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ZPRÁVY Z OBCE

Máme narozeniny!
A pěkně kulaté. Je to k neuvěření, ale 1. července
2009 se poprvé objevilo v naší obci vydávané periodikum zvané „Jirenský zpravodaj“. Jeho hlavním
redaktorem byl tenkrát pan Milan Bednář a redakční
radu tvořilo 5 místních občanů. Obvyklý počet stránek bylo 4-8 (včetně inzerce). Jeho měsíční náklad
byl 350 kusů! Vezmeme-li v potaz, že po 10 letech
máme náklad 1100 ks a zcela jistě bychom ho ještě
mohli navýšit, je to krásný důkaz toho, že o zpravodaj je zájem! Vždyť v každém měsíci vídáme na podatelně úřadu občany, kteří už se nemohou dočkat
vydání nového čísla.

třeba jen poděkováním. Tím pro změnu zaštitujeme budoucnost.
Aby toto významné jubileum dostálo své „slávy“, připravili jsme
pro naše nejmenší čtenáře (potažmo jejich rodiče) malé překvapení.
Více se dozvíte na dalších stránkách Zpravodaje, čtěte proto důkladně.
Krásné letní dny přeje
Vaše redakce

Letos je to již 10 let, co zpravodaj vychází a 5 let,
co je každý měsíc zdarma dodáván do jirenských
a novojirenských domácností. Redakční rada se sice
zcela obměnila a zmenšila, avšak naše informační
médium stále roste a vyvíjí se! Každý měsíc důkladně přemýšlíme o článcích, fotograﬁích a akcích,
o kterých bychom Vám rádi napsali a které by byly
pro nás všechny zajímavé. Jsme si vědomi toho,
že občas jsou články příliš formální a možná v tu
chvíli nezajímavé, ale uvědomujeme si,
že každý článek zanechá svoji stopu,
a proto pečlivě datujeme vše, co se
v obci v daném měsíci a roce událo. Jednou to bude cenná historie. Často také
píšeme o tom, že můžete zdarma přispívat i vy – svými články, návrhy či
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Odpadové hospodářství

V červnovém čísle Jirenského zpravodaje jsme Vás seznámili s odpadovým hospodářstvím naší obce. Veškeré podrobnosti jsou
k dispozici též na nových webových stránkách obce www.jirny.cz
v záložce „Nakládání s odpady“.
Mimo jiné jsme Vám představili novou službu ve sběrných dvorech
a tou jsou nádoby na oleje z domácností. Oleje a tuky z Vašich kuchyní necháte vychladnout, uzavřete do plastové lahve a zcela jednoduše odvezete do sběrného dvora, kde je zdarma odložíte do
určených nádob. Firma Černohlávek OIL, která svoz zajišťuje, přijede
1x za měsíc do našich sběrných dvorů a lahve odveze a ekologicky
zlikviduje.
Protože v minulém měsíci byly v kontejneru odloženy pouze
4 lahve s tekutinou, chtěli bychom znovu upozornit na tuto službu.
Je možné, že informace zanikla v množství dalších informací, které
jsme uváděli v červnovém článku zvaném Čistota v obci.
Pravdou je, že pro ty, kteří chtějí třídit odpad a není jim lhostejné
prostředí kde žijí, je odpadové hospodářství naší obce naprosto dostatečné. Ale vždy je co zlepšovat, proto Vám vždy každou změnu či
zdokonalení v této oblasti, chceme i touto formou nadále sdělovat.
Děkujeme.
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A pro připomenutí první výtisk Jirenského zpravodaje červenec 2009
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ZPRÁVY Z OBCE
Důležitá telefonní čísla - pro připomenutí

Další důležitá telefonní čísla
Policie

Obvodní oddělení Úvaly 974 881 760 / 602 306 813

Poruchy elektřiny, plynu a vody
ČEZ
E.ON
PRE

PLYN – RWE
nebo NONSTOP
zákaznická linka
VODA – VaK Zápy

Poruchy telefonní sítě
O2
VODAFONE
T-MOBILE

Zdravotnická pomoc

800 850 860
800 225 577
1236,
e-mail: poruchy@pre.cz
1239
840 11 33 55
603 206 753 – 24 h zákaznická linka

