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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři!
Březnové číslo našeho zpravodaje je opět zaplněno příspěvky
našich spolků, školy, školky, ale i veselými událostmi, které se
konaly v minulém měsíci i těmi, které nás teprve čekají.
Bohužel máme i nepříjemné zprávy, a i o ty je potřeba se s Vámi
podělit.

V obci Nové Jirny se zavřela jediná fungující samoobsluha. Někteří dodnes nechápou, proč se tak stalo a ptají se na obecním
úřadě nebo zastupitelů, kdy se zase otevře. Rádi bychom do uvedeného vnesli trochu světla alespoň prostřednictvím tohoto
článku. Obec Jirny není vlastníkem samoobsluhy, proto nemůže
rozhodnout o znovuotevření prodejny.
Samoobsluha v Nových Jirnech je soukromý objekt a jeho vlastník a provozovatel, společnost HAKEN spol.s.r.o. se rozhodla
jej zavřít. Každý vlastník má plné právo rozhodovat o tom, jak
bude se svým majetkem nakládat a k jakému účelu jej bude uží-

vat. Má plné právo svůj majetek prodat i pronajmout. Jak naloží
majitel samoobsluhy se svou stavbou, můžeme všichni jen hádat.
Bohužel v obci Nové Jirny není žádný objekt, který by obec vlastnila a byl k uvedenému účelu přizpůsobený a obec by ho tedy
mohla pronajmout k provozování prodejny potravin. Z tohoto
důvodu nemůžeme poradit občanům, kam mají chodit nakupovat. Pečivo v omezené míře nabízí majitel čerpací stanice Petr
car, a.s., a celý sortiment potravin lze nakoupit v samoobsluze
v Jirnech.
Třeba tento článek povede k zamyšlení a někdo, kdo v obci
vlastní prostor vhodný na prodejnu potravin, jej tímto způsobem
využije. Stejnou možnost má každý z Vás. Soukromé podnikání
není jednoduché, zvláště v dnešní době a každá činnost pro lidi
se cení.
Děkujeme za pochopení situace a přejme si, aby se situace
v brzké době zlepšila.
Za tým redakce Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e

SLOVO STAROSTY

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 8. 2. 2017
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: dle presenční listiny

Program:

1.
2.
3.
4.

Vyhodnocení hospodaření
Zahájení projednání stavební uzávěry
Prodej 2m2 z obecního pozemku p. č. 1741/1
Koupě pozemku p. č. 1336/2 o výměře 368m2 do majetku
obce
5. Bezúplatný převod pozemku p. č. 582 o výměře 140m2 do majetku obce
6. Diskuse, návrh usnesení, závěr

Navrhovatelé zápisu: Ing. Červinka, PhDr. Borková
Ověřovatelé zápisu: p. Vodička, p. Vilímek
Hlasování veřejné, diskuse ihned

9 x ano
9 x ano
9 x ano

1. Vyhodnocení hospodaření obce za rok 2016

Finanční výbor provedl na svém zasedání dne 30. 1. 2017 vyhodnocení hospodaření obce za rok 2016, kdy bylo dosaženo
těchto výsledků.
Předpokládaný příjem byl očekáván ve výši 70,2 mil. Kč, s převodem financí z roku 2015 ve výši 16 mil. Kč měl dosáhnout celkové výše 86,2 mil. Kč.
Skutečnost příjmu činila pouze 66,5 mil. Kč, resp. s převodem
financí z roku 2015 ve výši 16 mil. Kč konečných 82,5 mil. Kč,
což je o 3,7 mil. Kč méně, než se očekávalo. Toto bylo způsobeno
nedoprojednáním změny ÚP č. 9, kde nebyl vydán nadřízeným
orgánem souhlas k vynětí ze ZPF a tím i následně k ukončení projednání změny ÚP č.9.

Co se týká výdajové části, bylo počítáno dle naplánovaných investičních akcí s výdaji ve výši takřka 75 mil.Kč a finanční rezervou ve výši 11,3 mil.Kč.
Skutečnost výdajů činila jen 59,2 mil.Kč (nebyla zahájena výstavba nové ZŠ, pokračovaly práce na rekonstrukcích komunikací
a chodníků). Finanční rezerva se navýšila na 23,3 mil.Kč.
PhDr. Borková seznámila přítomné s příjmy a výdaji za r. 2016
dle jednotlivých kapitol.
Hospodaření obce za rok 2016 bude potvrzeno auditem, který
bude předložen na veřejném zasedání ZO nejpozději do 30. 6.
2017.
Hlasování: 9x souhlas

2. Zahájení projednávání stavební uzávěry

Zastupitelstvo obce Jirny schválilo v loňském roce pořízení nového územního plánu obce Jirny, na kterém se již pracuje. Termínově by měl být projednán během letošního roku, nejpozději do
konce prosince 2017.
Do doby, než bude nový územní plán schválen, bylo navrženo,
aby na dnešním veřejném zasedání zastupitelstvo obce odsouhlasilo zahájení projednání stavební uzávěry pro zastavěné a zastavitelné území obce Jirny stanovené v platné územně plánovací
dokumentaci.
Ing. Lehečka přečetl návrh opatření obecné povahy Územního
opatření ke stavební uzávěře, který bude rozeslán na dotčené orgány a instituce.
Pořizovatelkou Územního opatření o stavební uzávěře pro obec
bude paní Ing. Renata Perglerová, která splňuje pro toto kvalifikační požadavky stanovené zákonem. Bude podepsána příkazní
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smlouva.
Hlasování: 8x souhlas, 1x se zdržel

3. Prodej 2m2 z obecního pozemku p.č. 1741/1

Část oddělovaného pozemku se nachází v Nových Jirnech na ulici
Hlavní. Na základě vyhotoveného oddělovacího geometrického
plánu, byl z obecního pozemku p.č. 1741/1 oddělen pozemek
p.č. 1741/4 o výměře 2m2. K odprodeji dochází z důvodu narovnání vlastnických hranic a jejich uvedení do souladu s katastrální
mapou. Cena 500,-Kč/m2 + náklady. Záměr byl řádně, v souladu
se zákonem č.128/2000Sb., o obcích, zveřejněn na úřední desce.
Hlasování: 9x souhlas

