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slovo n a ú vo d
Vážení čtenáři,
věnujte, prosím, pozornost informacím uvedeným v následujících
článcích.
Naše obec se snaží zlepšovat podmínky pro život našich občanů
v obou našich částech obce. Jde to sice pomalu, ale jde to. Všechno
je závislé na ﬁnancích a proto je jasné, že nejde všechno hned. Ale
každým rokem se něco ke zlepšení života v obci udělá. Stejně tomu
bude i v roce letošním, kdy jsou mimo jiné naplánovány rekonstrukce některých místních komunikací – tentokrát se jedná
o ulice v Nových Jirnech. Možná si říkáte, proč to zmiňujeme hned
v úvodním slově? Ale důvod je jednoduchý. Ne každý čte zápisy ze
zastupitelstva obce nebo články někde uprostřed našich textů.
A pak se stane, že najedou bagry a nákladní auta na silnice a lidé
jsou překvapeni, že se bude dělat povrch a oni třeba nemají vodo-

vodní či kanalizační přípojku. Abychom tomu předešli, prosíme
všechny o pročtení následujících článků, protože územní řízení
s přípojkami spojené nějakou dobu potrvá a po dokončení asfaltových povrchů nebude vstup do komunikací dlouhou dobu
možný, aby nedošlo k poničení nových povrchů.
Ale i Vy, milí čtenáři, kterých se oprava ulic netýká, si v našem
zpravodaji najdete to své. Byli bychom rádi, aby zpravodaj nesloužil k tomu, že ho někdo vezme ze schránky a vzápětí odhodí
do popelnice na papír, ale přáli bychom si, aby byl pro naše obyvatele jedním z informačních médií, ke kterému nepotřebujete ani
počítač ani internetové připojení.
Jsme rádi za všechny naše věrné čtenáře a děkujeme, že nás čtete.
Krásné léto přeje
Vaše redakce

zprá vy z ob ce
Rekonstrukce místních komunikací
Jak jsme zmiňovali na začátku, v Nových Jirnech bude v letošním
roce probíhat plánovaná rekonstrukce ulic Havlíčkova, Na Rovinách a části úseku Letenská po křižovatku s ulicí Jiráskova. Ulice
budou vybagrovány, podle projektové dokumentace schválené ve
stavebním a územním řízení, budou vyznačeny vjezdy k jednotlivým nemovitostem a v závěru budou silnice vyasfaltovány.
Ve výběrovém řízení vysoutěžila tuto zakázku ﬁrma Strabag a.s.
Se zahájením prací je počítáno nejpozději v měsíci září 2019 podle
podmínek realizační ﬁrmy. Přesný termín se bude odvíjet od
ukončení a předání předchozí zakázky ﬁrmy Strabag a.s. Ukončení rekonstrukce výše uvedených komunikací ve vlastnictví obce
je plánováno nejpozději k 31. 10. 2019.
Před zahájením prací je potřeba, abyste si jako majitelé dotčených
nemovitostí zajistili případné dokončení veřejných přípojek inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, elektro). Po položení asfaltového koberce NEBUDE OBEC MINIMÁLNĚ 5 LET POVOLOVAT VSTUP DO NOVÉ VOZOVKY.
Dále je nutné si odstranit zeleň z obecní komunikace či zakrátit
Vaši soukromou přerostlou zeleň, která zasahuje na obecní pozemky a to nejpozději do konce července 2019. Pokud tak neučiníte, bude zeleň odstraněna našimi zaměstnanci.
Po dobu rekonstrukce ulic bude částečně po dobu nezbytně nutnou omezen přístup k jednotlivým nemovitostem.
Děkujeme za Vaše pochopení i trpělivost.

Čistota v obci
Čistota v obci je často diskutované téma. Přesto se stále setkáváme
s nepořádkem, který v ní udělají lidé. A je jedno, zda jsou to naši
obyvatelé, děti nebo někdo, kdo si přijel na chatu nebo tu jen tak
zastavil, aby něco vyhodil. Tyto věci se dějí i přesto, že se obec stále
snaží, aby naši obyvatelé měli otázku ukládání odpadů zajištěnou
a nedocházelo k zakládání černých skládek a nepořádku vedle
kontejnerů na veřejném prostranství.

V dnešním čísle si upřesníme, kam můžete odpady z Vašich domácností ukládat a co to obnáší:
DOMÁCNOSTI:
Každá domácnost má k dispozici popelnici na směsný odpad
(šedá popelnice), barevné popelnice na tříděný odpad (modrá –
papír, žlutá – plast) – obec je svým obyvatelům rozdávala zdarma
v měsíci březnu a dubnu. Popelnice byly přiobjednány a jsou k vyzvednutí ve sběrném dvoře, vždy jedna nádoba na jedno číslo po-

pisné, a to pouze pro budovy k trvalému bydlení (rekreační stavby,
kanceláře a další nemovitosti, kde není hlášena k trvalému bydlení
žádná osoba, mohou využít kontejnery v chatové oblasti či ve sběrném dvoře.
Zelené popelnice na sklo obec rozdávala již v minulých letech
stejně jako modré a žluté. Majitelé nemovitostí, které si popelnici
nevyzvedli, si mohou nádoby objednat, budou pro ně též k dispozici.
Hnědé popelnice na bioodpad – tuto službu si objednávají občané sami. Kontakty byly zveřejněny v březnovém čísle našeho
zpravodaje a lze je získat na OÚ.
Kalendář svozu odpadu je každým rokem občanům dáván do
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schránek jako příloha Jirenského zpravodaje.
Lze jej též najít kdykoliv na webových stránkách obce
www.jirny.cz v sekci NAKLÁDÁNÍ S ODPADY.
SBĚRNÝ DVŮR:
Naše obec má jedno katastrální území, ale dvě části obce. Proto
máme i dva sběrné dvory.
S platností od měsíce června jsou sběrné dvory otevřeny následovně:
JIRNY
Každý pátek 16.00 – 19.00 hodin za kulturním domem v Jirnech
NOVÉ JIRNY
Každou středu 16.00 – 18.00 hodin u ČOV v Nových Jirnech
Každou sobotu 9.00 – 12.00 hodin u ČOV v Nových Jirnech
Sběrné dvory jsou určeny pro všechny obyvatele Jiren i Nových
Jiren. Naši občané mohou využívat oba sběrné dvory bez ohledu
na to, ve které části obce je umístěna jejich nemovitost.

