku až po
současnost. Po prohlídce jsme si dali v zámecké zahradě svačinu a vydali se zpět domů. Všichni jsme se
vrátili s krásnými zážitky.
Stejně jako v předchozích letech máte možnost objednat si návštěvu Mikuláše, čerta a anděla.
Kontaktní osoba p. Jan Siekel, tel. 774 902 328.
Za SDH Nové Jirny Jan Siekel, vedoucí mládeže

SPOLKY A ORGANIZACE
SDH Nové Jirny a Veteran Car Club Nové Jirny
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SPOLKY A ORGANIZACE
Veteran Car Club Nové Jirny

Country Kaninafest a D-DAY Javornice
Léto se pomalu zhouplo do podzimu a my jsme se stihli zúčastnit dvou krásných akcí. První byl 3. ročník Country Kaninafestu.
Tento festiválek se uskutečnil poslední srpnovou sobotu v obci
Kanina na Kokořínsku. Od 11 hodin zde vystoupila celá řada muzikantů, kteří potěšili srdce nejenom trempům ale i dalším příznivcům tohoto žánru.
V doprovodném programu se na koních proháněli kovbojové, my
jsme se pochlubili s naší historickou technikou, pro nejmenší návštěvníky byly připraveny soutěže a své umění předvedla taneční
skupina Zářící ženy. Celá akce byla pořádána na podporu Domu
seniorů ve Mšeně.
Druhou, již legendární akcí byl D-DAYJavornice, 35. setkání
23. průzkumné eskadróny. Rádi jsme přijali pozvání od Klubu 3.
armády Plzeň o víkendu 11. -13. října na základnu v kempu Dolů
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Bílina. Při pátečním posezení s kapelou Šolc Boys jsme si vyzkoušeli své znalosti z 2. světové války. V sobotu ráno jsme se přesunuli na střelby na Mladotickou střelnici a potom nás čekala
jízda terénem. Oproti jaru nám počasí velmi přálo, tak jsme si při
brodění říčky Střely a jízdě v náročném terénu stačili užít krásy
podzimu.
Večer nám, ke společnému zhodnocení dne a vyhlášení vítězů, zahrála oblíbená country kapela Ticket.
Tím pro naše plechové miláčky tento rok sezóna končí a mohou
odpočívat. Na rozdíl od vás, my se budeme věnovat přípravám na
Mikulášskou zábavu, na kterou Vás spolu s SDH Nové Jirny
srdečně zveme.
Za VCC Nové Jirny
Jiřina Vlastníková

SPOLKY A ORGANIZACE

SDH Nové Jirny

SBO R DO BROVOLNÝC H HASIČ U° NOV É JIRNY
VÁS ZVE NA

SL AVNOSTNÍ ROZSVÍCENí

VÁNOČNÍHO STROMUo0o

v sobotu 30. listopadu 2019

začátek v 17,00 hod. u kapličky na návsi v Nových Jirnech
na zahřátí je zajištěn svařák, punč a horký čaj
Těšíme se na vás!
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SPOLKY A ORGANIZACE
Spolek přátel tance a hudby

Prodej a rezervace vstupenek:
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Mezi 8-22 hod. na tel. č.: 725 112 747, 725 112 752
/k vyzvednutí v Šestajovicích/,
nebo po dohodě v KD v den konání plesu.
Cena vstupenky 225,- Kč
Vstupenka je slosovatelná.
Pořádá „Spolek přátel tance a hudby“

SPOLKY A ORGANIZACE
Sdružení Otevřených Srdcí

JEDNOU NA JIRENSKÉM OLYMPICU…

Moc dobře si vzpomínám na jeden den a jednu cestu. Bylo to před několika lety. Jeli jsme z Prahy, v autě hrálo potichu
rádio. Moderátor mluvil, skladby se střídaly. Právě na sjezdu z dálnice do Jiren nás zaujala jedna opravdu hezká píseň. Bylo jasné, že je od Olympicu, ale teprve později jsem zjistil, jak se vlastně jmenuje. Zkrátka byla to taková krásná
chvíle jarního dne a tato píseň „Jednou“ ji značně umocňovala. Poslouchali jsme ji a nevěřili svým uším, jak jednoduše se
dá vyjádřit něco, tak velmi podstatného. Pavel Chrastina s Petrem Jandou to složili dokonale. Vsadím se, že ji určitě
budete znát…
Až si nás jednou nejvrchnější kritik zavolá,
všechna slunce zblednou, já tam budu jenom sám.
Co si tady dělal v čase, který byl ode mne dán?
Čím si pomoh‘ lidem, kdo tě vůbec zná…?

