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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
1. máj – lásky čas! Venku to každým dnem vypadá nadějněji
a příroda, navzdory tomu, co se děje, rozkvétá a těší nás svou
nádherou. Byť jsme v letošním roce nemohli společně oslavit
pálení čarodějnic a polibek pod rozkvetlou třešní dostal asi málokdo nebo s jistým omezením, vidiny lepších zítřků se blíží.
Lásku oslavovali už staří Římané a Řekové a poměrně častým
zvykem bylo, že si milenci ke svým domovům vysypávali ces-
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Slovo na úvod

COVID 19 – slovo, které ovládlo celý svět v posledních dnech,
týdnech a měsících. Svět se zastavil. Zavřené školy, divadla,
restaurace, omezení pohybu na veřejnosti, stagnace ekonomiky
a všude přítomný strach. Ale společně s vámi se nám daří vše
zvládnout.
Ještě jednou chceme poděkovat všem, kteří pomáhali v této nelehké době. Všem, kteří šili roušky, postarali se o seniory a ohrožené osoby, nabídli svoji pomoc, hasičům za spolupráci při
rozvážení nákupů a dezinfekci zastávek, škole a jejím zaměstnancům nejen za skvělou on-line výuku, ale i všem ostatním za
trpělivost a dodržování opatření nařízené vládou.
Děkujeme zaměstnancům obce, že i v této situaci fungovaly
sběrné dvory, uklízel se nepořádek v obci, fungovala podatelna
úřadu s možností vidimace a legalizace, děkujeme naší paní poš-

tičky lásky nebo psali před domy do srdce svá jména. A každý
tak věděl, do kterého obydlí zavítala všemocná čarodějka láska.
A proč o tom mluvíme? Protože láska je v našich srdcích a tu
nám nikdo - ani okolnosti, kterými jsme zkoušeni - přeci nevezme!
Příjemné dny plné radosti vám do vašich domovů přeje
Vaše redakce.

ťačce, že i přes omezený provoz stále fungovala stejně jako jindy,
restauraci U Antošů, která i přes uzavření restaurace rozvážela
obědy až do vašich domovů i zdravotnímu středisku, kde bylo
možné navštívit lékaře či si dojít zakoupit léky, samoobsluze
v Jirnech i Nových Jirnech, které se popasovali s novou situací
a nabízeli svým klientům i roušky, kterých byl všude nedostatek. V provozu byla i řada živnostníků v naší obci, kteří zareagovali na novou situaci a nabídli svoje služby.
Všem vám děkujeme za trpělivost a pomoc nám všem.
I v naší obci byl jeden pozitivní pacient s onemocněním COVID19, který je v tuto dobu již vyléčen. Žádnou jinou informaci nám
krajská hygienická stanice nesdělila a věříme, že s jarním počasím začnou být i viry na ústupu a vše se vrátí k normálu.
Nezbývá než všem našim spoluobčanům popřát pevné zdraví
a krásné jarní dny , které ať přináší do našich domovů jen to
dobré.
Šárka Hanušová, místostarostka

Výdej dezinfekce na ruce ANTI–COVID

281 962 945 nebo 776 610 215.

Ve čtvrtek 9. dubna proběhl v prostorách sběrného dvora v Jirnech
výdej alkoholové dezinfekce na ruce ANTI-COVID. Velká část dezinfekce byla vydána a těm, kteří si zavolali, byla rozvezena. Ti, kdo si
dezinfekci nevyzvedli, mohli tak učinit i v příštích dnech vždy v době
provozu sběrného dvora v Jirnech i v Nových Jirnech do konce měsíce dubna.

Přejeme všem pevné zdraví.

Všem seniorům starším 70 let byla dezinfekce rozvezena.
V tuto chvíli je výdej dezinfekce ukončen a ti, kteří si i přesto dezinfekci nevyzvedli a mají o ni zájem, si ji mohou objednat k vyzvednutí
na obecním úřadě v Jirnech.
I nadále je k dispozici služba pro seniory na telefonních číslech
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Šárka Hanušová, místostarostka obce

Roušky
Vážení spoluobčané,
myslím, že nebudu daleko od pravdy, když zmíním, že slovo
r-o-u-š-k-a je nyní asi nejvíce skloňované a omílané podstatné
jméno dneška.
Už i malé děti mají zaﬁxováno, že pokud jdou někam ven, mají
si brát roušku a nesundávat ji, dokud jim někdo nedá pokyn.
Svým způsobem je to jistě úctyhodné a ohleduplné, nicméně
nezapomínejme prosím na zdravý selský rozum!! Pokud jsme
s dětmi v přírodě, lese, na louce či jen polní cestě, a pokud nikoho nepotkáváme, není dle mého názoru zapotřebí roušku
nosit! Samozřejmě platí, že by se měla dodržovat psychologická
vzdálenost dva metry od sebe (vyjma rodinných příslušníků).
Berme v potaz, co s námi udělají viry, bakterie, hleny a jiné nečistoty, které se v roušce přes den zachytí. Při vdechování CO2