800 020 202 / 800 184 084
800 770 077
800 737 373 / 603 603 603

Pomoc obětem domácího násilí
Pomoc obětem kriminality
Krizové linky pro seniory
Linka bezpečí
Rodičovská linka
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO JIRNY – INC

251 511 313
257 317 110
800 157 157 / 800 200 007
116 111
840 111 234 / 606 021 021
228 805 800 / 228 805 810
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Autobusová zastávka u KD
Jak jsme Vás informovali v minulém čísle Jirenského zpravodaje,
u kulturního domu se pilně pracuje na výstavbě nové autobusové
zastávky, úpravě parkovací plochy, výstavbě chodníku a nové zdi
u sběrného dvora.
Zeď je již zcela dokončena, byl přemístěn i starý plynový pilířek,
který zabíral místo na chodníku, a právě se dokončuje i chodník
od zastávky směrem k nové základní škole. Parkovací plocha bude

Opravy silnic
V měsíci září se počítá s opravou komunikací – Havlíčkova,
Na Rovinách a část ulice Letenská V Nových Jirnech jak jsme již informovali v květnovém i červnovém čísle Jirenského zpravodaje. Ve stejném článku jsme žádali občany
o odstranění jejich soukromé zeleně. Vzhledem k tomu, že
v těchto ulicích nedošlo k odstranění porostů, upozorňu-

ﬁnálně vyasfaltována včetně svedení dešťových vod ze střechy
KD. Kolem samotného KD zůstává volný zasakovací pás, aby nedocházelo k podmáčení stávající budovy KD.
V průběhu měsíce srpna se počítá s kolaudací autobusové zastávky tak, aby bylo možné tuto zastávku zařadit do jízdních řádů.
O četnosti spojů se jedná s ROPIDEM.

jeme, že Obec započne s odstraňováním v průběhu srpna a dále v souladu s ﬁrmou Strabag, která bude stavební práce realizovat.
Prosíme obyvatele této lokality, aby si sami odstranili větve či rostliny
zasahující do silnice, které by mohly vadit technice a samotné stavbě
– jedná se zejména o větve borovic a keře zasahujících ze soukromých
zahrad.
Veškeré větve můžete odvézt do sběrného dvora v Nových Jirnech
do kontejneru na bioodpad (uložení zdarma) – otvírací doba:
Středa 16.00 – 18.00 hodin
Sobota 9.00 – 12.00 hodin
Rádi bychom upozornili, že pokud nedojde k odstranění porostů zasahujících do veřejného prostranství samotnými majiteli, bude muset
obec tuto údržbu provést a větve budou vhozeny na pozemek, odkud
byly odstraněny. Celý tento postup je nutný proto, abychom nezdržovali vlastní realizaci nových povrchů.
Děkujeme za pochopení.
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Práce na světelné křižovatce Brandýská x Brigádnická x 5. května
V druhé polovině července byly zahájeny práce na realizaci přechodu pro chodce včetně světelné signalizace
(semaforu) v ulicích Brandýská, 5.května a Brigádnická.
Práce je nutné dokončit v průběhu letních prázdnin, aby
bylo možné světelnou signalizaci využívat již na začátku nového školního roku. Nebylo tedy možné pozdržet termín předání staveniště, přestože právě v době
začátku realizačních prací proběhla i úplná uzavírka
v obci Šestajovice.
Řidičům i občanům se omlouváme za komplikace v dopravě, které s sebou stavba přináší, nicméně bezpečnost
dětí je naší prioritou a frekventovaná ulice vyžaduje, aby
na ní byl semafor umístěn.
Věříme, že tím přispějeme ke zklidnění dopravy v této
části obce.
Děkujeme za pochopení.