Téměř unisono jsme si řekli, že by nebylo špatné „jednou“ Olympic
do Jiren pozvat. Tehdy jsem se ale té myšlenky zalekl a raději se ironicky zasmál s dovětkem „to teda jo!“. Na myšlenkách a pocitech je
ale dokonalé, že v nás pracují, i když o tom nevíme…
O tři roky později se nápad objevil znovu. Tentokrát v dostatečné
síle. Diváci v Biografu Kvapík hlasovali pro, známí a přátelé upozorňovali na jistá úskalí. Jednání o jakékoliv slevě ztroskotala, nicméně
některé rozhovory s potenciálními partnery koncertu skýtaly naději,
že Olympic může být dobrý nápad.
Po marném přemýšlení o „jednodušší akci“ jsme si na výroční schůzi
spolku řekli, že uděláme vše proto, aby Olympic přijel. Následovalo
hledání termínu, jednání s místostarostkou, řešení technických
problémů a nutné podepsání smluv, aniž bychom měli jakoukoliv
jistotu, že lidé přijdou a že partneři vezmou na svá bedra téměř polovinu celého rozpočtu akce.
Uvědomovali jsme si, že výsledek nezáleží jen na tom, jaký má kdo
nápad, ale že jsme závislí na těch, kterým důvěřujeme a kteří důvěřují nám. Na přátelích, kamarádech, sousedech, nadšencích, spolupracovnících a v neposlední řadě na partnerech. Sedmý ročník
Jirenského Srdcebraní tentokrát ve znamení legendy Olympic proběhl v neděli 20. října s úspěchem zdaleka překonávajícím očekávání. I přes letitý a malý kulturní dům zcela napájený výkonným
agregátem, byla atmosféra v něm nesrovnatelně silnější, než třeba
ve velkých sportovních halách, anonymních arénách či moderních
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hledištích. Vystoupení letušek a úvodní znělka koncertu již
sama o sobě vyvolávala pocity mimořádného zážitku.
Pokud jste se na vyprodaný koncert Olympicu nedostali
nebo pokud byste si chtěli atmosféru připomenout, podívejte se na náš FB a webové stránky. Je zde již celá řada
fotek a videí, která vás jistě potěší.
Za celý realizační tým bych proto rád poděkoval Vám divákům, že podporujete kulturní akce v Jirnech a to nejen našeho spolku „Sdružení Otevřených Srdcí“. Vám všem
pomocníkům, kteří jste nezištně pracovali a pro mě z nepochopitelných důvodu nechcete být jmenování. Viď, Jardo J.,
Zbyňku K., Evo B., Dano H., Jitko K., Marceli a Dášo, Miloši
D., Lukáši V., Jirko L.. Zvláště rád bych poděkoval manželům
Petru a Hance R. za důležité impulsy, nebývalou podporu
a spolupráci při zajištění akce. Děkuji obci Jirny za úpravu

okolí kulturního domu a za zpevnění pódia.
Můžete mít skvělý nápad, můžete mít řadu dobrých lidí
okolo sebe, ale pokud nemůžete balvan v podobě ﬁnanční
zátěže alespoň z části přenést na ﬁrmy a společnosti, které
vám věří, nápad zůstane pouze nápadem a ne skutečností.
Za důvěru a ﬁnanční podporu proto děkujeme Generálnímu
partnerovi Jirenského Srdcebraní 2019 společnosti Labox,
spol. s.r.o., Hlavním partnerům Centru Zdravotní Péče Jirny,
BANQUET, APD Michal Červenka a DEKSTONE a všem výše
uvedeným laskavým partnerům z řad ﬁrem a společností.
Za pořadatele a věřím, že i za diváky velké díky!