namixovaného s čerstvým vzduchem, vzniká jakási ochuzená
kyslíková směs, která v plicních sklípcích přechází do krve. Přítomnost takto rozpuštěného CO2 v krvi způsobuje hypoxii, ale
nikoliv ve fatálním měřítku, pouze se Vám do mozku dostává
méně kyslíku. Zpomalují se reﬂexy, reakce, přesnost, bystrost,
otupují se tzv. smysly. Často vídávám rodiče s dětmi na kolech
v roušce! Riziko toho, že děti udělají nějaký „přešlap“ je tu zvýšené. Zpomaluje se reakční a reﬂexní doba. Vezměte si, jak i nám
rouška někdy vadí, překáží, špatně přes ni vidíme a samozřejmě
i dýcháme. Jak moc to zvládají nezletilí malí tvorové? Přemýšlejme prosím o tom.
Rouška má smysl! Pokud se pohybujeme uvnitř města /vesnice
nebo v uzavřených prostorách, kde budeme potkávat více lidí
a kontakt by mohl být méně než dva metry, má smysl si ji vzít!
Ale žijeme tady hodně blízko přírody, určitě je kam vyrazit
s dětmi! Vždyť dech je život.
Ing. Lucie Proroková
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Údržba hřbitova
Abychom nemluvili jen o koronaviru, Obecní úřad začal s opravou některých svých nemovitostí a jednou z nich je i jirenský
hřbitov.
Vrata dostala nový nátěr, vykácely se staré stromy, na hřbitov se
umístily žluté popelnice sloužící na odhození plastového odpadu. Všechny informace najdete ve vývěsce vedle hřbitova
a správce hřbitova vysvětlí vše, s čím si nebudete vědět rady.
Věříme, že místo posledního odpočinku, které využívají i sousední obce jako Klánovice, Šestajovice či Horoušany se i díky
těmto drobnostem, stává příjemnějším.
Za OÚ Šárka Hanušová

Rekonstrukce a intenziﬁkace ČOV Jirny
V souladu se smlouvou o dílo s vysoutěženou dodavatelskou ﬁrmou EKOSYSTÉM spol. s r.o a podmínkami SFŽP, byla k 16.
března 2020 ukončena rekonstrukce a intenziﬁkace ČOV Jirny.
Stavba byla předána a převzata obcí a naším provozovatelem
VaK Zápy. Nyní poběží roční zkušební provoz, o jehož povolení
byl již s předstihem 11. března 2020 požádán Odbor životního
prostředí Brandýs nad Labem, ale kvůli koronavirové infekci
zatím jednání neproběhlo. Zkušební provoz bude sloužit k „vyladění“ chodu nově nainstalovaných technologií a provozu
samotné čistírny, aby vypouštěná a vyčištěná voda dosahovala
maximální čistoty. Obec Jirny má na tuto akci podepsanou
Smlouvu o poskytnutí ﬁnanční podpory se SFŽP ČR ve výši
2.899.484,-Kč, kterou následně obdrží.
Stanislav Skořepa. Starosta obce
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Úklid obce
Každý rok touto dobou bývá akce zvaná „Bordelobraní“. Letos to bohužel není možné z důvodu aktuální situace. I tak se však najde
spousta dobrých lidí, kteří si během volných dnů a procházek do
přírody, vezmou pytel či tašku a nepořádek, který po cestě najdou,
uklidí. Těm všem chceme poděkovat, že jim není příroda lhostejná.
A jeden příklad za všechny vidíte na přiložených fotograﬁích. Je na
rozhraní obcí Jirny a Horoušany a odpadu byly 3 vozíky za auto. Děkuji tím všem, kteří uklízeli i obci Horoušany za spolupráci s odvozem.

„Černá skládka“ na katastru obce
Máme v obci dva sběrné dvory, ve kterých můžete uložit směsný
odpad z domácností, plast, papír, sklo, tetrapack, nebezpečný odpad,
biodpad ze zahrádek, železo -tedy vše, co potřebuje člověk ze své
domácnosti uklidit. Sběrný dvůr je v provozu i v sobotu, která není
pracovním dnem a navíc obsluha sběrného dvora je k lidem vstřícná
a nabídne přivézt odpad i v jiné dny po dohodě. Zřejmě ani to však
nestačí a najde se někdo, kdo raději vyveze odpad do pole, než by
čekal na otevření sběrného dvora a chránil životní prostředí. A tak
se stalo, že opět, už po několikáté vznikla černá skládka uprostřed
pole. Tentokrát na rozhraní Jiren a Šestajovic.
Díky vstřícnému
postoji Šestajovic,
jsme první nepořádek uklidili společně, za což obci Šestajovice děkujeme, ale vzápětí nám tam kdosi
vysypal další. Je k zamyšlení, proč
to někdo udělá. Že se ani nezastydí
vysypat svůj „bordel“ z domácnosti
a ze zahrady uprostřed přírody
a dělat jako že se ho to netýká. Kde
je tedy chyba? Co má obec proti
těmto lidem udělat víc?
Vím, že nejsem jediná, komu tento
postoj vadí a o to víc si vážím
všech, kteří nepořádek z přírody
uklidí třeba jen tím, že jej odnesou
k nejbližšímu odpadkovému koši či
kontejneru. Jaké bude naše okolí je
jen na nás všech.
Šárka Hanušová, místostarostka