č.128/2000 Sb., o obcích, zveřejněn a bude vykoupen za cenu
200,-Kč/m2.
Hlasování: 9x souhlas

5. Bezúplatný převod pozemku p.č. 582 o výměře
140m2 do majetku obce

Jedná o pozemek – vodní koryto v Jirnech, který navazuje na ulici
K Lesu a tvoří součást obtoku Jirenského rybníka. Účetní hodnota je 1.400,-Kč a bude obci bezúplatně převeden Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Poplatkové a daňové povinnosti nese obec.
Hlasování : 9x souhlas

4. Koupě pozemku p. č. 1336/2 o výměře 368 m2 do 6. Diskuze, návrh usnesení, závěr
majetku obce
Ing. Červinka za návrhovou komisi přednesl návrh usnesení, který

Tento obcí vykupovaný pozemek se nachází v Nových Jirnech,
konkrétně se jedná o přední část ulice Dělnická.
Záměr o výkupu toho pozemku byl řádně, v souladu se zákonem

byl jednohlasně odsouhlasen.

OSTATNÍ INFORMACE

Stanislav Skořepa, starosta obce

Nezapomněli jste zaplatit poplatek za popelnice a psa?

Výňatek z obecně závazné vyhlášky obce Jirny č. 1/2015 ze dne 17.12.2014 o místních poplatcích
Sazba poplatku ze psů činí ročně:

čl. 6.

 za každého psa (bez ohledu na to, zda jde o psy téhož držitele)………………….…...…………................................ 250 Kč, za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, a nebo poživatel sirotčího důchodu…………………...…….…...................... 100 Kč,-

Sazba poplatku za TKO - popelnice činí za:





čl. 29

dospělého……………………………….......……………………….……………………...……. .............................. 800 Kč,dítě 0 - 1……………....……………..………………………………………………………….............................. osvobozeno
dítě 1 – 6…………...…….………...……………………………………………………………….............................. 400 Kč,osoby nad 70 let nebo držitel ZTP/P s trvalým pobytem v Jirnech……....………………………............................. 200 Kč,-

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

Toto se týká i cizinců, kteří jsou povinni se přihlásit k poplatku !!!

POPLATKY JSOU SPLATNÉ DO 31. BŘEZNA !!!

Zaplatit můžete buď složenkou, (která vám přišla domů již v lednu), případně převodem z účtu či přímo do
pokladny OÚ.
Pokud poplatky nebudou včas a řádně uhrazeny, budou navýšeny o penále a poté předány exekutorovi k vymáhání! Tak plaťte včas.
Děkujeme

Vymetení komínů

Zájemci o vymetení komínů se přihlásí na Obecním úřadě Jirny
(osobně nebo tel. –281 962 945) nejpozději do 12. dubna 2017
Dohodnutý termín, s kominíkem p. Javůrkem z Třebohostic
je na 15., 16., 22., a 23. dubna.
15. 4. (sobota) - Jirny
16. 4. (neděle) - Nové Jirny

22. 4. (sobota) - Nové Jirny
23. 4. (neděle) - Jirny

Ceník:
- vymetení komínu na tuhá paliva 200,-Kč
- kontrola komínové vložky kamerou (plynové kotle) 400,-Kč
- pokud není zajištěn bezpečný přístup k ústí komína – příplatek 200,-Kč
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Vítání občánků

Dne 29. dubna 2017 proběhne VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ od 14 hodin
v Mateřské škole Jirny, ulice 5. května 333, 250 90 Jirny.
Rodiče přihlášených dětí obdrží pozvánky od Obecního úřadu
Jirny.
Za OÚ Jirny Michaela Vodičková

Odečet vodoměrů Nové Jirny březen 2017

Vážení občané Nových Jiren, v březnu bude probíhat odečet vo-

doměrů. Stav svého vodoměru můžete nahlásit do 26. března 2017
následujícími způsoby:
• SMS: 704 471 876 (či volání: pouze mezi 19.00 ̶ 20.00)

• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz ve formě: Vaše jméno, ulice,
číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.

Děkujeme,

VaK Zápy, spol. s r.o.
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Vandalismus v obci

Vážení čtenáři, moc mě mrzí, že musím napsat takovýto příspěvek, ale některé věci je opravdu třeba pojmenovat, abychom naši
obec udrželi čistou.
Objevil se nám tu nový projev vandalismu – sprejeři.

Možná to někomu přijde prima zábava, vzít si sprej a „podepsat“
každou volnou plochu. Začalo to lavičkami v lese a u hřbitova,
pokračovalo některými volnými zdmi a teď už jsou to autobusové
zastávky. Vždyť ty přece nepatří těm, co sprejují a podle nich
vlastně nepatří nikomu. Tak proč je nepočmárat, říkají si. Vždyť
to není naše, tak nám za to nemá kdo vynadat.

Určitě to nedělají dospělí, kteří na zastávku chodí čekat na autobus. A jistě by to neudělali ti, kteří si uvědomují, že za každým úklidem stojí zase jenom člověk a lidská práce.
Ten, kdo musí jít a nápisy odstranit, to nedělá z lásky, ale proto, že
žádný vychovaný a přemýšlející člověk se přece nechce dívat na
počmáranou zastávku, ale chce mít centrum obce čisté, zvláště když
na něm tráví čas čekáním na autobus. Odstraňuje, čistí to obecní

zaměstnanec ve své pracovní době, přesně v té, kdy by mohl zametat chodník, po kterém chodíte, uklízet listí na návsi nebo
vysypat obecní koše.
Možná by ti, kteří umí tak báječně pomalovat cokoliv sprejem,
mohli jít a vyzkoušet si, jak složitě se sprej odstraňuje. Nebo by
v době, kdy obecní zaměstnanec uklízí „bordel“, který udělali,
mohl jít pro změnu zametat ten chodník nebo třeba sbírat odpadky, které kolem silnice vyházeli jejich stejně „ohleduplní“ spoluobčané, kteří třeba jen projížděli obcí a potřebovali vyhodit
odpadky z okénka svých aut.
A tímto chceme požádat rodiče, jejichž děti tak rády používají
spreje na sprejování kdekoliv jinde než u vás doma, aby nám svoje

děti půjčili, a my je rádi zaměstnáme úklidem obce a třeba umytím toho, co jiný udělal. Třeba si pak uvědomí hodnotu lidské
práce.
Všem, kteří s námi o naši obec pečujete, děkujeme. A všechny,
které její vzhled nezajímá, prosíme – nedělejte to ostatním.
Děkujeme!