Malování přechodů v září
V září začíná nový školní rok. Spolu s ním nás čeká zvýšený pohyb chodců na silnicích, zejména dětí. Prosíme tedy všechny řidiče
o ohleduplnost na silnicích.
Obec plánuje v měsíci srpnu provést mimo jiné i obnovení čar na přechodech pro chodce v obou částech obce. Snad i tato drobnost
pomůže k zviditelnění přechodu a k zajištění bezpečnosti dětí.

Žádost o spolupráci
Obec Jirny hledá dobrovolníky pro projekt „Bezpečné přechody“, kteří jsou ochotni v měsíci září dohlížet na bezpečnost dětí
na přechodech po cestě do školy v ranních hodinách. Případní zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě (osobně, telefonicky, emailem) nebo emailem na adresu: bezpecneprechody@email.cz.
Za Vaši pomoc předem děkujeme.

Za Obec Jirny
Šárka Hanušová

Houby rostou
Říkal vám někdo, že je sucho, a proto nerostou houby? Ale jděte.
Pravdou je, že půda v České republice by snesla mnohem více
vody, to ovšem neznamená, že houbaři pověsí své košíky na
hřebík. Naopak, v některých částech země začaly pravé houbové
žně.
V dnešní době sociálních sítích se již dopředu můžete dozvědět,

kde jsou ona místečka, ve kterých houby najdete. Například na facebooku existuje skupina Kde rostou, v niž minimálně dostanete
správný tip, kudy se vydat. Každopádně je zapotřebí se nevydávat
někam, kde to neznáme bez jakékoliv přípravy. Ideálně houbařit
s někým dalším a mít u sebe telefon s GPS.
Růžky už houby vystrkují i na Šumavě, kde lidé hlásí hlavně hřiby
a holubinky, v Jizerských horách jsou to zase křemenáče. Úlovky
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už si nosí také houbaři v jižních Čechách. Naopak na
západ od Prahy je to zatím dost špatné.
Od Prahy tedy ideálně na východ, sem tam něco se
dá najít už i v Klánovickém lese. „Málo, opravdu jde
o pár kousků, navíc červivých. Ale po těch deštích teď
čekáme lepší časy,“ usmívá se Stanislav Hovorka
z Úval.
Tak nezbývá, než se těšit na pořádné úlovky!
Článek upraven z https://
www.ctidoma.cz/hobby/2019-07-22-paradni-kouskyhoubari-se-konecne-dockali-na-mnoha-mistechrepubliky-maji-zne-51527

Léto plné hudby
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Léto. To jsou prázdniny, dovolená, sluníčko, pohoda, klid, ale také hudba, ﬁlmy, divadlo a festivaly! Proč
si tedy nevychutnat nezaměnitelnou atmosféru, bohatý program, dobré jídlo a skvělou hudbu. Přinášíme
Vám tipy na některé z nich:

Lucie Proroková

ZPRÁVY Z OBCE
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Z P RÁVY Z OBCE A ŠKOLST V Í
Čistota v obci
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme vydali článek o dobrovolnických skupinách, které přispěly k čistotě v naší obci, a to uklizení v okolí hal a skladových zón. Po vydání tohoto článku se
začali ozývat občané, aby upozornili obec na vysokou trávu a plevel přímo v areálech logistických ﬁrem a skladových hal.

Článek o dobrovolném úklidu se týkal úklidu veřejných ploch,
nikoliv soukromých oplocených pozemků, které si musí dle zákona udržovat výhradně jejich majitel, stejně jako je tomu u soukromých zahrad, a způsob a četnost sekání či úklidu soukromých
oplocených pozemků obec nařizovat nemůže. Věříme však v ohleduplnost každého majitele pozemku vůči sousedům..
Příspěvky pro Vás připravily
Šárka Hanušová a Lucie Proroková

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum
Jiří Prosický
Anna Rytířová
Drahomíra Kaplánková
Jiří Pavlík

Dagmar Winterová
Vilém Mareš
Miloslava Hýčová

Srdečně gratulujeme.

O p u s t i l a n á s n av ž d y
Jana Plívová

Se zármutkem v srdcích vzpomínáme.

