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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
nastává čas prázdnin! Dlouho očekávané teplé letní noci i dny
jsou konečně tady a my můžeme venku zahradničit na zahrádce,
užívat si čas s dětmi u vody, grilovat nebo jen tak odpočívat.
Zatímco červen nás ještě potrápil častými a dlouhými dešti,
věříme, že červenec nám přinese zasloužené sluncem protkané
dny.

ZPRÁVY Z OBCE
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Nemilou zprávou je, že se v naší obci opět objevil vandalismus,
a to na rybníčku v louce v Nových Jirnech, kam někdo schválně
vyhodil celý obsah žluté popelnice, včetně jí samotné. Více ve
zprávách z obce níže.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám ať si léto užíváte naplno a ať
se nám všem žije v Jirnech a Nových Jirnech stále dobře!
Vaše Redakce

ZPRÁVY Z OBCE

3

ZPRÁVY Z OBCE

4

ZPRÁVY Z OBCE

Oznámení občanům:
Obecní úřad Jirny oznamuje občanům, že
v průběhu měsíce července a srpna bude
omezený provoz Obecního úřadu z důvodu
čerpání řádné dovolené zaměstnanců OÚ.
Děkujeme za pochopení.

HV- granit
Vážení čtenáři,
v listopadu a prosinci 2019 jste si mohli v Jirenském zpravodaji
přečíst článek „Černá stavba na katastru Jiren“ i reakci stavebníka
na tento článek. Přestože uplynulo mnoho měsíců, situaci se nepodařilo nijak změnit a zastupitelstvo se rozhodlo informovat
naše obyvatele o této záležitosti, které jako zastupitelé obce věnujeme posledních několik let nemálo pozornosti a přeci jsme
zatím ničeho nedosáhli. V daném problému nebyla schopna
zjednat nápravu ani celá řada státních orgánů, která věc v průběhu uplynulých měsíců řešila buď z moci úřední, či na žádost

Obecní úřad Jirny přijme:
Správce tělocvičny do nové ZŠ na ulici Pražská
- Pracovní doba 16.00 – 21.00 hodin
- Nástup od 1.9.2020
Kronikáře
- Vedení obecní kroniky
Prosíme zájemce, aby se hlásili na obecním úřadě.
Děkujeme.
Bližší informace na OÚ Jirny

samotných občanů, nebo z podnětu zástupců obce. Při mapování našich možností jsme zjistili, že naše obec není jediná, kdo
se s podobnou situací potýká. Nepovolená stavební a podnikatelská činnost jistě trápí bezpočet obcí, nicméně v rozsahu,
v jakém se to děje s přihlížením úřadů u nás, se zdá být naše
situace bezprecedentní.
Zdá se, že stát nedisponuje mechanismy, kterými by bylo možné
situaci efektivně a bez průtahů napravit. Úřady, které by měly
v rámci své působnosti věc řešit, si věc přehazují jako horký
brambor, přičemž doposud žádný z nich nebyl schopný (či

5

ZPRÁVY Z OBCE
ochotný) stavebníkovi v jeho protiprávní činnosti zabránit, nebo
mu ji alespoň zakázat nějakým vykonatelným rozhodnutím.
Věc se týká neoprávněných staveb v naší obci na parc.č. 1032/4
v k.ú. Jirny, stavebníkem je společnost HV-GRANIT s.r.o., se sídlem Hlavní 372, Nové Jirny, 250 90 Jirny, IČO: 02602199.
Na pozemku probíhá již několik let nepovolená stavební činnost, stavebník zde zároveň provozuje činnost podnikatelskou –
zpracování kamene (broušení, řezání a přeprava velkých kamenných bloků). Provoz je velmi hlučný, prašný, na pozemku a na
pozemcích sousedních je velký nepořádek. Znečištění je patrné
nejen na pozemku, ale rovněž ve vodě, ve vzduchu, nepotřebné
kamenné bloky jsou bez ladu a skladu odklízeny do remízku, kde
vyvrací stromy. V současné době a po několika upozorněních, se
na pozemku se pracuje do 22 hodin, tak aby nebylo možné podnikatele pokutovat za nedodržení obecně závazné vyhlášky
obce. Okolní obyvatelé si již několik let stěžují na hluk, kvůli
hluku nemohou spát ani přes den sedět venku na zahradě nebo
otevřít okna. Občané v obci sepisují petice (poslední petice čítala 101 podpisů) a žádají o pomoc různé orgány státní správy
(Městskou policii Úvaly, Policii ČR, Krajskou hygienickou stanici,
Stavební úřad Středočeského kraje, …). Bohužel se opakovaně
ukazuje, že ne všechny orgány jednají v souladu s požadavky
dobré správy a platnou právní úpravou. Občané i vedení obce
jsou již bezradní -po letech jejich snahy se nezměnilo vůbec nic,
stavebník naopak stále zintenzivňuje své podnikání a rozvíjí
dále stavební činnost na daném pozemku. Za situace, kdy stavební úřad pozastavil před lety stavebníkovi stavební činnost,
tento nejenže staví dál a to ve velké míře, dokonce již s nezkolaudovanou stavbou podniká, probíhá zde regulérní výroba
a úřady i toto protiprávní jednání zcela přehlížejí. Obecní úřad
zkoušel žádat o součinnost různé orgány, nicméně žádný z nich
se necítil kompetentní efektivně zakročit.
Zdá se nám absurdní, že ačkoliv je očividné, že stavební činnost