KAM S DALŠÍMI ODPADY:
V obci jsou k dispozici též kontejnery ﬁrmy Dimatex na oblečení určené pro charitu a další použití – Jirny u samoobsluhy,
Nové Jirny též u samoobsluhy. Prosím, ukládejte zde pouze čisté
oblečení vhodné k dalšímu použití, dále povlečení, ručníky a boty.
Vše svázané v igelitových pytlích dle návodu na kontejneru. Pokud
je tento kontejner plný, neodkládejte, prosím, další oblečení v taškách vedle a počkejte na jeho vyvezení, popř. oznamte na obecním úřadě, necháme kontejner vyvézt. Děkujeme za pochopení.





Baterie – nádoba je umístěna na podatelně obecního úřadu a je
k dispozici každý den v otvíracích hodinách obecního úřadu.
Léky a léčiva – lékárna
Pneumatiky – pneuservis
Použité domácí spotřebiče – primárně prosím odevzdejte ve
všech prodejnách, kde se zakupuje toto zboží

ODPADY NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH:
Jaké kontejnery máte ve sběrných dvorech k dispozici:
 Velkoobjemový kontejner na směsný odpad = vše, co Vám
zůstane po svozu komunálního odpadu (šedé popelnice) –
bakelit, drátěné sklo, dřevotříska, hobra, staré a poničené oblečení, ručníky či deky, hrnce, kastroly, pánve, chromované a pochromované předměty, kabely, kamenina, koberce, linoleum,
matrace, molitan, nábytek, novodur, novoplast, umakart
 Tříděný odpad plast a papír = žluté a modré kontejnery (igelity, papírové krabice, plastové květináče, plastový nábytek)
 Bioodpad – větve o maximální délce 50 cm
 Železo = kovové díly, kovové sloupky, dráty, hliník, nerez, ocel
 Oleje z domácností = tuky z kuchyně (pouze oleje z domácností v dobře uzavřených plastových lahvích)
Ceny za uložení odpadu do velkoobjemového kontejneru jsou
dány dle množství:
 množství cca 1 kolečko
10 Kč
 množství malý vozík za auto
50 Kč
 množství větší vozík do 0,5m3
100 Kč
Maximální jednorázové množství odevzdaného odpadu je stanovena do 0,5m3 !!
Bioodpad a železo zdarma!
Pneumatiky nebereme – lze odevzdat v každém pneuservisu!!!
Stavební suť a materiál ze staveb nebereme – každý stavebník či
stavební podnikatel si musí na vlastní náklady zajistit vlastní kontejner. V obci je k dispozici několik ﬁrem, které přistavení kontejneru zajistí!

Sběrný dvůr v Jirnech Vám nabízí ještě jednu službu navíc:
• Nápojové kartony (tetrapack) = krabice od mléka, džusů
apod.
• Nebezpečný odpad – halogenová svítidla, lednice, mrazáky,
lepidla, monitory, počítače (obsluha od Vás tento odpad sama
převezme a umístí na vyhrazené místo)
• Barvy, laky a další tekutiny, které patří do nebezpečného odpadu – opět od Vás převezme a umístí obsluha sběrného dvora
do boxů k tomu určených.
TATO SLUŽBA JE POUZE V JIRNECH Z DŮVODU PROSTORU!

Po celé obci byly rozmístěny odpadkové koše a to i na volných plochách, např. u rybníka či na polní cestě za hřbitovem.
Pro chatovou oblast obec zřídila sběrné místo tříděného odpadu – papír, plast, sklo (místo není určeno pro odkládání jiného
odpadu – nábytek, dveře, trubky odpadního potrubí atd., od toho
máme sběrné dvory).
Stejné sběrné místo bylo zřízeno pro bytové domy v Jirnech.
Viladomy v Nových Jirnech neplatí za odpad obci a sběrná místa
jim zřídil jejich správce. Pokud mají zájem o barevné kontejnery,
musí se dohodnout jako SVJ.
Závěrem lze říct, že pro zajištění pořádku v obci bylo učiněno maximum. Ostatní je jen na Vás, našich obyvatelích.
Děkujeme, že nám pomůžete dbát o veřejný pořádek i Vy, protože
obec to jsme my všichni – jednotliví občané! A úřad není všemocný a nemůže všude být a vše vidět.
Za obecní úřad Šárka Hanušová

Odečet vodoměrů červen 2019
Vážení občané,
v červnu bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru
můžete nahlásit následujícími způsoby do 26. 6. 2019.
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JIRNY

NOVÉ JIRNY

• SMS: 735 009 371
(či volání: pouze mezi 18.00 - 20.00)

• SMS: 704 471 876
(či volání: pouze mezi 19.00 - 20.00)

• E-MAIL: vodajirny@email.cz

• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz

Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.
Děkujeme, VaK Zápy, spol. s r.o.

události a novinky z naší obce
Vítání občánků
V neděli 12. května na Den matek, proběhlo další, již pravidelné
Vítání občánků. Letošní Vítání mělo hned několik „poprvé“.
Poprvé se konalo v neděli, navíc v takto sváteční den, poprvé se
konalo v budově nové základní školy a naši rodiče i jejich hosté
měli možnost si tuto budovu zblízka prohlédnout ještě před tím,

než do ní začnou chodit jejich děti.
Atmosféra při slavnostním obřadu byla velmi příjemná, kulturní
program pro nás nacvičily děti z jirenské základní školy pod vedením paní učitelky Jany Nové a jako už tradičně byl skvělý.
Chtěla bych tímto poděkovat všem rodičům, jejich dětem, prarodičům i dalším hostům za to, že přišli a strávili s námi tento den,
zároveň děkuji škole za poskytnutí prostor, paní učitelce a dětem
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za krásné vystoupení, fotografce Katce za krásné fotograﬁe a všem,
kteří se jakkoliv podíleli, ať už zajištěním květin či jinou činností,
za jejich pomoc.
Všem maminkám a tatínkům přejeme pevné nervy a velkou

spoustu radosti a štěstí s jejich dětmi a nejmenším jirenským občánkům hodně zdraví a šťastné dětství.
Budeme se těšit na další Vítání občánků, které proběhne na
podzim roku 2019.