ŠKOLSTVÍ
Základní škola
K poslednímu školnímu měsíci - červen patří cestování, poznávání, sportování, zábava a loučení s kamarády…
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ŠKOLSTVÍ A KULTURA

… prázdniny jsou v polovině. Užívejte si krásného
léta, v jirenských školách Brandýská a Pražská se sejdeme 2. září.

KULTURA
AKCE V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY
2. 9.
14. 9.
14. -15. 10.
20. 10.
2. 11.
16. 11.
23. 11.
29. 11.
18. - 19. 12.
18. 1. 2020
15. 2.
14. 3.
21. 3.

Začátek školního roku
Koncert Waldemar Matuška – Sokol
Prodejní trhy -Hasík
Jirenské Srdcebraní – od 19 hod.
Halloweenská celodenní party – Sokol
Svatomartinský beneﬁční ples
Mikulášská zábava – Veteran Car + Hasiči NJ
Soukromá akce
Prodejní trhy - Hasík
Myslivecký ples
Obecní ples
SDH Šestajovice -ples
SDH Nové Jirny - ples

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Srpen

16. 8. 2019 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Teroristka. Komedie
Teroristka je příběhem učitelky v důchodu (Iva Janžurová), která
celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic
neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. „Učitelky
v důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale teď už si tím
nikdy nebude jistý,“ odpoví mu paní, než odjistí zbraň.
17. 8. 2019 sobota, 16:00, Výstava obrazů Otty Martinovského
– slavnostní vernisáž, obrazy známého umělce můžete shlédnout
i v následujících dnech a to v termínu 18. 8. – 23. 8. od 15.00
do 18.00.

Vstupné 120 Kč. Děti si mohou během akce nechat zaplést
do vlasů barevné proﬁ copánky (nad rámec vstupného). Více informací na www.otevrenasrdce.cz

V září opět začínají na Kvapíku taneční kurzy pro dospělé a taneční přípravka pro děti. Informujte se v dalším čísle zpravodaje!

7. 9. 2019 sobota, 19:00, Za vším hledej ženu. Jeden muž a plný
dům žen. Všechny s motivem tohoto muže zabít. Co se stane, když
jednoho dne opravdu najdou ženy Milana mrtvého? Která z nich
spáchala zločin a jaký byl její motiv? Vyřeší to někdo?
Detektivní komedie se zpěvy. Lipský ochotnický soubor. Délka
80 min. Více informací na www.otevrenasrdce.cz

1. 9. 2019 neděle, 14:00, Rozloučení s prázdninami – komponovaný pořad pro děti. Pohádka O Budulínkovi, liškách a liščatech,
hrají profesionální pražští loutkoherci s originálními historickými
marionetami a poté následuje dětská diskotéka s DJ Lucca.

17. 9. 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 ﬁnanč-

Září - Říjen
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K U LTURA
ních 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.

přednášku Mgr. Pavla Snítilého z Městského muzea v Čelákovicích. Vstupné dobrovolné! Pořádá spolek Šestajovice pro život
ve spolupráci se Sdružením Otevřených Srdcí Jirny.

22. 9. 2019 neděle, 15:00-16:00, Vodnická pohádka – Ochotnický
spolekr AJETO Veleň

KULTURNÍ DŮM JIRNY
20. 10. 2019 neděle, 19:00, Olympic v Jirnech! Legendární česká
hudební skupina vystoupí v rámci letošního ročníku Jirenského
Srdcebraní v Jirnech. Více informací na www.otevrenasrdce.cz.

Děti, které nám v průběhu prázdnin přinesou ukázat vybarvenou omalovánku
do kanceláře Úřadu obce, obdrží sladkou odměnu.