několik let pokračuje a na pozemku se ve velkém rozsahu podniká, od prvního podání návrhu na odstranění stavby v únoru
2018 po několika provedených místních šetřeních reagovaly na
situaci pouze vydáním výzvy k bezodkladnému zastavení prací
dle § 134 odst. 4 stavebního zákona (vydáno dne 14. 1. 2020
Stavebním úřadem Úvaly). Na tuto výzvu však již nebylo nijak
navázáno, ačkoliv stavebník neuposlechl a svoji činnosti naopak
ještě dále rozvíjí, což je při pohledu na pozemek zcela zjevné.
Bohužel se po letech zkušeností musíme ztotožnit s názorem
Veřejného ochránce práv, který ke kauzám černých staveb uvádí,
že úřady mnohdy nepostupují dostatečně rychle a svým přístupem (neustálým prodlužováním lhůt či jejich neuplatňováním)
vycházejí stavebníkovi vstříc, ačkoliv je to on, kdo porušil zákon.
Stavební úřad Čelákovice, kterému byla kauza přidělena v březnu 2020 poté, co Stavebnímu úřadu Úvaly byla věc odebrána
z důvodu podání podezření na podjatost na základě podání stavebníka, provedl dne 11. 6. 2020 místní šetření včetně fotodokumentace. Od posledního šetření na konci roku 2019 je patrno,
že na pozemku přibyly nejen další stavby, ale i řada materiálu
prokazujícího, že na pozemku probíhá podnikatelská činnost.
O to více je pak otřesená důvěra občanů v právní stát, když tento
svými orgány neumí protiprávní činnosti zabránit, naopak svojí
nedůsledností a pasivitou jednání stavebníka schvaluje. V konečném důsledku je pak jedno, zda příčina této pasivity spočívá
v absenci potřebných právních nástrojů, či se jedná o záměrné
a úmyslné jednání jednotlivých osob-zaměstnanců státních úřadů.
Víme, že stejný problém probíhal v minulosti i přímo v centru
obce Nové Jirny, kde je sídlo stavebníka a tam stojící nepovolené
stavby se nepodařilo do dnešního dne odstranit.
Činnost stavebníka je v rozporu se zákonem a v právním státě by
měl být k dispozici nástroj, který takovému jednání bez průtahů
zabrání.
Zastupitelstvo obce Jirny

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
kteří oslavili 80 let a více
Božena Vomáčková
Antonín Kottek
Bohuslav Bláhovec

Jiří Verner
Jiřina Mazelová

Srdečně gratulujeme.
Za OÚ Šárka Hanušová

Změna otevírací doby České pošty od 1. 8. 2020
Vážení občané, upozorňujeme, že
naše pošta v ulici Brandýská bude
mít od 1.8.2020 nastálo nové otevírací hodiny, a to dle sloupečku
vpravo. Současné otevírací hodiny
budou zrušeny.
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Dny v týdnu

Současné HpV

Nové HpV

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

08:00–11:00 a 14:00–16:00 a 16:30–18:00
08:00–11:00 a 14:00–16:00
08:00–11:00 a 14:00–16:00 a 16:30–18:00
08:00–11:00 a 14:00–16:00
08:00–11:00 a 14:00–16:00
-

12:00–18:00
08:00–13:30
12:00–18:00
08:00–13:30
08:00–13:30

ZPRÁVY Z OBCE
Noční výlet vandalů

rozvážnost? Každopádně ten "někdo" přidělal práci i starost nejen majiteli
popelnice, kterému ji sebral, ale i těm, kteří po jeho chvilkové zábavě muJedno ranní probuzení u rybníčků v louce přineslo ne- seli uklízet zbytečný nepořádek. Děkovat mu samozřejmě nebudeme.
uvěřitelnou podívanou. Uprostřed rybníka plave žlutá Obecní zaměstnanci mají vůbec v poslední době hodně práce právě s úklipopelnice na plast, její obsah je vysypaný opodál a v dem po někom, kdo kazí ostatním životní prostředí, ve kterém žijeme.
rybníce plavou lahve, igelity, folie a další odpadky. Protože plasty vyváželi zrovna ten den, je velmi jednoduché si spočítat, že všichni vyndají večer žluté
popelnice před dům, aby je ráno AVE vyvezlo. Ale je
nepochopitelné, proč někdo sebere jednu z popelnic a
táhne jí po polní cestě v louce a přilehlým lesíkem až
k rybníčku cca 500 m a tam ji prostě vyklopí do rybníka. Možná posilnění alkoholem nebo mladická ne-
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NAPSALI JSTE NÁM
Vaňák
Objevují se časté dotazy, kdy obec vybuduje hřiště
u Vaňáku. Nebude se jednat o klasické hřiště, protože umístění to nedovoluje, ale o odpočinkovou
zónu. Rádi bychom zde vysadili nové stromy, nainstalovali prolézačky pro menší děti, lavičky a snad
i venkovní posilovací stroje pro dospělé. Vše je ale
závislé na ﬁnancích.
Obec podala opakovanou žádost o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj,
podprogam „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“. Výsledky měly být původně známy do poloviny dubna, ale kvůli omezením
spojeným s nákazou COVID-19 byl termín vyhodnocení žádostí prodloužen na konec června.
V době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje ale ještě
nic zveřejněno nebylo. Obec počítá v průběhu podzimu s geodetickým oddělením dříve koupeného
pozemku určeného pro tento účel a s výsadbou zeleně i za předpokladu, že na tento projekt dotaci
nezíská.