události a novinky z naší obce
KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ V OBCI
JIRNY V ROCE 2017
11. 3.
18. 3.
25. 3.

Výroční schůze Baráčníků - KD
Ples SDH Nové Jirny - KD
Výroční schůze – Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR – KD

Za obec Jirny Šárka Hanušová

1. a 2. 4. Výměna přebytků - Junák-Svaz skautů a skautek
ČR, Středisko „br. Fandy Antoše“ Jirny - KD
9. 4. Koncert pro dospělé – Hradišťan - KD
24. 4. Koncert-cimbálovka – Základní škola Jirny - KD
13. 5. Májová veselice
(večerní zábava v KD od 20.00 hod.)
20. 5. Májová slavnost (průvod obcí + večerní zábava
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napsali jste nám

Dobrý den,
ráda bych reagovala na článek paní Galovičové, který vyšel v minulém čísle. Když pominu paradox, kde vyčítá redakci zpravodaje i – y, kterou zcela přesně obrátí ve svůj neprospěch, zůstává
pocit zklamání. Zklamání z toho, jak mohou být lidé nespokojeni s novou, vyasfaltovanou místní komunikací.
Mnoho let předtím byla ulice Cyrilovská opravdu téměř „pol-

ňačka“. Šílené díry, v létě neuvěřitelná prašnost, nutnost neustále
zalévat komunikaci, aby se mohlo vůbec dýchat, když projede
auto. Vzpomínáte? I tenkrát tam byla „30“, kterou téměř nikdo
nerespektoval. Dnes je tam krásná nová silnice, kde už vůbec
nikdo 30 jezdit nechce. Ale to je přeci o nás o lidech, o jednotlivých obyvatelích, jak se chováme k sobě navzájem.
Copak úřad může nějakou značkou něco vyřešit? My všichni se
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musíme začít chovat ohleduplně, aby fungovalo to, co všichni
chceme. Klid a pohoda v obci. Taktéž musím navázat na „lži, že
dočasná objížďka jirenského mostku určitě nebude vedena zadní
polní cestou“ a ona byla?? Oficiální objížďka vedla přece z Nových Jiren přes Horoušany, Nehvizdy a dále na Jirny. To, že místní
obyvatelé polní cestu znají a že tudy po dobu uzavírky jezdili,
přece také obec nikterak neomezí. Zameťme si ale všichni před
svým prahem, kdo tudy po dobu uzavírky alespoň jednou nejel.
Mám se domnívat, že Vaše rodina, paní Galovičová, jezdila do
Jiren přes Horoušany, namísto 2 minut zkratkou, kterou máte
zrovna nejblíž? Třeba ano……….
A na závěr mi dovolte odpovědět na Vaši poslední otázku „k čemu
je nám nový 1. stupeň ZŠ, když..“ . Mylně se domníváte, že se
postaví znovu 1. stupeň. Stavět se totiž začne 1. etapa 2. stupně.
Tudíž investované prostředky do staré budovy nepřišly nazmar
a vše je, jak má být.
Krásné jarní dny všem obyvatelům
Ing. Lucie Proroková, MBA



Jazykové okénko ……

Dobrý den,
Se zájmem jsem si přečetl, co jsem objevil včera ve schránce. Dík
redakci i vedení obce.
Zaujal mne dopis paní Galovičové na straně 8.

Nechávám stranou věcné problémy, které zmiňuje. Jistě by se
problém dopravní situace a značek v oblasti lépe řešil ve výborech, nebo na veřejném jednání zastupitelstva.
Vyjadřuji se pouze k češtině:
Slovo Z PRAVA (psáno odděleně) na tabuli upozorňující na dopravní situaci v oblasti je skutečně špatně a podle pravidel českého jazyka má být dohromady ZPRAVA.
Pokud jde výtku pisatelky k sousloví „nabitý sál“: nesouhlasím
s jejím výkladem, poněvadž pokud jde o význam naplněný sál, je
správně s měkkým i (= nabitý sál), s tvrdým y (=nabytý) by vyjadřovalo získaný do vlastnictví.
Svatopluk Ostrý



Dobrý den. Po přečtení příspěvku paní Lindy Galovičové z Nových Jiren jsem se rozhodla vám též napsat. Paní Galovičová píše,
že nabitý sál, potažmo natřískaný, plný lidí je špatně s měkkým
i. Ale nemá pravdu. Nabytý sál znamená sál získaný do vlastnictví. Nabitá pistole také není natlučená, ale je naplněná náboji. Pistole nabytá je zakoupená, ukradená a pod. Tudíž redakce se
nedopustila pravopisné chyby, ale paní Galovičová si to špatně
vyložila.
Přeji hezký den a hodně úspěšných zpráv.
Eva Michálková, Nové Jirny.