11. 10. 2019 čtvrtek, 19:00, Archeologická přednáška – Přednáška o historii a archeologických nálezech v Šestajovicích a Jirnech. Zajímá vás historie? Chcete se dozvědět více o naší obci,
regionu a lidech, kteří tu žili? Přijměte tedy pozvání na atraktivní
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SPOLKY
Sdružení Otevřených Srdcí

K U LT U R A
H!
DE V JIRNEC
OLY MP I C B U

Již téměř všichni víme, že velkou kulturní událostí v Jirnech bývá
jarní Koncert Otevřených Srdcí a také podzimní Jirenské Srdcebraní. Jirny v posledních letech totiž navštívili takové osobnosti
jako Lucie Bílá, Hana Zagorová, Ondřej Havelka nebo Pavel Šporcl.
Je tedy milou novinkou, že na podzim do Jiren přijede další legenda, která svými písněmi propojuje generace, a to skupina
Olympic. Protože jsem tak trochu byla u zrodu dramaturgie letošního ročníku Srdcebraní, pozvala jsem si k rozhovoru kolegu
Martina Zurana, který je v kontaktu s manažerkou kapely a mohl
mi k celému tématu říci horké novinky.
Jana: Martine, už je to jasné a není to jen fáma, že Olympic bude
v Jirnech?
Martin: Je to tak! V úvahu připadalo více dobrých interpretů.
Od country, folku až po rock. Olympic byl však favoritem. Jednak
proto, že stále patří mezi tzv. „áčkové“ kapely, a také proto, že
jeho hudba a pro mne zvláště texty některých písní, jsou natolik
aktuální, že dokáží propojovat generace. Olympic zná prostě
každý. Je to legenda a jejich muzika je stále živá.
Jana: To je skvělé, kdy se tu objeví?
Martin: Jirenské Srdcebraní 2019 se bude konat v neděli 20. října
od 19 hodin v Kulturním domě v Jirnech. Neděle je pro mnoho
lidí, kteří na víkend cestují, vítaný den.
Jana: Můžeš nám přiblížit, jak vůbec probíhá jednání se zástupcem kapely, tedy jejich manažerem?
Martin: Musím upřímně říci, že Olympic je velmi profesionální kapela. I když je jednání s manažerkou velmi laskavé, již nyní vím,
že zajistit podmínky pro jejich vystoupení a získat dostatek ﬁnančních prostředků pro tak nákladný koncert bude pro náš spolek zcela nová výzva.
Jana: Jak to myslíš?
Martin: Nároky na ozvučení a osvětlení převyšují možnosti kul-

turního domu. Proto k akci přizveme ty správné profesionály, aby
zajistili dodávky el. energie z agregátu, vhodné osvětlení a ozvučení. Olympic hraje výhradně na tu nejkvalitnější aparaturu. Tím
nemyslím, že koncert bude obzvlášť hlasitý, ale to, že kvalita ozvučení je na prvním místě. Ke koncertu budeme muset přizvat zdravotní službu, ochranku a pochopitelně řadu partnerů z řad ﬁrem,
díky kterým budeme moci koncert ﬁnančně realizovat a vůbec
nabídnout přijatelné vstupné.
Jana: Není to tedy na Jirny až příliš velká akce?
Martin: Myslím, že nikoliv. Uspořádat tento koncert je příležitost
pro lidi a ﬁrmy se zapojit. Víš, díky těmto akcím mohou být Jireňáci
hrdí na místo, kdy žijí. Nemusí také cestovat za kulturou do Prahy.
Řada lidí a spolků, kteří se podílí na společenských, kulturních či
komunitních akcí ví, že každý z nás může něco udělat proto, aby
se tu žilo lépe, aby Jirny byly hezčí, aby lépe fungovaly vztahy mezi
lidmi, sousedy. Zkrátka, aby Jirny nebyly jen obcí – ubytovnou,
skladištěm u Prahy. Napadá mě heslo neslavného amerického
prezidenta…Make Jirny great again! :-)
Jana: Kde se budou moci zájemci dovědět více informací o koncertu? Myslím např. o vstupenkách a předprodeji?
Martin: Předprodej bude probíhat na obvyklých místech. Kdo
koncerty pravidelně navštěvuje, určitě tuší, kam pro ně zajít,
např. OÚ Jirny, Hostinec U Antošů, čerpací stanice Petr Požárek.
V celém regionu jich bude více než deset včetně prodeje přes internet. Přesný seznam bude na stránkách www.otevrenasrdce.cz
a na plakátech. Zbývá upozornit, že po dohodě právě s manažerkou skupiny, bude koncert převážně na sezení. Překvapivě
kvůli atmosféře.
Jana: Máme se na co těšit!
Pro Zpravodaj připravila Jana Opatřilová, garant koncertu Olympic
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K U LT U R A
Výstava obrazů