Zákaz sekání trávy v neděli
Vážení čtenáři,
dovolte nám, jako každé léto, připomenout, že díky místní vyhlášce je zakázáno v nedělích a o státních svátcích sekat trávu
nebo používat jakékoliv hlučné stroje. Prosíme zejména chataře,
kteří naši obec navštěvují o víkendech, ale i naše místní obyvatele, aby respektovali toto pravidlo a trávu sekali mimo nedělní
dny.
Děkujeme.
Za OÚ Šárka Hanušová

Nabídka zaměstnání

Přijmeme nočního hlídače do zemědělského areálu. Zájemci volejte na telefonní
číslo 281 961 441 nebo nás osobně navštivte.
Podmínkou je kladný vztah ke zvířatům.

NAPSALI JSTE NÁM

Přivítání léta

V sobotu 27. června se na fotbalovém hřišti v Jirnech konala akce
pro děti s názvem „Zahájení léta a prázdnin“. Počasí nám přálo
a bylo téměř 30 stupňů ve stínu. Děti si v kreativním koutku
mohly vyrobit různé předměty na památku, zaskákat si přes švihadlo, zkusit chůzi na chůdách, poskládat velké puzzle nebo
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zkusit přetahování lanem. Všechny věkové skupiny si tak mohly
přijít na své. Pro dospělé i děti bylo připraveno občerstvení na
grilu, cukrová vata, káva, čaj, griotka, pivo.
Děkujeme tak celé rodině Jany Fialové, která se o vše skvěle postarala a především za snahu v Jirnech něco pro děti vytvářet!!

NAPSALI JSTE NÁM

Rodiče jirenských a novojirenských dětí

Skládka trávy
Téměř v každém čísle zpravodaje píšeme o tom, jak se v naší obci
objevuje vandalismus nebo skládky. Ani v tomto čísle bohužel
nemůžeme opomenout zásadní věc a to, že v posledních letech
se u nás, především v Nových Jirnech, rozmáhá nešvar odhazovat posekanou trávu z vlastních zahrad podél polních cest nebo
v lese.
Prosíme všechny naše obyvatele, aby si posekanou trávu ze
svých zahrad ponechali na vlastním pozemku jako kompost
nebo využili možnosti biopopelnic, které se sváží přímo od domu
každou druhou středu či aby využili kontejneru na bioodpad ve
sběrném dvoře. Ano, tráva patří na kompost, větve se dají spálit
třeba při opékání buřtů nebo seštěpkovat, ale na vlastní zahradě.
Neodhazujte trávu na polní cesty ani na kraj lesa, znečisťujete
tím cizí pozemky. Obecní zaměstnanci mají dost vlastní práce
a není možné, aby uklízeli po lidech, kteří odhazují nepořádek
na cizích pozemcích. Uvědomme si, že pokud tohle udělá každý, Na fotograﬁi je skládka odložené trávy na polní cestě od Vaňáku
kdo si poseká zahrádku, jak to tu bude vypadat!?
do Jiren.
Jak říká staré pořekadlo: „Nedělej druhým to, co nechceš, aby dě- Děkujeme za pochopení.
Zaměstnanci OÚ Jirny
lali oni tobě“.

Úvalská Trikolóra založena, apeluje na zdravý rozum
V únoru vznikla v Úvalech místní organizace politického hnutí Trikolóra. Jde
o hnutí konzervativní, euroskeptické, založené 28. září 2019 poslanci Václavem
Klausem ml. a Zuzanou Majerovou Zahradníkovou. Hnutí si vytyčilo tři hlavní

politické zásady: Braňme normální svět,
Bohatství vzniká z práce a Žijeme v České
republice, tedy řešme přednostně naše
české problémy a hajme především zájmy
českých občanů.
Úvalská Trikolóra, podobně jako již exis-

tující Trikolóra v Šestajovicích, sdružuje
kromě Úvaláků i členy a příznivce z okolních obcí - Škvorce, Jiren či Květnice
a chce v rámci uvedených politických
zásad pomáhat občanům na komunální
úrovni řešit jejich každodenní problémy.
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ŠKOLSTVÍ
Předsedkyní úvalské Trikolóry byla na ustavující schůzi zvolena Helena Jukinová,
místopředsedou Petr Hušek.
„Rádi u nás v Trikolóře přivítáme každého
- jak člena, tak i příznivce -koho oslovily
uvedené principy, kdo upřednostňuje

zdravý selský rozum před řáděním moderních …ismů a nechce jen nečinně
sedět doma či v hospodě a nadávat na
aktuální situaci,“ říká naše předsedkyně.
za Nové Jirny Svatopluk Ostrý

www.volimtrikoloru.cz
www.facebook.com/volimtrikoloruStredoceskyKraj1
uvaly@volimtrikoloru.cz

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
Loučení s předškoláky

V pátek 19. června proběhlo v naší
Mateřské škole každoroční loučení
s předškoláky. Letošní rok, kvůli koronavirové situaci nám nedovolil uspořádat toto rozloučení v kulturním
domě za přítomnosti všech příbuzných, ale i tak jsme se s dětmi náležitě rozloučili a dopřáli jim zábavu
s panem „ředitelem kačerem“, který
symbolicky pasoval každého jednoho
z nich z předškoláka na školáka.