Slovo redakce:

Vážení čtenáři,
Stane se náš Jirenský zpravodaj nástrojem řešení sousedských vztahů? Po předchozích příspěvcích nám to tak připadá.
Příspěvek uveřejněný v minulém čísle byl skutečně adresován za Občany ulice Erbenova bez bližší identifikace, a přestože byl řádně podán do podatelny OÚ a zaevidován, rozhodli jsme se přistoupit do budoucna k následujícímu kroku.
Budeme uveřejňovat pouze příspěvky podepsané, nikoliv příspěvky, které byly doručeny OÚ či Zpravodaji a jejich autor
si nepřeje být podepsán, či se odvolává na neadresnou skupinu osob.
Jsme rádi, když se ze stránek Jirenského zpravodaje dozvíte o pořádání akcí spolků a ZŠ, zprávy z Obecního úřadu a krátká
ohlédnutí za uplynulými akcemi. Věřte, není to jednoduché, ale nechceme ze Zpravodaje udělat „jirenskou drbnu“. Vaše
příspěvky max. ve formátu A4 na jednu stránku zasílejte na e-mailovou adresu na první straně zpravodaje včetně Vašeho
podpisu. Takové příspěvky budou následně otištěny.
Pokud chcete řešit Vaše problémy veřejně, zkuste navštívit naše zastupitele na veřejných zasedáních obce a přímo jim sdělit Vaše trable, týkající se společného soužití v obci. Ne formou anonymních dopisů.
Děkujeme za pochopení

Balada z hadrů
Voskovec, Werich, Ježek
Divadlo Pod Petřínem, Modrá synkopa, režie Bohumil Gondík

Fotoreportáž z divadelního představení v KD Jirny.
Po velmi dlouhé době se opět v Jirnech uskutečnilo divadelní představení. Dnes již klasické dílo „Balada z hadrů“
autorů Voskovce, Wericha a Ježka předvedlo Divadlo pod
Petřínem se svým osobitým nadšením ochotnického divadelního spolku. Hudebně doprovodila formace Modrá

synkopa.
Zhlédli jsme nejenom životní příběh Františka Villona, jako
člověka, básníka, milovníka, ﬁlosofa a buřiče, ale společně
s písničkami Osvobozeného divadla a s vtipnými vstupy
herců na forbíně jsme si připomněli staré moudré životní
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pravdy, které byly platné nejen za dob Villona, Shakespeara
či Wericha, ale jsou bohužel aktuální i dnes. O tom, že
hloupost a ne moudrost vládne světu, že moc a peníze jsou
vždy člověku blíže než svoboda a spravedlnost. Že korupce
a majetkové machinace mocných budou obyčejného člověka stále tížit, dokud se neujme svých zbraní z největších,
kterými jsou a vždy budou - humor, moudrost a nadhled.
Život nezná čas a je vždy spravedlivý. Největší zloděj je

však sám okraden, jak to bylo i v případě purkmistra města
Paříže. „Dám vás všechny zavřít! Uzavřete sál! Nařídím přísné šetření. V jakých to dobách žijeme, když ani ve spravedlivém spánku si člověk není jist. Promiňte, já vím, že z
vás to nikdo nebyl. Ale chápejte odpor poctivce nad takovým činem. Já léta zlaťák ke zlaťáku střádal, v úřadě se plahočil a ponižoval, jen abych měl pocit jistoty. Já své jméno
dával v šanc, já svůj charakter zapíral, za peníze lidi zavíral,
za peníze křivě svědčil, daně odpisoval, závěti padělal, i na
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sirotčí peníze jsem sáhl. A těch starostí a té práce, aby můj
štít zůstal čistý. A teď přijde zloděj, sprostý lump a vezme
mi to, co jsem našetřil, ukradne mi moje peníze, moje
všecko…“.
Život s námi v kostky hraje. A ne vždy hází ten, kdo na řadě
je. „…..To byl tedy hod. To byl ale hod! …Takový hod už nehodí. Jó, to byl ale hod! …..To byl docela boží hod….. Ale neplatí! ….Ten, kdo vyhrál, hází. Přece ten, kdo vyhrál, hází.
Kdo vyhrál, hází, říkám!…… Málo…, to neplatí. To je málo!

…..Starší hází!….. Povídám starší hází, protože, kdyby starší
neměl házet, nemělo by smysl stárnout…. Zase málo, hází
ten, kdo je mladší ……Mladší hází, starej je vůl.."
Sdružení Otevřených Srdcí děkuje účinkujícím za krásný
zážitek, všem svým členům a dobrovolníkům z řad jiných
spolků za pomoc s přípravou sálu a především Vám všem
divákům, kteří svou účastí podporujete kulturní dění v Jirnech!
Martin Zuran

- PRO JIRNY, JIREŇÁKY A PŘESPOLNÍ nadšenci stran jirenských spolků obnovují společenský sál U Antošů v 1. patře

OBNOVA SPOLEČENSKÉHO SÁLU U ANTOŠŮ
Můžete i Vy nabídnout pomocnou ruku?
Můžete poskytnout ﬁnanční pomoc?
Můžete nabídnout vhodné dobové vybavení?

Kontaktujte prosím paní Helenu Zelenkovou
sdruzeni@otevrenasrdce.cz
mob. 737 382 507

str. 10

Gabriela Mannová
tel. 727 946 341
Region Pošembeří o.p.s.
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Zájemci o domácí pletení

Máte zájem přidat se k nám?
Jsme skupinka nadšených pletařek začátečnic. Scházíme se jednou týdně, vždy po
předchozí dohodě. Prostor k posezení máme zatím u Antošů v zadním salonku a až
bude tepleji, chceme být venku. První výtvory k naší radosti jsou hotové.
Na věku návštěvnic nezáleží :) děti i důchodci………
Cena lekce je 50,-Kč.

Informace na facebookové stránce Pletení
s Romis nebo na tel: 737 233 413
Romana Foučková

mat e ř sk á škol a
Zápis do MŠ
Zápis do mateřské školy bude probíhat 10. 5. 2017 od 13.00 do
17.00 hodin v ředitelně mateřské školy, 5. května 333, Jirny
250 90. V těchto dnech se rodiče dostaví s rodným listem dítěte, občanským průkazem, evidenčním listem a řádně vyplněnou přihláškou potvrzenou dětským lékařem. Toto potvrzení nesmí být v den zápisu starší dvou měsíců.
Přihlášky budou k vyzvednutí v termínu 24. 4. - 5. 5. 2017.
Dle znění školského zákona č. 561/2004 Sb. § 34, odst.a) je od
1. 1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná.

základní škola
Školní družina

Celý leden jsme se věnovali zdravé
výživě, vyprávěli jsme si o zdravých
a nezdravých potravinách, o zdravém životním stylu.