Otto MARTINOVSKÝ

17. 8. 2019 v 16.00 hodin – slavnostní Vernisáž v sále Kvapík
Obrazy můžete shlédnout i v následujících dnech a to v termínu:
18. 8. – 23. 8. 2019 od 15.00 do 18.00 hodin
Srdečně zveme!

Pořádá Václav Jelínek a Sdružení Otevřených Srdcí
17

SPOLKY
Divadelní spolek
Medailonek „Ochotnice“
1) Krátce se nám představ, věk, zaměstnání,
zájmy apod.
Jmenuji se Martina Bilová, 39 let, žiji odmalička
v Nových Jirnech a mám to tu moc ráda, pracuji
ve školství a práce je i mým koníčkem. Věnuji se
dětem v mateřské škole. Pracovala jsem i v MŠ
Jirny, nyní o kousek dál. Zájmy: kolo (jsem dobrovolnicí při závodech s organizací Černí koně,
kde jezdím závody s handicapovanými), výcvik
psů v Pestré společnosti na bázi dobrovolnictví,
plavání, běh, kino, divadlo, tanec a četba. Můj kamarád říká, že mám boty z toulavého telete a že
můj den má snad 48 hodin:-)
2) Proč se věnuješ divadlu? Co Tě k němu přivedlo? Tvoje motivace?
Chci věnovat svůj čas i druhým a vykouzlit jim
úsměv na tváři, mám radost z radosti druhých
a zejména dětí - je to pro mě po představení to
nejcennější a vyváží to mnou věnovaný čas
ochotničení, kterého každý z nás věnujeme
opravdu hodně. Vzorem mi byla moje babička,
která s divadlem také koketovala a krásně zpívala. Měla úžasnou energii a předávala ji lidem
kolem sebe. Motivací je účastnit se na dění obce
a přispět nehmotnými hodnotami sama za sebe.
3)

Co bys vzkázala čtenářům?

„Užívejte si maličkostí, protože až se jednou
ohlédnete zpátky, zjistíte, že to byly věci velké.“

SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč
– Maďarsko

Než začaly prázdniny, odjeli členové ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč na ozdravný pobyt do Maďarských termálních
lázní v Bükfürdu. Celá naše skupina v počtu 51 lidí byla ubytována stejně jako v loňském roce v hotelu Répce v těsné blízkosti lázní. Všichni se těšili na léčivou termální vodu, cvičení
v ní, které nám pomáhá s pohybovým ústrojím.
V letošním roce, zde byla zpřístupněna zážitková zóna, kde byly
k dispozici další bazény s léčivou vodou, pro plavání a hlavně
vířivky. V týdnu jsme si prohlédli starobylé městečko Közeg,
jeli jsme tam městským autobusem zcela zdarma, všichni důchodci od 62 let přepravu neplatí. Vraceli jsme se domů odpočatí a nabití novou energií a spokojeni. Už se zase těšíme
na příští rok.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu starostovi Skoře-
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povi a zastupitelstvu v Jirnech za ﬁnanční příspěvek, který mám
pomohl s úhradou za autobus.

SPOLKY

Za ZO SPCCH Eva Pilátová

TJ Sokol Jirny
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Pro chvíle oddechu - křížovka

PRO CHVÍLE ODDECHU
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I N ZERCE

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.

I N Z E RC E
KWEL Elektromont
nabízí veškeré elektroinstalace, nonstop servis,
opravy, rekonstrukce,
jak silnoproudé, tak slaboproudé od A do Z.
Volat možno nonstop na 723 457 496

KOMINICTVÍ NĚMEC

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