Poděkování:
Děkujeme Sdružení Otevřených Srdcí za zorganizování super koncertu naší
přední hudební skupiny OLYMPIC ve znamení legendy, která už podruhé
navštívila náš Kulturní dům v Jirnech.
Poprvé to bylo 27. srpna 1971 a stejně jako v neděli 20. října 2019 byl sál
naplněn k prasknutí. Díky za super zážitek a parádní uvítání hostesek, těšíme se na další vámi pořádanou akci.
Hrubantová Marcela, Kopasová Martina
Je to až neuvěřitelné, ale Olympic se do našeho Kulturního domu skutečně
vešel. Když Sdružení Otevřených Srdcí přišlo s touto myšlenkou, nechtělo
se mi věřit, že náš „kulturák“ bude skutečně stačit. Že to zvládne elektřina,
že se vejdou návštěvníci a že to kapela přijme…
Vždyť Olympic je legenda. Hraje v koncertních sálech, ve velkých sportovních halách i na venkovních scénách. A teď najednou náš malý kulturák
a taková slavná kapela….
A ono se to stalo a dopadlo to skvěle. Chci touto cestou poděkovat Sdružení Otevřených Srdcí za ten úžasný nápad a za odvahu do toho jít a za to,
že jsme mohli být součástí toho všeho.
Šárka Hanušová
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Martin Zuran, Sdružení Otevřených Srdcí,
www.otevrenasrdce.cz
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Divadelní spolek
1) Krátce se nám představ, věk, zaměstnání, zájmy apod.
Jmenuji se Eva Bláhová, je mi 47 let a pracuji v administrativě.
Mezi mé záliby patří tanec, kreativní činnost, cestování a kulturní akce.
2) Proč se věnuješ divadlu? Co Tě k němu přivedlo? Tvoje motivace?
S myšlenkou spolupráce v ochotnickém divadle jsem si pohrávala již delší dobu.
V momentě, kdy mě byla nabídnuta role v připravované pohádce, jsem ráda přikývla.
V mém věku se role princezny fakt neodmítá. :-)
3) Co bys vzkázala čtenářům?
Umět udělat radost druhým bez očekávání, že dostaneme něco nazpět, nedělá
bohatými pouze druhé, ale i nás samotné.

Svaz postižených civilizačními chorobami
Zpráva z dění v ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč
Sice už se hlásí podzim, ale přesto bych se ráda vrátila ještě k červenci, kdy se naši členové zúčastnili jednodenního výletu na
zámek Libochovice. Měli jsme úžasnou paní průvodkyni, která
nám vyprávěla o dění na zámku a rovněž vše zpestřovala škol-
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ními perličkami, které žáci při návštěvě zámku vyplodí. Nakonec
jsme si zazpívali v zámecké kapli.
Na zdejším zámku se narodil Jan Evangelista Purkyně a tak je samozřejmé, že jsme navštívili i jeho síň, kde jsme se seznámili
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s jeho životem, ale i s jeho prací. Bylo možné se projít po zámecké
zahradě na jedné straně zakončenou řekou Ohří. Později jsme se
přesunuli do nedalekých lázní Mšené. Kdo chtěl, si je prošel, jiní
si odpočívali při kávě a zákusku.

Dalším jednodenním výletem uskutečněném v září byla návstěva
zámku Zákupy u České Lípy. O zámek jsme se zajímali hlavně pro
nástropní malby od malíře Josefa Navrátila, který vyzdobil i Jirenský zámek (škoda, že jej nelze navštívit). Výzdoba i zařízení zámku
bylo restaurováno a bylo se opravdu nač dívat. Na zámku se ženil
i následník trůnu Ferdinand
d' Este, který si zde bral hraběnku Žoﬁi Chotkovou (oba
zemřeli při atentátu v Sarajevu). Zámek užíval jako letní
sídlo rodu Habsburků, poslední český král a rakouský
císař Ferdinand I, společně se
svou manželkou.
Na závěr jsme se přesunuli na
skupinu čedičových skal nazývaných Varhany (známé
jsou z ﬁlmu Pyšná princezna).
Potom jsme se již rozjeli k domovu. Na závěr se nám naskytl překrásný pohled na
majestátní hrad Bezděz. Už se
těšíme na další zájezdy, které
budou probíhat až zase v příštím roce.
Všichni, kteří se zúčastnili zájezdů, děkují za ﬁnanční podporu Obecnímu úřadu Jirny,
panu starostovi Skořepovi
a zastupitelům.
Zapsala Eva Pilátová
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Sousedé
Jirenský běh Na vrchol zná svého vítěze
V sobotu 12. října 2019 pořádalo sdružení kandidátů SOUSEDÉ
společně s občanským sdružením JIRNY LIVING z.s. druhý ročník
Jirenského běhu Na vrchol. V lokalitě pod hřbitovem se sešlo více