A tak jsme jej také stylově zakončili
- společnými silami jsme si upekli
zdravou svačinku - kefírové koláče
s jablky. Práci jsme si poctivě rozdělili - někdo loupal jablka, někdo je
strouhal, další se postarali o těsto každý měl co dělat. O tom, že se nám
to opravdu povedlo, svědčí rychlost,
s jakou nám koláče zmizely v našem
bříšku :)

Napsali jsme si i recept a vymysleli
názvy pro náš výtvor :)

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2017/2018
-

přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před nástupem do ZŠ (zákon č. 561/2004, Sb. §34, odst.a)
dítě a alespoň jeden z jeho rodičů jsou ke dni zápisu hlášeni k trvalému pobytu na území obce Jirny.

Tyto skutečnosti lze prokázat pouze občanským průkazem
nebo přihlašovacím lístkem, cizí státní příslušníci jiným obdobným průkazem. Tyto dokumenty nelze nahradit čestným
prohlášením. Při shodném vyhodnocení uvedených kritérií je
dalším pomocným kritériem věk dítěte. Zpravidla se přijímají
děti, které dovrší k 31. 8. 2017 věku tří let. Pro přijímání dětí
není rozhodující pořadí, ve kterém se rodiče dostaví k zápisu.
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Dne 8. a 22. února 2017 se děti z naší družiny
vypravily na výlet.
Nakoukli jsme pod pokličku práce v České televizi. Byl to výlet nesmírně zajímavý, viděli
jsme studia, ve kterých se natáčí např. „Déčko“,
Studio kamarád....Uvědomili jsme si, jak složité je chod takové velké organizace zajistit.
Bylo to poučné a na konci i velmi zábavné,
když si děti mohly vyzkoušet všemožné kostýmy a dokonce i práci s kamerou.
vychovatelky ŠD

Informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku: Zveřejnění informací na školním webu:

Důležité termíny:

30. 3. 2017 přijímání tiskopisů a ověřování dokladů
8 - 17 hod.
6. 4. 2017 zápis do 1. ročníku 13-18 hod.

Zveřejnění informací na školním webu :
Informace ředitelství
Kritéria pro přijetí do 1. ročníku 2017-2018
Desatero_pro_rodiče dětí předškolního věku
msmt_zapis_zakladni_vzdelavani_2016

Informace pro rodiče žáků 5. ročníku

Důležité termíny:

18. 4. 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných testů
jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

spolky a organizace
Hasiči Nové Jirny

V únoru jsme se scházeli s dětmi
každý pátek. Tentokrát po zimní
přestávce i s mladšími hasiči. S
těmi jsme trénovali topografické
značky, které jim jdou. Ti starší
trénují uzle na blížící se závod
Mukařovský uzel, který se koná
18.března.

26.února jsme zorganizovali pro
děti výlet na HZS hl. m. Prahy
(centrální stanici), na kterou jsme
se dostali díky panu Josefu Hausdorfovi.

Děti si mohly vše vyzkoušet, nahlédnout do hasičských aut, zkusit

Vyhláška č. 353/2016 S., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání
Informace ředitelství
Formulář přihlášky_vepisovatelný
Vysvětlivky k přihlášce
Přihláška_vzorově vyplněná
JPZ_informace pro školy a uchazeče
Podrobnosti k JPZ
Požadavky ČJL_JPZ
Požadavky_MAT_JPZ

Mgr. Hana Kudrnová,
ředitelka školy
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si za pomoci dospělých hydraulické vyprošťovací zařízení. Dále proběhla ukázka
výškové techniky, která se
dětem moc líbila. Vedoucí si
mohli zkusit jízdu po tyči.
Poté nám ukázali i zázemí hasičské stanice. Dětem se výlet
moc líbil a ocenily možnost
vidět to, co jen tak někdo nevidí.
Za SDH Nové Jirny
Vedoucí mládeže
Kristýna Vančurová

Myslivecké sdružení Jirny

Dobrý den.
Dne 9. února 2017 jsem byl povolán k vyřešení situace uštvaného
srnečka na katastrálním území Jiren. Když jsem dojel na místo,
kde se nacházel zcela vyčerpaný a vystresovaný srnec ve věku
necelého roku věku, zjistil jsem, že má velmi rozsáhlé zranění na
levé straně nad levým zadním během. Neváhal jsem a spolu se
svým synem naložil srnce a odvezl jej k sobě do ,,hájovny“, kde
ubohé zvířátko dostalo správné krmení a vodu. Jelikož se jednalo
o rozsáhlé zranění, bylo nutno volat veterináře, který si ho po konzultaci jeho zranění odvezl do Prahy na kliniku k operaci. Ta
trvala tři hodiny, ale bohužel při probouzení z narkózy srneček
přestal dýchat a přes usilovnou snahu lékařů přivést ho zpět k životu byl boj marný. Ptám se tedy, kdo za to může?
Toto je výsledek neukázněných lidí, kteří venčí své psy bez vodítek a nejsou schopni zvládnout jejich výcvik. Pes musí poslechnout svého pána a na povel se k němu vrátit. Tímto ti, kdo se

chovají v naší přírodě sobecky a sebestředně, připravili o život
mladého srnečka, který měl ještě celý život před sebou.