Za obec Jirny Šárka Hanušová

Květnová Noc kostelů v Jirnech
Vážení spoluobčané!
V pátek 24. května 2019 se konala každoroční celorepubliková akce Noc kostelů. Protože i náš kostel sv. Petra
a Pavla se připojil k této akci, rádi bychom vás seznámili
s jejím průběhem.
V 17:00, v prostorách kostela, zazněl kytarový koncert jirenských žáků ZUŠ Jana Zacha pod vedením pana učitele
Dustina Vymera. Koncert byl veden v komorním duchu,
od jednotlivců až po trio, od menších žáků až po větší. Po
koncertě následovaly komentované prohlídky prostor
kostela a zvonice, včetně vysvětlením stylu hry na varhany.
Od 20:30 se kostel ponořil do ticha, osvětlení interiéru
kostela bylo zajištěno jen několika svíčkami, atmo- sféra
pro rozjímaní a to až do 23:00 kdy Noc kostelů v Jirnech
končila.
Celkem akci navštívilo 157 lidí, kterým tímto děkujeme.
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Farnost Jirny

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum
Jaroslav Benda
Zdeňka Fišerová

O p u s t i l i n á s n av ž dy
Oldřich Raiser
Eva Šubrtová

Věra Bláhovcová
Jarmila Jiskrová
Hana Hiršlová
Jiří Janeček
Srdečně gratulujeme.

Se zármutkem v srdcích vzpomínáme.

Dopravní omezení spojená s uzavírkou dálnice D11
Upozorňujeme všechny občany, že ještě jednou nás čeká úplná uzavírka silnice pod mostem v Šestajovicích, z důvodu
uzavírky dálnice D11.
– úplná uzavírka silnice III/33310 - demontáž
mostní skruže
– částečná uzavírka silnice III/33310 – vybavení mostu a celkové dokončení stavby

V době částečné uzavírky bude kyvadlový provoz řízený SSZ
s preferencí směru do Šestajovic.

V době úplné uzavírky silnice bude objízdná trasa vedena
obousměrně po silnici Komenského v Šestajovicích, Zámecká
v Jirnech a dále po II/1001 na silnici II/611. Po dobu úplné uzavírky bude vyznačen zákaz zastavení v ulici Komenského (Šestajovice) a ulici Zámecká (Jirny).

Linka 303 – bude vedena po objízdné trase přes Jirny
Linka 344 – bude vedena ve dvou variantách - z Prahy do Jiren
(bez zajíždění do Šestajovic) a z Prahy přes Jirny do Šestajovic a
dále směr Jirny (směr zajišťující obsluhu Šestajovic s otočením
v Šestajovicích na kruhovém objezdu). Linky budou upřesněny
na jízdních řádech ﬁrmou ROPID.

24. 7. – 28. 7.
29. 7. – 18. 8.

Z ulice Zámecká do ulice Navrátilova (Jirny) bude zakázán vjezd
vozidel (mimo dopravní obsluhy).

Autobusové spojení v době úplné uzavírky:

Prosíme naše občany o trpělivost zvláště v době ranních a odpoledních špiček.
Děkujeme.
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K zamyšlení
Jedno staré pořekadlo říká: „Opakovaný vtip už není vtipem“.
Ale toto pořekadlo zřejmě nezná člověk, který opakovaně poničil dopravní
značku umístěnou na kraji polní cesty z Nových Jiren do Jiren.
Značku „Zákaz vjezdu“ obec umístila na přání velkého množství našich
obyvatel, kteří si přejí užívat tuto cestu pro pěší, pro cyklisty a pro maminky
s kočárkem. Navíc je cesta prašná a je jedinou možností, kde se lidi mohou
v klidu procházet a nemusí se vyhýbat masivní automobilové dopravě.
Je nám líto, že mezi námi žije někdo takový, komu není trapné vzít si sprej,
udělat si šablonu a na značku sloužící všem nastříkat číslo 30. A náhle má
značka zcela jiný účel.
Přesně toto se poprvé stalo 8. května, kdy obec obratem poničenou značku
vyměnila. 6. června se situace zopakovala. Protože vidíme, že mezi námi
žije někdo, kdo úmyslně ničí obecní majetek, musí obec místo opatřit fotopastí a autorovi tohoto špatného vtipu sdělujeme, že jeho konání bude
vedeno jako úmyslné poškození cizího majetku a bude trestáno pokutou
v nejvyšší možné výši.
Děkujeme všem, kteří se k obecnímu majetku chovají slušně a tomu, kdo si
nárokuje průjezd výše popsaným způsobem bychom chtěli vzkázat, aby si
uvědomil, že jeho chování je výsměchem všem, kteří si přáli mít tuto oblast
neprůjezdnou a užívat ji jako odpočinkovou zónu.
Za obecní úřad Šárka Hanušová

25. června 2019 (07:30 - 15:45)
- plánovaná odstávka ELEKTŘINY č. 110060640907
Akátová ulice

Jirny - Jirny

651 , 656 , 657 , 659 , 660 , 664 , 665 , 666 , parc. č. 635/4 , parc. č. 635/5 , parc. č. 96/2

Brandýská ulice

1587/2 , 10 , 124 , 193 , 286 , 291 , 30 , 31 , 360 , 38 , 39 , 41 , 43 , 44 , 45 , 77 , 8 , 81 , 82 , 91 , 93 , 94 ,
95 , 96

Břízová ulice

541 , 630, 631/6 , 545 , 549 , 554 , 555 , 670 , 673 , 674 , 777 , parc.č. 630/10 , parc. č. 631/5 ,
parc. č. 632/2 , parc. č. 632/3 , parc. č. 634/23

Dubová ulice
parc. č. 628/3

Habrova ulice
584

Habrová ulice

578 , 579 , 585 , 586 , 587 , 588 , 682 , parc. č. 624/6 , parc. č. 625/10 , parc. č. 625/3 , parc. č. 625/7 ,
parc. č. 625/9 , parc. č. 626/6

Hlavní ulice
28

Javorová ulice

693 , 696 , 697 , 713 , parc. č. 620/10 , parc. č. 620/15
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Jirny