než 80 běžců, rodičů a příznivců, aby se pokusili zdolat jednu
ze tří připravených tratí. Pro děti byla připravena trať o délce
1603 m, Sněžka, na jejíž start se přihlásilo celkem 25 běžců a na

trati se nejlépe dařilo dvěma 12-letým závodníkům – Maxovi
Benáčanovi a Patriku Sukovi. Nakonec zvítězil na této trati Max
Benáčan s časem 6:18,90 před Patrikem Sukem 6:19,60. Třetí
v této věkové kategorii chlapců nad 12 let byl Matěj Rytíř s časem
7:51,40. V kategorii mladších chlapců pod 12 let byl nejrychlejší
Albert Čermák s časem 6:31,00 před druhým Filipem Rybářem
v čase 6:46,90 a třetím Janem Jungerem s časem 7:04,20.

v Dubinách, pak zpět do prostor startu v lokalitě pod hřbitovem.
Na start se postavili účastníci z minulého roku včetně vítěze
minulého ročníku na této trati Petra Zlámalíka, od kterého se očekávala obhajoba vítězství. Nakonec se však tento závodník musel
sklonit před teprve 18-ti letým Ondřejem Pavlínem, závodníkem
z Neratovic, který trať o délce 8848 m zaběhl v čase 33:29,60.
Druhý doběhl obhájce titulu Petr Zlámalík v čase 33:52,4 a třetí
pak Adam Javorský v čase 34:00,1

V dívkách nad 12 let byla na této nejkratší trati nejrychlejší Tereza
Steklá v čase 6:49,60 před Šárkou Pavlínovou s časem 6:54.90
a třetí Kateřinou Jungerovou v čase 7:20,70. V mladších dívkách
do 12 let zvítězila Anna Durčanová v čase 7:35,90, v těsném závěsu za ní pak druhá skončila Natálie Paková v čase 7:36,80.
Závodníci na obou dvou delších tratích odstartovaly společně
s tím, že na trať na Mont Blanc se přihlásilo pouze 5 závodníků –
prvenství získal v mužích Václav Tampír v čase 27:04,90 a v ženách si pro vítězství doběhla Karolína Součková v čase 30:17,6.
Největší boje byly očekávány na nejdelší trati Mont Everest, která
vedla z Jiren do Horoušan, Horoušánek a přes Nové Jirny, ulici
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V ženách zvítězila Jana Řezníčková v čase 37:14,1, mimochodem
druhá z loňského roku, před druhou Lucií Muckovou v čase
45:41,6.
Celý den pak byl zakončen vyhlášením všech kategorií, po kterém
následovalo krátké občerstvení na doplnění energie.
Díky všem partnerům akce, společnosti TOI TOI za poskytnutí mobilní toalety, startovací brány, společnosti Emperium za zapůjčení
ozvučení a profesionální časomíry a všem ostatním, kteří pomohli
jak s cenami pro děti, tak se samotnou produkcí akce.
Petr Benáčan
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Občané obci Jirny a Nové Jirny

Spolek Občané obci Jirny a Nové Jirny
ve spolupráci s Obecním úřadem
vás zve na

v neděli 1. 12. 2019 od 17:00 hod
v prostoru před kostelem

Program:
vystoupení dětí MŠ a ZUŠ Jana Zacha
slavnostní rozsvícení vánočního stromu strostou obce
Pro pohodovou předvénoční atmosféru vřechny srdečně zveme
na voňavý svařák či horký čaj.
Za spolupráci děkujeme ZŠ, MŠ, ŘK farnosti Jirny, YVENTECH a Václavu Čermákovi.
Garantem je www.sdruzenijirny.cz
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I N Z E RC E

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Hledám pronájem bytu
Jirny, Nové Jiny, Šestajovice 2+1, 2KK, 3KK.
Telefon 776 057 657

INTERIÉRY VOHÁNKA
kompletní vybavení interiérů

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
interiérové dveře, stoly, plovoucí a vinylové
podlahy, ložnice, dětské pokoje, schodiště

Tel.: 604 355 701, 736 254 311, 603 560 535
Webová adresa: interiery-vohanka.cz
Adresa: Rostoklaty 173, 281 71 Rostoklaty

Studio na
ploše 400m2
NOVĚ OTEVŘENO
PO-PÁ 9-17h.
SO
9-12h.
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