Skupinka dětí, které v září usednou do školních lavic, ať už
prvního nebo nultého ročníku, se rozloučilo s mateřskou školou
pásmem básniček a písniček. Vtipné odpoledne plné hudby
a animace děti uvolnilo a každé dítě si domů odnášelo šerpu
a batoh v barvě své třídy, s pastelkami, časopisy a diplomem na
památku. Nezbývá, než popřát budoucím prvňáčkům hodně
štěstí a spoustu jedniček do žákovské knížky.
Mateřská škola tak nyní započala prázdninový režim, pro předem přihlášené děti bude otevřena prvních 14 dní v červenci
a zcela uzavřena bude od 13.7.do 31.8.
Zahájení nového školního roku započne 1. září 2020.
Lucie Proroková

Předškoláci MŠ Jirny 2019–2020

Základní škola
Distanční výuka ve 4.A

Blíží se konec školního roku a pro nás také nezvyklá výuka na
dálku. Jaká byla v naší 4.A?
Pestrá, i když jsme se jen pravidelně slýchávali, přesto jsme
zvládli spoustu věcí. Uvařit puding, zkoumat počasí, zasportovat
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si, zahrát si na husity, vytvořit obrázek z přírodnin a vytvořit
spoustu krásných referátů. Za to všechno patří velká pochvala šikovným dětem a naší pravé ruce - báječným rodičům, kteří nám
vždy pomohli při plnění úkolů.
Děkujeme a těšíme se na září.

ŠKOLSTVÍ

M. Šuláková, třídní učitelka

Konec školní plavby zvládli jsme ji!

Konečně jsme dopluli do bezpečného přístavu.
Ohroženi neviditelným nepřítelem, zákony, příkazy, doporučeními, opatřeními, obavami a strachem jsme se vrátili po tříměsíční
plavbě do naší nové školy Pražská.
Nebylo lehké při této plavbě brázdící neznámé vody kormidlovat
loď.
Během naší plavby jsme narazili
na mnohá úskalí našich znalostí
jazykových i přírodovědných. Vždy
jsme byli rádi, když se nám podařilo zakotvit do míst, která nám
poskytla rodinné bezpečí, klid, pohodu, podporu, pomoc a naději.
A takových míst a lidí v nich žijících bylo hodně - rodiče, učitelé,

Veselá třída
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ŠKOLSTVÍ
kamarádi, přátelé -na ně jsme se
mohli vždy s jistotou spolehnout
a patří jim velký dík.
Po našem návratu nám začal
školní život takový, jaký známe
a máme rádi.
Mohli jsme se opět společně potkávat, smát se, radovat, učit se i
pozorovat, jak se naše škola mění
a připravuje na to, abychom se
tady mohli v září sejít všichni.
Úplně nejlepší den nás čekal 26.
června -tradiční slavnostní zakončení školního roku. Ve třídách, ale
i na různých místech v Jirnech a
okolí, jsme převzali listinu, která
nám bude připomínat nezapomenutelný školní rok 2019/2020.
Hodnocení pěkná s mnoha pochvalami za svědomitou práci,
všichni si zasloužíme krásné a
klidné prázdniny - děti, rodiče
a učitelé. Děkuji vám.

Rouškový 2. stupeň

Hana Kudrnová

Milé slavnostní předávání vysvědčení prvňáčkům - 1*
Kvapík

Hřiště na Výsluní
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KULTURA
Nové aktivity v jirenské škole:

Od září mohou děti naší ZŠ navštěvovat minivolejbal a Bridžový klub
Co je to minivolejbal
Volejbal je nejkolektivnější sportovní hra. Individuální akce jsou
díky charakteru hry téměř vyloučeny a závislost jednoho hráče
na druhém je tak vysoká, že týmové chování je téměř nezbytným předpokladem pro účast ve hře.
Minivolejbal je věkově moditiﬁkovaná forma volejbalu, která je
určena pro děti ve věku 6 až 12 let. Minivolejbal je v podstatě
zmenšený volejbal v několika formách. Od přehazované až po
ﬁnální podobu mini pro 4 až 6 třídu.Děti od šesti let se učí zá-

kladům hry s míčem. Trénují reakci na míč a orientaci v prostoru.
Jsou zde zastoupeny i základy atletiky.
Na naší škole se od září otvírá možnost tréninků vašich dětí.
Bližší info bude na webových stránkách školy.
Pro nadané děti bude možnost navštěvovat Bridžový klub ve
škole.Tato hra se hraje rekreačně, ale i závodně. Trénink povede
člen národního družstva ČR. V této hře můžete reprezentovat na
mistrovských soutěží jak Evropy tak světa.
Bližší info bude na stránkách školy.

KULTURA

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY
Rok 2020

18. 10.
15. 11.
28. 11.
29. 11.

Září
Koncert Ewy Farne – Málo se známe tour
Ivan Mládek a Banio Band
Mikulášská taneční zábava
Koncert SOS

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Červenec

10. 7. 2020 pátek, 19.00, Biograf Kvapík – Afrikou na pionýru.
K létu patří neodmyslitelně cestování a tihle hoši to pojali ve
velkém. Nastartovali pět pionýrů a vyrazili napříč Afrikou. Ze své
cesty přivážejí tento dokument, kde není nouze o dobrodružství
a velkou zábavu. Režisér ﬁlmu Marek Slobodník byl již před
tímto projektem jedním z účastníků expedic žlutých trabantů.
Vstupné dobrovolné.
21. 7. 2020 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.

Srpen

svého otce (Václav Postránecký)...Vstupné dobrovolné.