1582/3 , 535/13 , 535/48 , 626/2 , 628/4 , 629/3 , 631/7,630/ , 632/5 , 635/12 , 635/13 , 635/14 , 635/6 ,
635/9 , 72/5 , 976619 , 978835 , 980462 , č.p.628/11 , 40 , 95 , 1588/8 , 460 , 471 , 652 , parc. č. 1409/1,
parc. č. 1599/12 , parc. č. 1599/4 , parc. č. 1600/4 , parc. č. 1600/8 , parc. č. 1600/9 , parc. č. 535/47 ,
parc. č. 574/13, parc. č. 574/16, parc. č. 574/17, parc. č. 574/3, parc. č. 574/5, parc. č. 574/8, parc. č. 60,
parc. č. 613/10, parc. č. 613/9 , parc. č. 616/1 , parc. č. 620/13 , parc. č. 622/11,7 , parc. č. 622/3,624/ ,
parc. č. 622/4 , parc. č. 622/5 , parc. č. 622/8 , parc. č. 628/2 , parc. č. 630,631/12 , parc. č. 630-1/14* ,
parc. č. 632/1 , parc. č. 632/6

ulice K Lesu

140 , 143 , 160 , 162 , 183 , 199 , 227 , 26 , 280 , 288 , 307 , 310 , 320 , 325 , 343 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,
52 , 54 , 55 , 56 , 57 , 570/7/568/5 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 65 , 66 , 677 , 68 , 7 , 71 , 740 , 741 , 747 , 76 ,
79 , parc. č. 601/1

ulice Kaštanka

626/8 , parc. č. 629/2

Kaštanová ulice

517 , 523 , 524 , 525 , 526 , 527 , 678 , 679 , parc. č. 622/12

Lipová ulice
304 , 318 , 368

Lísková ulice

718 , 728 , parc. č. 613/11 , parc. č. 616/2 , parc. č. 616/8 , parc. č. 617/5

Luční ulice

1582/1 , 1582/5 , 1588/9 , 456 , 459 , 461 , 463 , 469 , 470 , 472 , 475 , 478 , parc. č. 1582/12 ,
parc. č. 1582/16 , parc. č. 1582/6 , parc. č. 1584/10 , parc. č. 1584/11 , parc. č. 1584/12 ,
parc. č. 1584/17 , parc. č. 1588/10 , parc. č. 1588/6 , parc. č. 1599/11

Navrátilova ulice

112 , 128 , 150 , 433 , 434 , 5 , 512 , 6 , 69 , E178 , parc. č. 28/1 , parc. č. 65/3

Olšová ulice
parc.č. 574/12

Tovární ulice

118 , 350 , 351 , 40 , 42 , 83 , 84 , 97

ulice U kaštanky

626/12 , 626/5 , 626/7 , 72/12 , 72/3 , 72/6 , p.630/8 , p.72/1 , p628/5 , P.628//10 , parc. č. 616/3 ,
parc. č. 620/12 , parc. č. 625/5 , parc. č. 72/15

Ulička

108 , 33 , 35 , 36 , 75

Vrbová ulice

parc.č. 1599/10

Zahradní ulice

535/51 , 361 , 362 , 363 , 364 , 365 , 366 , 367 , 446 , 447 , 448 , 453 , 454

Zámecká ulice

278 , parc. č. 65/11

Cyrilovská ulice

Jirny - Nové Jirny

956182 , p.1555/34 , 1 , 131/Ch 0131U , 102 , 165 , 194 , 196 , 219 , 243 , 27 , 27U , 48 , 53 , 58 , E137 ,
E138 , E139 , E140 , E141 , E169 , E42 , parc. č. 1554/12
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Havlíčkova ulice

p. 1462/1 , 13/145 , 6 , 110 , 131 , 164 , 245 , E11 , E120 , E170 , E5

Hlavní ulice

15 , 169 , 21 , 22 , 23 , 29 , 4 , 41 , 42 , 6

Horova ulice

100 , 111 , 112 , 170 , 268 , 62 , 94 , E135 , E167 , E173 , E22

Jaromírova ulice
213 , 22 , 238

Jiráskova ulice

100 , 134 , 168 , 236 , 276 , 355 , E101 , E21 , E34 , E51 , E52 , E67 , E84

Letenská ulice

10 , 69 , 119 , 123 , 130 , 139 , 150 , 162 , 167 , 192 , 231 , 234 , 235 , 244 , 307 , 405 , 54 , 95 , 96 , E10 ,
E14 , E15 , E161 , E27 , E28 , E43 , E45 , E53 , E55 , E56 , E57 , E58 , E62 , E65

ulice Na Jablonce

101 , 142 , 143 , 188 , 196/Ch 196U , 250 , 278 , 339 , 356 , 359 , E131 , E132

ulice Na Rovinách

20 , 118 , 135 , 158 , 159 , E19

ulice Pod Lesem

104 , 105 , 114 , 119 , 122 , 124 , 128 , 130 , 39/Ch 039U , 60 , 70 , 72 , 73 , 74 , 75 , 78 , 81 , 82 , 83 , 96 ,
97 , 99 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 113 , 115 , 117 , 118 , 121 , 127 , 136 , 138 , 153 , 166 , 175 , 251 ,
414 , 427 , 92 , E166 , E175 , E35 , E36 , E37 , E38 , E41 , E93

ulice Pod Lesem I
E76

ulice Pod Lesem II

E79 , E80 , E87 , E88 , E89

ulice Pod Lesem III
396 , E94

ulice Pod Lesem III č. e.
108

ulice Pod Lesem IV
228 , 419 , E162

ulice U Lesa

1394/8 , 1394/9 , 1750 , 129 , 177 , 177/Ch 0177U , 61 , 68 , 71 , 86 , 91 , 98 , 103 , 113 , 114 , 117 , 122,
124 , 127 , 128 , 132 , 152 , 156 , 157 , 160 , 331 , 334 , 337 , 341 , 56 , 59 , 72 , 77 , 82 , 84 , 85 , 87, 88 ,
89 , 90 , E39 , E4 , E7 , parc. č. 1463/2