Lidi, zamyslete se nad sebou a uvědomte si, že Vy a Vaši mazlíčci máte i v přírodě své povinnosti a musíte dodržovat vyhlášku
a další ustanovení zákonů. Vím, že spousta z Vás nad tímto článkem a pokusem o záchranu mávne rukou se slovy ,,ale co, tak se
stalo...“ Věřte, že operace stála Myslivecké sdružení nemalé peníze, které by málokdo z Vás byl ochoten investovat do svého domácího mazlíčka… Blíží se doba, kdy zvěř, kterou vídáte v přírodě, čeká doba hájení a bude mít mladé. Vaši psi, které venčíte
na volno, mají za následek spoustu úhynů mladé zvěře. Prosím
Vás, zamyslete se nad svým chováním a myslete také na přírodu,
do které tak rádi chodíte a snažte se pro ni a její původní obyvatele udělat něco užitečného.
Za MS Jirny
Michal Barvitius

str. 14
Svaz postižených civilizačními
chorobami

SPCCH Jirny, Šestajovice a Zeleneč srdečně zve
své členy na členskou schůzi, která se koná dne 25.
března 2017 od 14.00 hodin v Kulturním domě v
Jirnech.
Odjezd autobusu z Nových Jiren ze zastávky NJ I
bude v 13.45 hodin.
Za svaz Eva Pilátová

Baráčníci Jirny

Naše vlastenecko-dobročinná obec baráčníků uspořádala 11. února 2017 staročeský bál, který uvedl a přítomné přivítal náš rychtář Bohumír Holler.
Podle názorů všech členů se zábava vydařila. Hudba výborná, občerstvení také,
i v tombole si každý vyhrál něco pro radost. Vnuk našeho emeritního rychtáře
pana Bláhy nechal zahrát pro svého dědu, který je v lékařské péči, písničku
„Pampelišky“.
Dále se naši členové zúčastnili 18. února 2017 divadelního představení v KD
uspořádaného sdružením „Otevřených srdcí“. Budeme se těšit na další akce.
S přátelským pozdravem za baráčníky
Irena Vilímková

Sdružení otevřených srdcí
Osm statečných

Možná si říkáte, že je tu chyba. Přece sedm
statečných ne osm. Ale je to správně. Nejedná se totiž o filmový příběh, ale o příběh
besedy v Jirnech. A tou besedou není myšlena nějaká diskuze nad ožehavými jirenskými tématy, ale tanec, na který jsou potřeba
nejméně čtyři páry, tedy vlastně osm tanečníků, tedy osm statečných.
Možná, že tanec Česká beseda znáte, možná
jste jej sami tančili. Vždyť tímto tancem se
kdysi zahajovaly všechny plesy a ty největší
společenské události. Poprvé se tančila 11.
listopadu 1863 v Konviktě při společenském
večeru tzv. Barákových besed. Zde tančili
v ukázce i někteří její autoři, Bedřich Smetana a Jan Neruda. O dva měsíce později tančilo Českou besedu na Žofíně již 144 párů.
Jak možná cítíte sami, tradice jsou velmi důležité. Není to nějaké
klišé, nebo snad zbytečné vlastenectví. Je to způsob, jak propojovat lidi i celé generace, jak získat a udržet vztah k místu, kde člověk žije, a dalo by se říci, jak udržet ducha tam, odkud mizí.
Jirenská rodačka paní Helena Zelenková přišla v prosinci minu-

lého roku s nápadem opět obnovit Českou besedu v Jirnech. Na
počátku byly samozřejmě pochybnosti, zda toho všeho už není
dost a zda je i dnes v době virtuální reality ještě pro takové akce
prostor. Přidali se však velmi ochotně i další jirenští a pak už to
šlo samo. V Jirnech existují pamětníci, kteří zde Besedu tančili
a stále ji umí. Za všechny jsou to například manželé Prosičtí, kteří jsou stále připraveni na záskok,
pokud by se osmička nenaplnila.
A tak stejně jak mnozí učinili dříve, byla na letošním Baráčnickém bále 11. února 2017 v kulturním
domě v Jirnech opět prezentována tradice českého
národního tance - České besedy.
Nácvik tance si vyžádal řadu večerů v salonku
„U Antošů". Vedla ho a dosud vede velmi schopná
lektorka, jinak členka mělnického souboru Jarošovci, Zuzka Nováková. Mimo jiné, folklorní soubor Jarošovci se účastnil před lety vystoupení
Jožky Černého v kulturním domě v Jirnech.
Pokud jste na Baráčnickém bále osobně byli
a tanec se vám líbil, byla to zásluha i jirenské švadleny paní Hudečkové, která pro tanečníky šije
kroje.
Možná vám stále Česká beseda připadá jako určitý
archaismus. Tak si proto zkuste zajet do nedalekých Záryb. Uvidíte, jak zde žijí tradice, spolky
a jak i ve vesnici blízko Prahy mohou lidé žít,
sdílet a bavit se. V Zárybech Českou besedu tan-
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cuje celá vesnice a to má skoro tisíc obyvatel! Tancuje ji i tamější
starosta a místostarosta. Jdou příkladem ostatním a formují tak
vesnici po kulturní a společenské stránce.
Tento článek je výzvou i pro vás, kteří byste chtěli besedu tančit
a zapojit se více do kulturního života v Jirnech. A pokud vás oslo-

vil a chtěli byste také tančit, informujte se na adrese sdruzeni@otevrenasrdce.cz nebo se zeptejte v hostinci U Antošů na
další termín schůzky a rovnou přijďte.
Taneční teoretik a příznivce České besedy