14. 8. 2020 pátek, 19.00, Biograf Kvapík – 3OBULE.
Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza
Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh
renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru
s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní.
Honza se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě vůbec
nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že svého pubertálního syna
Kubu, který cestuje s nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy, které
stihl nasekat za dobu, co se neviděli. Honza s Klárou mají sami
problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích. Klára navíc bojuje s úklady zaměstnance Humpla a předsudky okolí, které
nevěří, že coby žena může dělat kvalitní víno a překročit stín

10. 9. 2020 čtvrtek, 19.00, Vladimír Michálek a Václav Háse.
Připravujeme besedu spojenou s projekcí s režisérem Vladimírem Michálkem. Moderuje Václav Háse. Více informací na
www.otevrenasrdce.cz
25. 9. 2020 pátek, 18.30, Jirenské Gala aneb Když hvězdy tančí
v Jirnech. Na druhý pokus, ale přeci. Zveme Vás na druhý ročník
této úspěšné taneční akce. Čtyři taneční páry budou pro Vás tančit standardní i latinskoamerické tance a pozvou vás na parket.
Součástí večera bude také taneční soutěž dětí. Pořádá Spolek
přátel tance a hudby, TŠ Artimo a Sdružení Otevřených Srdcí.
Vstupné 190 Kč. Vstupenky v prodeji na Kvapíku a na
www.artimo.cz

Říjen

1. 10. 2020 čtvrtek, 19.30, Svatojakubská cesta z Plzně do Santiaga de Compostela. Camino de Santiago (Svatojakubská cesta)
vede ke hrobu svatého Jakuba do města Santiago de Compostela v severozápadním Španělsku. Jde o nejstarší a nejdelší
poutní cestu v Evropě s více než tisíciletou historií. Po celá staletí po ní putovali tisíce poutníků až do 17. století, kdy zájem
o tuto pouť polevil a napoleonské války zavinily konec poutních
cest. Některé zdroje uvádí, že v době svého rozkvětu šlo Caminem až půl miliónu poutníků ročně. Koncem 19. století se na
pouti objevili opět poutníci a velkého oživení doznává poutní
cesta v těchto letech. Poutník Miloslav Šašek prošel poutní cestu
z Ledec u Plzně až do Santiaga de Compostela a na konec světa
na mys Finisterre. Během několika měsíců prošel trasu přes
3300 kilometrů. Poznal řadu krásných míst, potkal se a hovořil
s místními obyvateli i s poutníky. Prožil neuvěřitelné příběhy,
náhody a nezapomenutelné okamžiky. I když většina byla příjemná, přesto se dostal do situací, kdy mu šlo téměř o život.
O svých zážitcích vám přijde vyprávět. Ukáže vám mnoho krásných fotograﬁí i krátkých videosekvencí. Prožijete společně
i svoji virtuální pouť do Santiaga de Compostela. Zcela jistě vás
přednáška bude inspirovat a mnozí se rozhodnou jíti také. Věřte,
stojí to za to, cesta do Santiaga je zážitek na celý život! Více
informací na www.otevrenasrdce.cz

KULTURNÍ DŮM JIRNY

POZOR, NOVÝ TERMÍN!
18. 10. 2020 neděle, 19.00, Ewa Farna – Málo se známe tour
2020. Poté, co ani druhý plánovaný termín nemůžeme uskuteč-
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nit, nezbývá nic jiného, než Vás poprosit a pozvat, abyste přišli
na koncert v novém termínu 18. 10. 2020. Již prodané vstupenky
zůstávají v platnosti a předprodej nadále běží. Přesto, pokud
byste z jakéhokoliv důvodu nemohli přijít, nabízíme Vám mož-

nost vrácení vstupného. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
15. 11. 2020 neděle, 19.00, Ivan Mládek a Banjo Band. Více informací na www.otevrenasrdce.cz

SPOLKY A ORGANIZACE

Občané obci Jirny a Nové Jirny

V neděli 21. června jsme se sešli v kostele v půl jedenácté při
slavnostní mši svaté sloužené na počest našich jirenských patronů sv. Petra a Pavla. Farní sbor zpíval za doprovodu varhan,
zpěv podbarvila také kytara, ﬂétna a klávesy, rytmus utvrdil
cajon. Kostel byl zaplněn do posledního místečka a tak někteří
byli nuceni stát před hlavním vchodem.
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Po mši se většina účastníků odebrala do farní zahrady občerstvit se něčím k jídlu a pitím. Současně s tím se spustil
lehký deštík, který naštěstí ustal asi po 15 minutách. Ti, kteří se
před deštěm ukryli do stanů nebo na faru a setrvali, si mohli vyrobit loutku či ozdobit plechovku s paní Fialovou v kroužku
U Niky a pak shlédnout Českou Besedu tanečního spolku pod

SPOLKY A ORGANIZACE
vedením Zuzky Novákové.
Pan farář dr. Vojtěch Eliáš s Lucií Kůsovou pak předali šek v hodnotě 27 000
Kč z lednové tříkrálové sbírky Černým
Koním.
Z důvodu koronavirové pandemie se
nekonal koncert v kostele, vystoupení
školních dětí, ZUŠ i různé další aktivity,
na které jsme byli zvyklí v předešlých
ročnících. Na jaře jsme si mysleli, že
Slavnosti pořádat nebudeme, ale díky
rozvolnění opatření vlády jsme se rozhodli pro jednoduchý venkovní program.
I přes nepřízeň červnového počasí a
výše jmenované nepříjemnosti jsme
jako každoročně prožili Slavnosti sv.
Petra a Pavla v poklidu a sousedském
setkávání.
Jako spolek Občané obci Jirny a Nové
Jirny děkujeme za příspěvek obecnímu