Jirny -

Luční ulice

p.1588/12
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napsali jste nám
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní
Zuzce Novákové za její trpělivost, laskavý
přístup a smysl pro humor při výuce tance
„Beseda“!
Sešla se i dobrá parta tanečníků a moc nás to
bavilo.
Martina Bilová a Dáša
s Marcelem Hrubantovými

mat e ř sk á škol a
Zprávičky z MŠ
Během měsíce května se u nás v MŠ událo spoustu akcí. Jako první
bych zmínila zápis do mateřské školy, který proběhl 13. května
2019. K zápisu se dostavili rodiče s dětmi v hojném počtu. Už nyní
se těšíme na nové přírůstky.
21. května 2019 jsme přivítali exotickou návštěvu. Znáte přirovnání upovídaný jako papoušek? Tak přesně to jsme poznali u naší
návštěvy. Přijel k nám Jan Joo „Papoušek“ se svými papoušky
a opičkami. Zvířátka jsme si mohli pohladit, zkusit nakrmit a s některými se i vyfotit.
Dva dny na to jsme vyjeli na výlet na Staré Hrady. Průvodkyněmi
po hradě byly čarodějnice. Jedna nás proškolila čarodějným rychlokurzem v létání na koštěti, druhá nás zavedla na půdu hradu,
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kde nám odkryla tajemství skřítků a draků, poslední čarodějnice
nás provedla pohádkovým okruhem Zdravosvět a Dračí království. Výlet jsme si užili, odvezli jsme si mnoho zážitků a dárečky na
památku.
V pondělí 27. května 2019 nás přijeli zvěčnit fotografové. Fotily se
jednotlivé třídy a předškoláci tradičně i na tabla.
Všichni jsme se shodli, že to nejlepší přišlo na konec-pomyslná
třešnička na dortu bylo břichomluvecké vystoupení, kdy nás bavil

svojí show Zdeněk Polach se svým papouškem Lady Gaga a Matýskem.
Opravdu povedené vystoupení, a všichni doufáme, že nás opět
brzy navštíví! Úplný závěr měsíce patřil oslavě Dne dětí. Celé dopoledne patřilo zábavě a soutěžím, které začaly hned ráno ve třídách a pokračovaly na zahradě mateřské školy. Úspěšné splnění
všech disciplín bylo odměněno malými dárečky a nanukem.
Za MŠ Jirny Petra Kovačková

základní škola
Fotbalový turnaj Mc Donald´s cup
Druhý květnový den se konal na Městském stadionu v Čelákovicích již tradiční fotbalový turnaj Mc Donald´s cup určený pro žáky
základních škol.
Ze dvou možných věkových kategorií se naše škola zúčastnila
pouze té určené pro starší děti. Okresnímu kolu předcházelo kolo
školní, které proběhlo již koncem března na jirenském fotbalovém
stadionu za účasti téměř třiceti dětí, mezi kterými nechyběla ani
děvčata. Počet hráčů v týmu je omezen a tak bylo vybráno 13 dětí,
které místo vstřebávání učiva do svých hlaviček, navlékly na sebe
dresy, obuly kopačky a reprezentovaly naši školu.
Po rozlosování do skupin bylo zřejmé, že letos nebude snadné dosáhnout mety nejvyšší. Začali jsme slibně vítězstvím 2:1 nad ZŠ
z Toušeně, remizovali s Úvaly 0:0, ale poté smolně prohráli se ZŠ
Líbeznice 0:1. Klíčový zápas o postup bohužel nevyšel a po prohře
0:2 s Brandýskou ZŠ, která poslední dva ročníky vyhrála, jsme na
skóre skončili na nepostupové pozici. Minulé dva ročníky jsme se
umístili na druhém místě. Bohužel, tento rok další pohár a medaile do školní síně slávy nepřibude, ale děti si odnesly možná
něco cennějšího, a to zkušenost, že je potřeba zažít i neúspěch,
abychom si vážili úspěchů již dosažených. Děkuji všem žákům za
reprezentaci naší ZŠ Jirny a paní ředitelce Kudrnové za podporu
sportovních akcí tohoto druhu.
Sportu zdar J.K.
Děkuji všem chlapcům za reprezentaci školy, rodičům za podporu
a panu Konrádovi za výdrž! HK

kalendář kulturních akcí
Akce v Kulturním domě Jirny
17.–18. 6.
2. 11.
16. 11.
23. 11.
29. 11.

Prodejní trhy p. Hasík
Halloweenská celodenní party – Sokol
Svatomartinský beneﬁční ples
Mikulášská zábava – Veteran Car + Hasiči NJ
Soukromá akce

„Život vojáka v misi“.
Autentická přednáška účastníka vojenské mise doprovozená projekcí. Ve dvou blocích se podíváme do Afghánistánu, mise ISAF
a přiblížíme si pohled do operací proti Islámskému státu v Iráku.

Sál „Kvapík U Antošů“ Jirny

I přes vojenskou a ne každému příjemnou tématiku se budeme
moci vžít do každodenního života člověka – vojáka. Uvidíme obrazy, se kterými se v televizi jen těžko setkáme.

Červen
13. 6. 2019 čtvrtek, 19:00, Sousedské besedování – pplk. Mgr.
Michal Kříž, vojenský psycholog, přednáška s projekcí na téma

Svědectví o realitě světa, kterou můžeme snadno konfrontovat
s naším běžným pokojným životem. Vstupné dobrovolné. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
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14. 6. 2019 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Co jsme komu zase
udělali?. Francouzská komedie v českém znění s Miroslavem Donutilem a Eliškou Balcerovou.
Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie a tudíž
i správní maloměšťáci, se tak trochu s těžkým srdcem smířili s tím,
že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů a podařilo
se jim překonat všechny jejich zakořeněné předsudky. Ale nyní
čelí nové hrozící krizi. Jejich čtyři švagrové Rachid, David, Chao
a Charles jsou odhodláni z mnoha různých důvodů opustit Francii. Ale jak k tomu přijdou právě Cloude a Marie Verneuilovi? Jejich obavy, že se z jejich blízkosti rozeběhnou po celém světě dcery
i vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších důvodů jak je ve
Francii všechny udržet. A to nejlépe tak, že jim dokáží, že je Francie tou nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na ni oba do
této chvíle svorně s velkou chutí nadávali. Vstupné dobrovolné.
18. 6. 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.