MUDr. Libor Novák

4 múzy - volné sdružení spolků, institucí a lidí dobré vůle
Vás zve na nepravidelně pravidelné setkání vzájemné inspirace
a dobrých nápadů.
Pokud máte chuť, nápad nebo představu, jak pomoci ke zkvalitnění kulturního
a společenského života v Jirnech, jste srdečně vítání!
Hlavní program setkání je příprava májových slavností.
Schůzka se uskuteční:
ve čtvrtek 30. 3. 2017 od 20 hodin
V hostinci U Antošů
STŘEDISKO BR. FANDY ANTOŠE:
VÝMĚNA PŘEBYTKŮ

aneb druhá šance pro nepoužívané věci

Milí jirenští občané,
protože si vážíme bohatého kulturního života v naší obci, rozhodli
jsme se ho podpořit vytvořením příležitosti k vzájemnému darování nevyužívaných věcí.
1. dubna mezi 8-18 hodinou se v Kulturním domě Jirny můžete
těšit na možnost si zdarma obměnit šatník a knihovnu, ochutnat
domácí občerstvení za dobrou cenu a zhlédnout výstavu výtvarných děl žáků ZŠ Jirny na téma recyklace.
Vstup na akci je bezplatný, ale budeme rádi, pokud se podíváte do
skříní, knihoven, na půdy i sklepy a donesete nepotřebné věci
v dobrém stavu, například:
dámské, pánské i dětské oblečení
kosmetiku
doplňky
knihy
kuchyňské potřeby
výtvarné potřeby
hračky
trvanlivé nerozbalené jídlo (pochutiny, sladkosti)
Pokud nebudete moci dorazit v sobotu, ale Vámi darované věci
ano, můžete je donést během pátečního večera do skautské klubovny na Pražské ulici za Kulturním domem.
Budeme se na Vás těšit.
Středisko Br. Fandy Antoše

U příležitosti skautského svátku Dne zamyšlení 22. 2., kterým si
každoročně skauti po celém světě připomínají narození světového
zakladatele organizace, Roberta Badena Powella (nar. 1857)
a jeho ženy Olave (nar. 1889), jsme i my vzpomněli a oslavili jej
soutěží v tradiční dovednosti každého správného junáka, tedy uzlováním.
Pro „uzlaře začátečníky“ se doporučuje tzv. základní šestice. Obsahuje ambulanční uzel, škotovou spojku, zkracovačku, lodní
smyčku, rybářskou spojku a dračí smyčku. My jsme se však naučili uzlů 11 a u každého jsme hledali nejrychlejšího střediskového vazače. Výsledky byli vskutku překvapivé. V nejednom uzlu
byli rychlejší mladší členové před staršími a zkušenějšími. Za od-
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měnu jsme si každý chtěli vyrobit vlastní matu – provazovou
rohož, ale na samotné akci jsme to po tolika aktivitách nestihli.
Určitě to ale dohoníme na každotýdenních schůzkách.
Středisko Br. Fandy Antoše

kdy a kam
Divadlo Horní Počernice – program na březen a duben 2017
Sobota 11. března v 15:00
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Divadlo Applause
Režie: Rita Jasinská
Pohádka na námět klasické dětské knížky.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 13. března v 19:30
BYT NA INZERÁT
DS Háta
Režie: Marie Lorencová
Hrají: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Vlasta Žehrová, Martin
Zounar a další
Zkratkovitá řeč inzerátů nabízí sama o sobě mnoho šancí k záměnám, a když se k tomu přidá zmatek v inzerentech, je o vtipné
situace postaráno.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Úterý 14. března v 18:00
Vernisáž výstavy

JAROSLAV KUČERA – fotograﬁe

Středa 15. března v 19:30
KONCERT
Vstupné: 220 Kč (studentská sleva 20%)

LENKA DUSILOVÁ

Sobota 18. března v 15:00
ZAHRADA
Michaela Sajlerová, Zdeněk Tomeš
Divadlo Krapet
Scéna a kostýmy: ak.mal. Klára Trnková
Pohádka na námět oblíbené Trnkovy dětské knížky.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 19. března v 19:30
DRAHÁ MATHILDA
Harlekýn
Režie: Otakar Kosek
Hrají: Daniela Kolářová, Ilona Svobodová, Luboš Veselý
Tragikomický příběh. Osudová láska přináší štěstí i bolest, vinu
nevinných, touhu po usmíření.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 400, 370, 350 Kč

Středa 22. března v 19:30
KINO
MANŽEL NA HODINU
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Bolek Polívka, David Novotný, David Matásek a další
Další osudy čtveřice přátel, kteří začali pracovat jako hodinoví
manželé.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 80 Kč
Pátek 24. března v 19:30
ŘEDITELSKÁ LÓŽE
Kateřina Schauerová
Režie: Arnošt Goldﬂam
Hrají: Alois Švehlík a Stanislav Zindulka
Chlapské přátelství, rivalita i lásky dvou starých komediantů
v černé komedii.
Délka představení: 80 minut. Vstupné: 260, 240, 220 Kč
Neděle 26. března v 15:00
SŮL NAD ZLATO
DAP – divadelní agentura Praha
Volně převyprávěná pohádka podle klasické předlohy Boženy
Němcové.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 27. března v 17:00
Slavnostní křest ve foyer divadla.

POČERNICKÁ LOUTKA

Pátek 31. března v 19:30
MILÁČEK ANNA
Divadlo Palace
Režie: Zdeněk Tyc
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša
Rašilov, Petra Špalková
Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů
milence právě, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě,
že je tu služka Anna...
Délka představení: 135 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Sobota 1. dubna v 15.00
Liduščino divadlo