úřadu. Za pomoc děkujeme Římskokatolické farnosti Jirny, paní Janě Fialové, tanečníkům a rodině Jungových, všem dobro-

volníkům a dobrodincům.
Těšíme se na další setkání s vámi všemi.
Markéta Burdychová

Tříkrálová sbírka
V neděli 21. června 2020 proběhly slavnosti svatých Petra
a Pavla. Slavnosti byly zahájeny mší svatou a pokračovaly setkáním ve farské zahradě. Pro děti byly připraveny dílničky paní
Fialové z Kroužků u Niky, ve kterých si děti vyráběly krásné vázy.
Občerstvení bylo spoustu, a tak byla možnost posedět a u dobrého jídla i moku popovídat s přáteli, ale i navázat nová přátelství. I přes nepřízeň počasí byla účast hojná a všichni si společně
strávený čas užili.
Program byl zpestřen vystoupením nadšenců, kteří přišli zatan-

čit tanec Beseda.
V rámci programu byl předán ﬁnanční dar
Černým koním. Jednalo se o částku
27 000,- Kč, která byla vybrána v lednu
letošního roku, v rámci Tříkrálové sbírky.
Ráda bych zde ještě jednou poděkovala
panu faráři Dr. Vojtěchovi Eliášovi, který
nám s organizací sbírky velmi pomohl
a zároveň dokázal, že se část vybraných
peněz vrátila zpět do Jiren. Černým koním
přeji, aby jim peníze alespoň trochu pomohly v jejich skvělé a přínosné činnosti.
Všem občanům našich obcí ještě jednou
děkuji, že svými ﬁnančními příspěvky pomohli podpořit dobrou věc.
Lucie Kůsová
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Sdružení Otevřených Srdcí
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Divadelní spolek

Slavomíra Wernerová
medailonek ochotníka
1. Krátce se nám představ, věk, zaměstnání, zájmy apod.
Jmenuji se Slavomíra Wernerová a bydlím v Jirnech od roku 2008. Moje
vášeň ke kávě mě přivedla do společnosti Tchibo a již pátým rokem pracuji na pobočce Centrum Černý Most. Káva je mojí zálibou i ve volném
čase. Ráda kávu piju, čtu knihy a sleduji pořady o kávě. Moc mě baví cestování a poznávání měst, památek a přírody naší vlasti.
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2. Proč se věnuješ divadlu? Co tě k němu přivedlo? Tvoje motivace?
Divadlo mě provází od dětství. Dědeček mě pravidelně vodil do divadla od
12 let. Ať to byla činohra, balet nebo opera, vždy to byl pro mě krásný zážitek a ráda na to vzpomínám. Na ZŠ jsem chodila do divadelního kroužku
a moje velká role byla královna v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. Na
SŠ jsem se účastnila letního kurzu herectví, který mě moc bavil.

SPOLKY A ORGANIZACE
3. Co bys vzkázala čtenářům?
Divadlo a vše s ním spojené přináší divákům i hercům krásný
kulturní a společenský prožitek. Jsem hrdá, že v naší obci Jirny
je velká a krásná divadelní historie, a proto jsem neváhala s po-

mocí založení Divadelního ochotnického spolku Jirny. Divadlo
v Jirnech je zpět a je tu pro vás. Můžete se přidat a stát se ochotníky, nebo alespoň diváky, díky nimž divadlo skutečně žije.

SDH Nové Jirny
Jménem našeho sboru bych vás tímto chtěla pozvat na zábavné odpoledne pořádané společně s Obecním úřadem Jirny
a místními spolky v naší obci, které se bude konat v sobotu 5. září 2020 na louce v Nových Jirnech. Bližší informace k celému programu budou v příštím vydání Jirenského zpravodaje.
Přejeme všem krásné léto a dětem úžasné prázdniny plné nových zážitků.
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

SK Viktorie Jirny
Fotbal v SK Viktorie Jirny z.s. pokračuje a bude
pokračovat i nadále.
Zdravíme občany Jiren. Je pravdou, že jsme odstoupili s A mužstvem ze soutěží řízených FAČR z několika důvodů, tím hlavním byla nemožnost dále udržet motivaci, protože po té, co
jsme vyhráli Českou fotbalovou ligu, dva roky po sobě, nám
nebylo umožněno hrát s A týmem druhou národní ligu……
Zůstali nám jen žáci a mini přípravka, která nehraje zápasy,
jenom trénuje. Vážíme si toho a vytvořili jsme podmínky, abychom nezatěžovali rodiče příspěvky a celých více než 20 let
u nás děti neplatili příspěvky a povinné příspěvky za děti na
FAČR platil klub. Děti u nás neplatí nic, SK za ně vše hradí
a stará se aby měli připravené hřiště a kabiny. Panu Konrádovi
jsme hradili výdaje, které od nás požadoval, nájmy tělocvičen
a podobné výdaje. Přitom tento pán vybíral protizákonně od
rodičů dětí příspěvky několik let, které nikde neprokazoval.
Dokonce mu obec vyplatila peníze určené SK Viktorii Jirny z.s.,
bude otázkou času, jak to kdo zdůvodní.
Před odstoupením trenéra minikopané, pana Martina Děkanovského, jsme na žádost obce zajistili trenéra s fotbalovou licencí, který byl rodiči přípravky odmítnut, aniž by se s ním
seznámili. Informaci nám sdělil Martin telefonicky s tím, že
budou přípravku trénovat sami rodiče, tak jako to bylo vždy.
Martinovi děkujeme za odvedenou práci s dětmi.
Dále jsme navázali spolupráci s Duklou Praha a.s., kteří u nás
hrají Českou fotbalovou ligu a děti ze sousedního Xaverova