spolky a organizace
VETERAN CAR CLUB NOVÉ JIRNY
Konvoj vítězství 1945
Na pozvání Klubu 3. armády Plzeň se vydalo sedm našich historických vojenských vozidel na oslavy osvobození americkou armádou Konvoj vítězství 1945. Největší oslavy konce druhé světové
války proběhly od čtvrtka 2. 5. do neděle 5. 5. 2019. Během tří dnů
se konvoj zastavil v 26 městech a vesnicích. První den jsme začínali v Blatné, Strakonicích a pokračovali přes Kašperské Hory ke
Klatovům. Druhý den jsme se z Klatov přes Nýrsko, Kdyni a Horšovský Týn vydali k Plzni. Třetí den jsme zavítali do okolí Plzně,
projeli jsme od západní Heřmanovi Huti k jižním Letinám a zpět
do plzeňského Koterova. Historická technika za čtyři dny zvládla
ujet 700 km bez jediného problému. Na některých místech proběhlo kladení věnců a bohatý doprovodný program. Jinde jsme se
jen pozdravili s místními občany a dětmi ze škol a školek, kteří si
s velkým zájmem a nadšením prohlíželi vojenskou techniku.
V sobotu navečer jsme navštívili dobový historický kemp 16. obrněné divize americké armády v Plzni, kde mohli zájemci vidět
nejen dobovou techniku, ale i zázemí a život vojáků.
V neděli jsme se připojili ke konvoji historických vozidel s názvem
Convoy of Liberty.
Po plzeňské klatovské třídě projely více než dvě stovky džípů, obrněných aut, sanitek, motocyklů, nákladních vozidel a další vojenské techniky vyrobené v USA, Velké Británii a v Kanadě. Vozy

19. 6. 2019 středa, 18:00, Jirenský košt. Přátelské a profesionální
degustační setkání při víně a muzice. Jirenský košt je degustační
záležitost určené všem milovníkům velmi kvalitního vína. Během
setkání se dozvíte to podstatné o technologii výroby a zpracování
vína. Seznámíte se prakticky i teoreticky s vlastnostmi těch nejlepších vín z mikulovského rodinného vinařství Kosek. Součástí
akce bude studené občerstvení a ve večerních hodinách živá stylová muzika a posezení.
Celý program 390 Kč, jen večerní posezení 190 Kč. Rezervace na
info@uantosu.cz.
Akce je vhodná jako kvalitní dárek vašim blízkým či obchodním
partnerům. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
Červenec
19. 7. 2019 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Ženy v běhu. Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. S běháním
je to úplně stejné jako v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat se,
když cíl je na dosah…
Vstupné dobrovolné.

Zahrada hostince U Antošů
29. 6. 2019 sobota, 19:00, Pouťová zábava. Přijďte se pobavit
a zatančit si na tradiční pouťovou zábavu. K tanci a poslechu hraje
Pražský pouťový orchestr, bohatý doprovodný program. Více
informací na www.otevrenasrdce.cz
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zdobily stejně jako v květnu 1945 kytice šeříků.
Přední místo v konvoji patřilo džípům s americkými a belgickými veterány. Téměř po tři
čtvrtě století od konce války se do Plzně vrátilo
šest amerických a čtyři belgičtí veteráni, kteří
jako mladíci západ Čech v roce 1945 osvobozovali. Jeden z nich, veterán George ompson
z 16. obrněné divize si přál ještě jednou projet
centrem Plzně na tanku. A to se mu splnilo.
Seděl ve věži a otevřeným poklopem se díval
ven. Z chodníků mu mávaly tisíce lidí, kteří
drželi v ruce americké a belgické vlaječky. Nad
hlavami jim prolétávaly dva gripeny české armády a historická výcviková jednomotorová
dvoumístná letadla značky Harvard.
Na Slavnosti svobody se do Plzně každý rok sjíždějí milovníci vojenské historie z Česka i z ciziny. Je nám velkou ctí účastnit se těchto
krásných oslav svobody.

George Patton Waters, vnuk generála George S. Pattona

Veterán Fremont Gruss, příslušník 97. pěší divize

Za VCC Nové Jirny Jiřina Vlastníková

SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ
Sousedské besedování s Karlem Schwarzenbergem a dr. Vojtěchem Eliášem
Napotřetí to už vyšlo! Jsme rádi, že jsme v úterý 21. května mohli
na Kvapíku konečně přivítat pana Karla Schwarzenberga, jemuž
zdravotní stav již dovolil, aby nás v rámci sousedského besedování
obohatil o svůj pohled na život a svět okolo nás. Partnerem
v besedě mu byl jirenský farář dr. Vojtěch Eliáš, který se své role
zodpovědně zhostil s velkým nadšením.
Besedující hovořili o poslání vzdělání, o porozumění dnešnímu
světu, ve kterém žijeme, o tom, jak se svět mění a jak je důležité neustrnout, o vzorech a příkladech autorit, o soužití a sounáležitosti
a o mnohém dalším. Dalo by se shrnout, že ústřední motto večera

„svědomí a lidské hodnoty v dnešní společnosti“ bylo naplněno, ale
doplním slova dr. Eliáš: „Nejdůležitější jsou ty vnitřní hodnoty,
o nichž není třeba mluvit, ale především je žít.“
Rád bych zde odcitoval výrok pana knížete: „Nečekejte na žádný
zázrak, ale každodenní, poctivou prací můžete věci měnit. Nikdo za
Vás nic neudělá, pokud to neuděláte Vy sami“.
Pro mě velmi silným momentem byla jeho odpověď na otázku,
kdy byl v životě nejšťastnější. Řekl, že to bylo po zvolení Václava
Havla prezidentem, a když se mohl po 41 letech konečně vrátit na-
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trvalo domů.

ji přehrát z odkazu na www.otevrenasrdce.cz

Velké poděkování patří jirenskému faráři dr. Eliášovi za brilantní
moderování celého večera. Beseda je zaznamenána a je možno si