Vandalství
V obci se objevila skupinka sprejerů, kteří při své zábavě poškodili ploty a zdi u několika nemovitostí, dopravní značky a stromy
mezi obcemi Jirny a Nové Jirny.
Na nemovitostech se objevily nápisy, které nelze bez úpravy publikovat, protože ani jedno z napsaných slov není slušné.
Doufejme, že si to vandalové dobře rozmysleli, protože tresty za
poničení cizího majetku v době nouzového stavu nebudou malé,
zvláště poté, co se policii podařilo zajistit záběry z kamer.
Otázkou spíš zůstává, kdo je schopen znehodnotit cizí majetek
a proč to udělal. Možná vandalům pomohl alkohol či jiná návyková látka, ale pokud její účinky pominuly, rozhodně by bylo
lepší dojít škodu napravit než se vystavit vysokému trestu s náhradou škody.
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Karel Hynek Mácha – kdo vlastně byl?
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
Tento úryvek známe ještě ze škol asi všichni. Jeho autor – Ignác
Mácha, který si jméno Karel přiznal z důvodu obrozeneckého
trendu a Hynek je vlastně počeštěný Ignác, se narodil 16. listopadu 1810 v Praze na Újezdě. Své první básnické pokusy psal
v němčině. S rodiči se kvůli těžké ﬁnanční situaci často stěhovali,
až se usadili na Karlově náměstí, kde Mácha setrval do konce
svých studií. Nakonec mu však v září 1825 učarovali Litoměřice,
kde stvořit převážnou většinu svých děl. Byl vášnivý cestovatel
a milovník hradů a zřícenin, téměř nikdy necestoval však sám.
Psal si literární deníky a zápisníky, které jsou důležitými zdroji o
jeho životě, avšak intimní deník z roku 1835 psal šifrovaně. Až
Jakub Arbes tento deník poprvé neúplně rozluštil.
Máchovou první doloženou láskou byla jistá Marinka Stichová,
dále se přátelil s herečkou Rošrovou, ke které vzplanul láskou
a díky ní napsal také známá literární díla. Skutečnou Máchovou
partnerkou, snoubenkou a matkou jeho syna Ludvíka byla
Eleonora Šomková, zvaná Lori.
Plně pochopen a oceněn byl Mácha až Nerudovovu a Hálkovou
generací, generací almanachu Máj z roku 1858. Po Máchovi je
pojmenováno mnoho ulic, různých institucí, Velký rybník dokský
je přejmenován na Máchovo jezero, celá oblast kolem Bezdězu
je zvána Máchovým krajem, měsíc květen Máchovým časem. Máj
je zhudebňován, recitován a naposledy i zﬁlmován. Osobnost

a dílo Karla Hynka Máchy se staly synonymem lásky a romantismu.
Věděli jste, že podoba Karla Hynka Máchy je neznámá?? Je za ni
považováno několik portrétů od různých autorů, avšak ﬁnální
podoba nikde není známa.
Věřím, že Vás tato literární vsuvka alespoň trochu zaujala a nebylo od věci si připomenout někoho, od něhož známé třeba jen
pár veršů.
Krásné jarní dny přeje
Ing. Lucie Proroková, MBA
Text zpracován z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hynek_Mácha

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané, kteří
oslavili 80 let a více
Jaroslava Pešoutová
Stanislav Alexandr
Jarmila Novotná
Jaroslav Bezpalec
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Jana Valachová
Vlasta Duchoslavová
Jana Jedlinská

Srdečně gratulujeme.