s mládeží u nás trénují. S Xaverovem jednáme o vzniku společného žákovského družstva i s trenérem. Naši hráči mohou
začít nový ročník soutěže bez problémů, jenom že se p. Konrádovi nechce tak asi nebudou hrát. Je zřejmě tradicí že se
občas v Jirnech najde spolek lidí, kteří zaútočí na nějakou nemovitost a přivlastní si ji tak, jako to bylo s místní sokolovnou….
Pro zajímavost, letos jsme zaplatili příspěvky za žáky na FAČR,
uhradili jsme jim v zimním období tělocvičny a od obce jsme
na dotaci obdrželi 0,-Kč.
Jenom energie stojí ročně 560.000,-Kč,
údržba hřiště na této úrovni stojí ročně 846.000,- Kč,
údržba celého areálu přijde na dalších cca 276.000,- Kč
To je jen za to, aby se mohlo trénovat celkem 1.682.000,-Kč.
V ostatních vesnicích se o tyto práce na hřištích stará obec,
v Jirnech jsme za 20 let nedostali více jak 300 tis. Kč, což je
15.000,-Kč na jeden rok. Směšné ve srovnání s částkou, kterou
za údržbu hřiště a areálu zaplatil náš spolek, celkem cca
32.000.000,-Kč
Na závěr tedy pro lidi, kteří doufají, že to dopadne s námi jako
s místním sokolem, musíme zklamat.
Děláme tu fotbal více než dvacet let zájmu obce, protože nám
nepřísluší morální obec nadměrně zatěžovat, ale nenecháme
si líbit pomluvy a kampaně, které vede pár lidí za vidinou
zisku.
Josef Jícha

Vyjádření Obce k příspěvku z tohoto a minulého čísla Jirenského zpravodaje týkajícího se
fotbalu v Jirnech
Vážení občané,
protože se v minulém i tomto čísle objevují příspěvky týkající se fotbalu v Jirnech a běžný čtenář může být zmaten,
rozhodli jsme se osvětlit situaci.
SK Viktorie Jirny z.s. má v pronájmu pozemek fotbalového
hřiště Jirny na základě nájemní smlouvy od ledna 1999 za
měsíční nájemné ve výši 1,-Kč/rok. Smluveným účelem pronájmu byl rozvoj sportovní činnosti v obci prostřednictvím

sportovního oddílu SK Viktorie Jirny. Ke dni podpisu nájemní
smlouvy byly na pozemku sportovní kabiny včetně uzavřeného přístřešku, kopaná studna s čerpadlem a rozvody vody
a septik, zděné střídačky, dřevěná tribuna pro diváky, kovové
konstrukce přechodného charakteru (stožáry osvětlení, zábradlí, lavičky, plechová garáž, branky a oplocení za brankami).
V říjnu 2005 byl k této nájemní smlouvě podepsán dodatek
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č.1, který doplňuje, že nájemce může dále investovat finanční zdroje ve spolupráci s ČMFS nebo pomocí grantů do
výstavby fotbalového hřiště (hrací plocha, osvětlení – vše
v souladu se stanovami a způsobilostí řádů Českomoravského fotbalového svazu).

listin, kde je povinnost pro spolky tyto zveřejnit – trvá nadále
absence podkladů a i komunikace ze strany SK Viktorie Jirny
není v tomto směru téměř žádná. Obci tak nebylo prokázáno,
že valné hromady řádně probíhají a činnost spolku je transparentní.

Součástí hřiště je budova, která je v majetku SK Viktorie
Jirny (jedná se o stavbu na cizím pozemku).
Jirenské hřiště spravuje na svůj náklad SK Viktorie Jirny.
V minulosti hrálo mužstvo SK Viktorie Jirny vyšší soutěž,
proto byly i na kabiny a hřiště samotné kladeny vyšší nároky a byly přizpůsobeny tomuto účelu.
Za SK Viktorii Jirny Mužstvo A v Jirnech v tuto chvíli nehraje,
dle informací od vedení klubu zatím žádný tým mužů v plánu není. Je otázkou, zda příští rok na hřišti budou hrát alespoň jirenské děti. Dále SK Viktorie hřiště pronajímá Dukle
Praha a po dohodě zde probíhají případné další akce.

Po dodání nutných listin spolku (zatím neproběhlo) bylo dále
dohodnuto, že dojde k podpisu dodatku nájemní smlouvy
z roku 1999 a to mimo jiné proto, že se mění velikost pronajatého prostoru z důvodu uvolnění části hřiště pro tenisový
kurt a původní nájemní smlouva z roku 1999 již neodpovídá
novému občanskému zákoníku. Přestože obec zaslala návrh
smlouvy již v únoru 2020, dodnes nemá od jednatele spolku
SK Viktorie Jirny žádnou odpověď, nekonal se přislíbený nábor
žáků, nebyly předloženy výše zmíněné dokumenty a jednání
o nové smlouvě žádné neproběhlo.
Je sice faktem, že hřiště je SK Viktorií Jirny dále udržováno, bohužel o rozvoji fotbalu a sportovní činnosti by se dalo zřejmě
dlouze diskutovat, na což již upozorňuje stále více obyvatel
Jiren i okolí.