Za SOS Jirny
Libor Novák

Jakub Vágner na cestách
Do Jiren na Kvapík zavítal v pátek 10. května, tentokrát s přednáškou o Amazonii, Jakub Vágner.
Ačkoliv jeho jméno bylo pro mě známé hlavně jako člověka, jehož hobby a profese je rybaření, povídání o rybách bylo okrajové. Přednáška nebyla jen o lovu vzácných ryb, ale především o stavu Amazonie jako plic planety Země, také o tom, jakou výdrž a vytrvalost
musel sám překonat, aby ulovil rybu či získal její fotograﬁi nebo kamerové záběry. Jakub Vágner totiž také natáčí pro různé zahraniční
televize a každá má jiné požadavky na dodaný materiál.
Třídenní Jakubovo delirium
po uštknutí hadem, život
v pralese, přijetí za člena
místním domorodým kmenem, humorný pohled na
setkání s komáry, fotograﬁe
trofejních vzácných ryb…
To vše v podání vnímavého
a laskavého člověka, z jehož
slov a vystupování je jasné, že
do Jiren přijel další z mimořádných přednášejících s velkým charismatem, jehož
sdělení je především až za
slovy.
A pokud se někomu zdálo, že
vstupné bylo vysoké, odpovím, že za tu kvalitu to stálo.
Za SOS Jirny
Libor Novák
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HASIČI NOVÉ JIRNY
Zcela výjimečně zařazujeme tento příspěvek už do červnového vydání Jirenského Zpravodaje, z důvodu doplnění stránek tohoto
čísla.
V sobotu 8. června jsme uspořádali tradiční dětský den v Nových
Jirnech na louce. I když při dopoledních přípravách počasí nevypadalo slibně, odpoledne se opravdu vydařilo. Děti soutěžily na
připravených disciplínách a letos se u startu přihlásilo rekordních
207 dětí. Bylo pro ně připraveno spousta sladkostí, osvěžující melouny, limonáda a občerstvení dle jejich výběru buřty, langoše a
bramboráky. Během celého odpoledne si mohly zaskákat ve skákacím hradu a změnit barvu svých vlasů barevnými spreji. Naplněné nafukovací balonky heliem občas někomu ulétly, ale
většina si vyzkoušela změnu hlasu
Naše pozvání přijala Asociace dobrovolných záchranářů České
republiky, která předvedla ukázku z výcviku záchranářských psů.
Pro děti měla také připravený soutěžní kvíz, se kterým museli
občas poradit i rodiče. Přijela také Městská policie z Úval, která
nechala nahlédnout do svého služebního vozu a zájemci si mohli

změřit svou rychlost chůze radarem. Ukázku ze své činnosti předvedli mladí hasiči, ti nejmladší útokem na nafouknuté balonky
místo terčů. Další útoky mladších a starších družstev na doutnající domeček „školu“ se jim podařilo uhasit. Poděkováním jim byl
ohromný potlesk přihlížejících. Členové Veteran car clubu Nové
Jirny přijeli se svými vojenskými vozidly a po splnění soutěžních
úkolů děti, ale i dospělé, na Jeppech svezli. Na závěr odpoledne
byla pro děti připravená tolik oblíbená pěna a pak už na ně čekaly
dárečky za splněné úkoly, za snahu nebo jen za účast. Děti odcházely s úsměvy na tvářích, zabalení v osuškách a to je pro nás, pro
všechny velká odměna.
Děkujeme tímto všem, kteří se na přípravě a organizaci celého dne
podíleli. Děkujeme sponzorům, bez kterých by děti neodcházely
se sladkostmi a s dárečky, neměly plná bříška od langošů, bramboráků a melounů.
Děkujeme Obecnímu úřadu Jirny, Veteran car clubu Nové Jirny,
čerpací stanici PETR CAR a.s. Horoušany, ZOS Šestajovice,
MAKRO a p. Radkovi Švestkovi.
Těšíme se zase za rok a krásné prázdniny!
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Fotograﬁe z činnosti sboru a zásahů výjezdové jednotky najdete na internetových stránkách www.sdhnovejirny.cz.
Fotograﬁe z letošního dětského dne na
https://sdhnovejirny.rajce.idnes.cz/8._6._2019__Detsky_den_SDH_Nove_Jirny
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OBČANÉ OBCI JIRNY A NOVÉ JIRNY
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BARÁČNÍCI JIRNY
Dobročinná obec Baráčníků - podlesí Jirny
Zdravím všechny občany.
13. dubna jsme se sešli při úklidu hřbitova před Velikonocemi.
Listí žádné není, ale suché větve padají příčinou větru stále.
5. května proběhlo pravidelné sedění a 18. května se uskutečnil
májový průvod pod vedením SOS a Junáků. Nejkrásnější byla staročeská beseda u májky v podání jirenského tanečního souboru.
Tam se sešlo asi nejvíc jirenských občanů. Dále se průvod ubíral k

OÚ pro souhlas starosty k večerní veselici na zahradě místního
hostince.
V červnu jsme pozváni na výroční slavnost do Smečna. Poté
budou následovat dva měsíce prázdnin a sejdeme se opět v září.
Všem občanům Jiren a Nových Jiren přejeme pohodové léto
a krásnou dovolenou.
Za Baráčníky I. Vilímková

DIVADELNÍ SPOLEK
Představujeme Vám další naši hereckou kolegyni s krásným hlasem, která představuje v naší
ochotnické pohádce babičku, vypravěčku – paní Evu:
Krátce se nám představ, věk, zaměstnání, zájmy apod.
Eva Brettschneiderová. Jsem čerstvá 70tnice, nepracuji, namakala jsem se dost. Ted vybíjím svou energii
u plotny a v ochotnickém spolku.
Proč se věnuješ divadlu? Co Tě k němu přivedlo? Tvoje motivace?
Plním si svůj sen, stát na prknech, která znamenají svět. K této činnosti mě přivedla moje maminka pí.
Burdová, která byla také ochotnice ve zdejší obci. Já jako 9ti letá jsem ztvárnila roli Kašpárka ve hře Sen
Matěje Kopeckého.
Co bys vzkázala čtenářům?
Milí čtenáři, přijdte se podívat, jak se nám povedla pohádka zrealizovat.