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA
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Režie: Ludmila Razímová
Chytrou Mančinku jen tak něco nezaskočí a na každou otázku
má odpověď. Nejnovější pohádka oblíbeného Liduščina divadla.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 3. dubna v 19.30
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
Umělecká agentura Pierot
Režie: Petr Kracík
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský
Velmi originální a vtipná černá komedie je pohledem do světa
žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazuje nový význam
rčení, že láska prochází žaludkem.
Délka představení: 130 minut. Vstupné: 260, 230, 200 Kč
Středa 5. dubna v 19.30
BACHTALE APSA
KONCERT
Virtuozní Mário Bihári na akordeon a klavír, kytarista a zpěvák
Pavel Horváth, houslista a basista Adam Pospíšil, bubeník
Standa Vít = romská hudební klasika v tom nejlepším slova
smyslu.
Jednotné vstupné: 220 Kč, studentská sleva 20%
Pátek 7. dubna v 19.30
PODHORSKÝ PENZION
DS OUDIV - Úvaly
Režie: Simona Mašatová
Lehce načernalá komedie. Z malé hádky velká sázka - když se
rozhádají snoubenci a snoubenec se rozhodne, že takových
snoubenek by mohl mít tucty ...
Délka představení: 100 minut. Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Pronájem otevřený veřejnosti
Sobota 8. dubna v 15.00
VESELÁ POUŤ
Loudadlo
Loutková revue. V představení nás navštíví Jů a Hele a společně
se přeneseme do míst plných kouzel, zábavy a legrace.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 10. dubna v 19.30
MIDSUMMER [A play with songs]
Divadlo v Řeznické
Režie: Lukáš Pečenka
Hrají: Jitka Ježková, Ondřej Kavan
Hudební doprovod: David Babka
Groteskní komedie se strhujícími dialogy o náhodném setkání
nesourodého páru, který spojuje jen vyhořelý a prázdný životní
pocit uprostřed léta.
Midsummer je výjimečnou hrou hned v několika ohledech. Reﬂektuje velmi aktuální problém, jemuž se sice dostalo zpracování již mnohokrát, ovšem Greig tak činí velmi originální formou.
Tím problémem je krize hodnot, bezradnost a osamělost dnešních třicátníků.
Délka představení: 90 minut. Vstupné: 300, 270, 240 Kč
Představení není vhodné pro diváky do 15 let.
Středa 19. dubna v 19.30
HĚZDNÉ MANÝRY
DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová, Vlasta Žehrová a další
Bláznivá fraška, která řeší, jak ubytovat v hotelu dvě hvězdy, které

se nesnášejí. Plán se hroutí od prvního okamžiku.
Délka představení: 130 minut. Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Pátek 21. dubna v 19.30
KINO
ZTRACENI V MNICHOVĚ
Režie: Petr Zelenka
Hrají: Martin Myšička, Tomáš Bambušek, Vladimír Škultéty
Hlášky devadesátiletého papouška rozpoutají mezinárodní konﬂikt. Komedie i drama.
Délka představení: 105 minut. Vstupné: 80 Kč
Neděle 23. dubna v 15.00
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
Koňmo
Režie: Sláva Duben
Kterak vejce Kryštof a jeho povedení přátelé putovali tam a zase
zpátky. Veselá pohádka s loutkami netradičních rozměrů.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 25. dubna v 19.30
CAVEMAN
Agentura Point
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Jan Holík/ Jakub Slach
Obhajoba jeskynního muže představuje humorné přemýšlení
o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často nedorozumění.
Délka představení: 90 minut. Vstupné: 380, 350, 300 Kč
Částečně zadané představení
Středa 26. dubna v 19.30
TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI
Divadlo Radka Brzobohatého
Režie: Hana Gregorová
Hrají: Ernesto Čekan, Petr Vágner/ Miroslav Hrabě, Pavlína
Mourková
Délka představení: 120 minut. Vstupné: 380, 350, 300 Kč
Zadané představení. Případné volné vstupenky budeme prodávat v březnovém předprodeji 14.3.
Čtvrtek 27. dubna v 19.30
DÁMY Z ANIANE
Režie: Viktorie Čermáková
Hrají: Daniela Kolářová, Dana Syslová, Jaromír Meduna a další
Hra o dvou stárnoucích sestrách, které žijí za zdmi rodného
domu. Sestry mají jen samy sebe a své vzpomínky, které se tak
málo protínají.
Ester a Marie, žijí společně v malém domku. Ester je bývalá učitelka, Marie očekává příjezd svého syna Bertrama, kterého již
léta neviděla. Obě sestry upíjejí v malém calvados a vzpomínají
na zašlé časy, realita se mísí s fantazií, čas pomalu plyne… Do
děje zasáhne mladé děvče Mares, které se náhle objeví v životě
sester a má k nim blíž, než by je kdy napadlo.
Délka představení: 115 minut. Vstupné:390, 360, 310 Kč
Neděle 30. dubna v 15.00
PANÍ LÁRY FÁRY
DS Na Radosti Horní Počernice
Režie: Eva Čechová
Znáte někoho, kdo si po sobě neuklízí hračky? A víte, že zřejmě
chytl čurbesajdu? Pošlete ho za paní Láry Fáry, ta zná lék na
všechny dětské nemoci a navíc je s ní legrace! Hravé příběhy
paní Láry Fáry s písničkami a loutkami hrají děti z Horních Počernic.
Délka představení 60 minut. Vstupné: 70, 60, 50 Kč
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Úspěchy jirenských tenistů

V zimních měsících měli hráči a hráčky jirenské tenisové
školy TK TOLA velké úspěchy.
Na celostátních turnajích Českého tenisového svazu získali první místo na turnaji hned čtyři tenisté z Jiren.
V kategorii babytenis, dříve zvané přípravka, byli úspěšní
Lucie Chlubnová a Daniel Rat.
V kategorii mladších žáků Adam Rat a ve starších žákyních Eliška Chlubnová.
Dlouholetá tvrdá příprava včetně tréninků kondičních se
po letech hráčům vyplácí, a přejeme, aby v dobrých výsledcích pokračovali i v letní sezoně. Pro velký zájem
o tenisovou školičku pořádá tenisová škola v Jirnech nábory dětí pro jarní sezonu 2017.

www.tktola.cz, info@tktola.cz

Filip Laža, tenisový trenér

a co vaše
inzerce?

inzerce

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
z našeho chovu!
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks.
Prodej: 25. března a 23. dubna 2017
Jirny - potraviny u parku - 14.15 hod.
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840

Stříhání a úprava psů Jirny
na objednání.
www.strihanipsujirny.cz
Tel: 737 233 413
nebo na

strihanipsujirny@seznam.cz
Najde se u vás tato kniha?
Prosím, aby ten, komu bylo zapůjčeno od Václava
Písaříka první vydání Dobrého
vojáka Švejka s věnováním
Václavovi od pana Haška,
vrátil tuto knihu na adresu:
Helena Zelenková – Písaříková,
Brandýská 166, Jirny,
mob. 737 382 507.
Finanční odměna jistá!