Obec v žádném případě nechce žádné nejasnosti okolo Jirenského fotbalu, proto se snažila o dohodu s nájemcem
hřiště i nově založeným klubem FK Jirny ohledně dalšího
užívání jirenského hřiště. Při jednání v loňském roce bylo
obci přislíbeno, že bude proveden nábor žáků, budou veřejně vyvěšena jasná pravidla užívání hřiště, aby bylo
patrno, kdy je hřiště obsazeno a kdy ne.
Závažným nedostatkem, na který obec již delší dobu upozorňuje, je nejasná struktura vedení SK Viktorie Jirny, z.s., . Spolek je povinen dle stanov nejméně jednou do roka svolat
valnou hromadu, je nutné volit výkonný výbor, předsedu
a kontrolní komisi. Přestože obec si písemně tyto dokumenty
vyžádala, a i po urgenci nebyly dodány (za spolek nemůže jednat člověk, který nemá k tomuto legální platné pověření),
nelze ani tyto dokumenty vyčíst z Veřejného rejstříku a Sbírky

Fotbal Jirny
Zprávy z jirenské trávy
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Výsledkem je tedy vzhledem k nepodepsání dodatku nájemní
smlouvy a nemožností dát smluvní vztah do souladu s platnou
právní úpravou, rozhodnutí obce na základě nesplnění dohodnutých podmínek a obec zaslala SK Viktorie Jirny, z.s. výpověd z nájemní smlouvy.
Tato skutečnost nás netěší a jsme si vědomi, že údržba hřiště
bude v případě ukončení nájmu pouze věcí obce.
Budeme proto věřit, že se místní spolky, které chtějí hřiště užívat a hrát na něm fotbal, budou schopni v budoucnu dohodnout a nebudou používat Jirenský zpravodaj jako prostředek
ke vzájemnému osočování.
Děkujeme za pochopení.
Zastupitelstvo obce Jirny

SPOLKY A ORGANIZACE

S veškerým respektem a dodržováním všech nařízených pravidel jsme zpočátku května opět začali trénovat. Nejprve jsme
po malých skupinkách začali předvádět s většími dětmi své již
téměř zapomenuté kousky na hřišti Na Výsluní. Později se přidaly i ostatní kategorie dětí na obecním fotbalovém travnatém hřišti.
Soutěže byly zrušeny a tak jsem dohodl pár přátelských utkání,
abychom nevyšli ze cviku. Starší žáci FK Jirny si to ve své kategorii již rozdávají na celém hřišti a o to více potěšil výsledek
z úplně prvního zápasu ve prospěch našeho mužstva 2 : 1 proti
Sibřině. Tým ještě stihl odehrát dva přípravné turnaje v Nehvizdech, kde jsme sice nevítězili, ale i přes leckdy zjevný handicap jsme udrželi se soupeři krok. Přípravka změřila síly
taktéž proti Sibřině, ale tam již byla znát zkušenost a vyhra-

nost soupeře, který nás porazil. Stejná kategorie si ještě zahrála trojzápas proti SK Úvaly a kluci s bilancí 1 : 2 na vyhrané zápasy příjemně překvapili.
Úplně nejmenší ratolesti si vyzkoušely, co znamená reprezentovat naši obec, a přes počáteční prohru v Úvalech děti vybojovaly své první vítězství na hřišti Vyšehořovic. Suma sumárum
od posledního květnového víkendu do 25. června naše tři mužstva odehrála celkem 20 zápasů a nasbírala tak cenné zkušenosti, které se jim na podzim v soutěžních zápasech zajisté
hodí. Sezónu jsme zakončili společným posezením a tak zbývá
už jen poděkovat hráčům, rodičům a všem, co nás podporují.
Děkuji a hurá na prázdniny.

J. Konrád

Tenis Jirny
Tenisová sezóna
Začátek letošní tenisové sezóny byl poznamenán, stejně jako život nás všech, situací
okolo koronaviru. Přesto se nám s mírním
zpožděním podařilo připravit kurty na sezónu, kterou jsme po uvolnění celostátních
omezení úspěšně zahájili.
První akcí letošního roku, která se uskutečnila poslední květnový víkend, byl tradiční tenisový turnaj „Memorial Mirka Chlubny“,
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pořádaný každoročně jako vzpomínka na
našeho dlouholetého člena. Počasí nám
letos přálo, a tak se na akci dostavilo kolem šestnácti tenisových nadšenců, kteří
si to, myslím, náležitě užili.
Další akcí byl „Dětský den s tenisem“, uskutečněný stejně jako každý rok pod záštitou Obecního úřadu Jirny. Dětem však
počasí bohužel nepřálo, ale i tak byla
účast hojná. V rámci tohoto dne se odehrál i dětský tenisový turnaj. Velký dík
patří trenérům z tenisové školy TK Tola,
kteří se organizace celého dne ujali. Poděkování si zaslouží i všichni účastníci,
kteří se na kurtech utkali nejen se svým
soupeřem, ale i s rozmary počasí.
Poslední červnový víkend se uskutečnil
již tradiční turnaj ve čtyřhře „mixy“. Na
sluncem rozpálených kurtech se mezi
sebou utkalo devět smíšených párů,
které se po vyčerpávajících soubojích
mohly občerstvit kulinářskými výrobky
našich členek. Tato akce byla skutečně
velmi povedená a to hlavně díky jejímu
organizátorovi panu Bednaříkovi. Všem
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www.tenisjirny.cz, kde máte možnost si
účastníkům je nutno poděkovat.
V případě, že budete mít zájem vyzkoušet vaši návštěvu zarezervovat.
si kvalitu jirenských kurtů, neváhejte a
Za tenisový klub Jirny Milan Nový
zavítejte na naše webové stránky

INZERCE

INZERCE

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Zde by mohla být
i Vaše inzerce.
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