JUNÁK JIRNY
Velikonoční Sázava
V dubnu jsme se tradičně zúčastnili akce Velikonoční Sázava.
V pátek dopoledne, kdy jsme opět po dlouhé době zavítali na naší
táborovou louku, jsme začali naší výpravu různými hrami, abychom se trochu uvolnili po náročném týdnu a naladili se do té pohodové atmosféry, při které si to všechno užijeme. Odpoledne
jsme pouklízeli okolí tábořiště a srubu.
V sobotu nás čekal výlet na hrad Zlenice, který je momentálně v
rukou nadšenců, kteří se ho snaží pomalu restaurovat. Čekala nás,
jak už to tak bývá, cesta pěšky do Českého Šternberka, odkud jsme
jeli autobusem do Čercan, kde jsme přestoupili na vlak, který nás
potom dovezl do Poříčí nás Sázavou, odkud nás opět čekala krátká
pěší cesta k již zmiňovanému hradu Zlenice. Po úspěšném absolvování této trasy jsme se odměnili obědem, který jsme si každý
nesl sám na zádech. Poté proběhla hromadná fotka a byl čas vyrazit zase zpět.
Cesta proběhla naprosto v pořádku. Až po příjezdu do Českého
Šternberka bylo mladším členům jasné, co je ještě čeká. Všichni
jsme se navzájem podporovali a hecovali, takže nakonec to i
úspěšně zvládli. Po vydařeném výletě byla potřeba výborná večeře, která se našim kuchařům moc povedla. Pak nic nebránilo
tomu, abychom si šli lehnout.
No a v neděli ráno jsme si všechno zabalili, uklidil, rozloučili se a
jeli vyprávět domů všechny zážitky rodičům a sourozencům, které
jsme zažili na této akci.
(Matyáš Durčan - Maty)
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SWAP

Letos jsme zahájili již třetí ročník dobročinné akce SWAP - druhá
šance pro nepoužívané věci. Akce proběhla v Jirenském kulturním domě o víkendu 27. dubna - 28. dubna. Zahrnovala možnost
přinést, vyměnit nebo odnést si cokoli. Od oblečení až po domácí
vybavení. Bylo zde dámské, pánské i dětské oblečení (pečlivě roztříděné a srovnané), boty, šperky, pásky, čelenky, kravaty, hračky,
knihy a mnoho dalšího. V neposlední řadě měli návštěvníci možnost ochutnat domácí koláčky, bábovku, závin a posedět chvíli
s tím u čaje či kávy. Po ukončení akce byly veškeré věci uklizeny do
pytlů a beden. O dva dny později jsme je odvezli do Říčan, kde se
jich ujala další organizace, která je rozešle a využije na charitativní
účely.
Rádi bychom Vám tímto poděkovali, že
jste se podíleli na této akci s námi podíleli, protože jsme toho měli letos
opravdu hodně a bez Vás a Vašich věcí
bychom měli jen prázdné věšáky a stoly.
Děkujeme!
(Alena Synecká)

množství fotek s úžasnými postavami z různých ﬁlmů, (např. Batman, Darth Vader, Mimoni, Mickey Mouse, Sněhurka…) a dalšími věcmi, třeba s auty a motorkami.
Následoval rychlý oběd s krátkou procházkou po Praze a zmrzlinou.
Pak jsme docestovaly k budově, kde se nacházela úniková hra.
Včelky plnily různé úkoly, luštily rébusy a nakonec hru úspěšně
vyhrály pomocí týmové spolupráce za čtyřiapadesát minut. Na
závěr je vyfotili a pověsili jejich fotku na stěnu vítězů.
(Krystýna Podrazká (12 let))

Včelky na výletě
Ve středu 8. 5. si družina Včelek vyrazila
na výlet do Prahy, aby se podívaly do
Galerie ocelových ﬁgurín a zahrála si
únikovou hru jménem „Strýček v ohrožení“.
Vše začalo dopoledne návštěvou galerie,
kde se Včelky mohly nejen pokochat
krásnými výtvory, ale dokonce si je osahat, vylézt na ně apod. Pořídily zde

sport
Úvaly lákají na závody cyklisty i běžce
V neděli 16. června se v Úvalech u Prahy sejdou příznivci
sportu, koná se zde totiž již 13. ročník cross country horských
kol. Na své si však přijdou i běžci, ti mají možnost proběhnout
si celou cyklistickou trasu a její krásné trailové pasáže po svých.
MTB Úvaly a Trail Run Úvaly, to je nový název závodu cross

country horských kol a trailového běhu na krásné terénní trati plné
singltreků, která se točí kolem Úval u Prahy v okolí rozhledny Vinice. Oba závody se konají ihned po sobě – nejprve se jedou cyklistické závody a poté navazuje běh.
Letošní ročník opět nabídne cyklistům start ve dvou kategoriích:
v kategorie Hobby (15 km) se jedou tři výrazně jednodušší kola
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po 5 km a kategorie Sport je pro zkušené cyklisty. Jejich trasa
vede přes pět klasických Cross country okruhů, cca 28 km, včetně
dvou přejezdů lávek, náročných výšlapů ale i jezdivých singltrekových úseků a libových sjezdů.
Závod je přizpůsoben také malým sportovcům, ti mohou poměřit své síly v několika dětských kategoriích.
Ti, kdo dávají přednost běhu, mohou zkusit proběhnout trasu
MTB závodu v délce 6 nebo 11 km. Jedná se o jednu z nejhezčích
trialových tratí v okolí. I běžci se mohou těšit na několik výběhu,
sběhů, singltreků či průběh alejí s výhledem až na Říp.
A ti, co se nemohou rozhodnout, zda kolo nebo běh, mohou závodit v obou závodech a vyhrát cenu Úvalského tvrďáka. Nej-

dříve absolvují cyklistickou část závodu, poté běžeckou a sčítá se
průměrný čas na kole v MTB a v běhu.
Pro účastníky je připraveno profesionální zázemí v podobě šaten,
sprch, úschovny zavazadel i kol. Nabízí se i takový servis jako je
možnost umytí kola či masáží.
Více informací o MTB Úvaly a Trail Run Úvaly najdete na
www.triprozdravi.cz.
Kontakt pro média:
Barbora Kalvach
Tři pro zdraví, z. s.
Email: barbora.kalvach@gmail.com
tel: 731 585 975
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Zde by mohla
být
i Vaše inzerce.
KOMINICTVÍ NĚMEC

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

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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