ŠKOLSTVÍ

S lítostí v srdci oznamujeme, že v minulém měsíci zemřely
Marie Vošahlíková
Jiřina Zavřelová

Vzpomínáme a rodinám vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

NAPSALI JSTE NÁM
Filipojakubská noc
ze 30. dubna
na 1. května
Letos žádné čarodějnice …. . Je to starý
pohanský svátek, postupem času změněn na lidový zvyk spojený s pálením
ohňů a ochranou před nečistými silami.
Vzhledem k tomuto období letošního
roku, kdy se od března zrušily hromadné akce, nebylo pálení čarodějnic
ani v naší obci.
V předchozích letech se pálení čarodějnic konalo v Jirnech

ŠKOLSTVÍ

u skautské klubovny, ale v dobách minulých, probíhaly „čarodějnice“ také
v Nových Jirnech na Vaňáku. Chci se
s vámi podělit o malou vzpomínku, kdy
před více než dvaceti lety každoročně
stavěli hranice novojirenští hasiči. S čarodějnicí na vrcholu a velkou návštěvností lidí z obce a z blízkého okolí.
Pálení čarodějnic bylo jednou z mála
společenských akcí, která v naší obci
byla. Dnes je tomu samozřejmě jinak ….
Marcela Hrubantová

Základní škola

Základní informace pro zákonné zástupce žáků 1.stupně o obnovení osobní přítomnosti
ve škole a jejích podmínkách od 25.5.2020
Vážení rodiče, žádáme vás o sdílení následujících informací,
které jsou potřebné pro personální, hygienické a bezpečnostní
zajištění provozu školy k 25. 5. 2020. Nezbytnou součástí je vyplnění dotazníku s podpisem zákonných zástupců, který předáte
třídním učitelům do 11. 5. 2020. Chceme školu zajistit zodpo-

vědně a otevřít bezpečně. Děkujeme za vaše správné a bezpečné
rozhodnutí, děkujeme za spolupráci. K předávaným informacím
sledujte i pokyny MŠMT.
Pozdrav všem zasílá Hana Kudrnová.
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Docházka do školní skupiny v budově Pražská

* Je zcela dobrovolná, nepovinná -zákonní zástupci (všichni) vyplní dotazník o docházce do 11. 5. 2020.
Dopolední část (8:00 -11:40) zajistí asistent pedagoga příp. pedagog v kmenových třídách. Žáci pod vedením budou pracovat
podle plánu učiva zpracovaným třídním učitelem, jedná se
především o hlavní vzdělávací obsah ŠVP ZV.
Cílem odpolední části (11:40 - 16:00) vedené vychovatelkou je
zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední
části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Žáci nemusí navštěvovat odpolední část, mohou také využít
pouze některé dny.
Pro ostatní žáky a přípravnou třídu pokračuje dosavadní distanční výuka s pedagogy.
* V případě přihlášení žáka je docházka na výuku závazná, docházka se eviduje. Zákonný zástupce neprodleně omlouvá nepřítomnost.
* Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do
skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní
skupiny později, než k 25. 5. 2020, zákonný zástupce může však
žáka z výuky písemně odhlásit. Skupina se naplňuje do počtu
15 žáků.
* Docházky se mohou účastnit žáci, kteří splňují zdravotní způsobilost a nenaplňují některý bod z rizikových faktorů. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod
(2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud
žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systé-

Mateřská škola
Oznámení o zahájení provozu v MŠ Jirny
Mateřská škola Jirny bude znovu otevřena od pondělí
25. května 2020 pouze v počtu dvou tříd. Důvodem je
nedostatek pedagogických pracovníků, kteří nepatří do
rizikové skupiny a nejsou s rizikovou skupinou ve společné domácnosti.
V těchto dnech si rodiče mohou na webových stránkách
MŠ stáhnout dotazník ohledně nástupu dítěte do MŠ
a ten po vyplnění odeslat na příslušný e-mail. Z důvodu
uvedeného výše je nutná odpověď rodičů v průběhu tohoto pracovního týdne. Děti je možné přijmout pouze
do výše uvedené kapacity.
Pro bližší informace sledujte https://www.msjirny.cz/
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movou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní
léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
* Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka
prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá
ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole
umožněna.
* Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy,
resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
* Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček
na uložení roušky, bude uplatňováno pravidlo 2m odstupu.
Ostatní hygienické prostředky zajišťuje škola.
* Do budovy školy nebude vstupovat doprovod žáků, pro všechny
osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst
a nosu.
* Školní stravování vzhledem k místním podmínkám nebude poskytováno. Žáci si mohou přinést vlastní obědové balíčky.
* Po odevzdání dotazníku zákonní zástupci obdrží přesné informace o vzdělávacích aktivitách a o provozních, hygienických,
bezpečnostních pokynech platných dle manuálu MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

Oznámení o uzavření obecní knihovny
v Jirnech
Vážení čtenáři,
knihovna v obci Jirny bude uzavřena do září 2020
z důvodu stěhování do nových prostor. Bližší informace
včas oznámíme.
V případě zájmu je k dispozici knihovna v Nových Jirnech v prostorách hasičské zbrojnice.
Děkujeme za pochopení.

KULTURA

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY
Rok 2020

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Vážení příznivci,
začínáme pomalu a s ohledem na situaci, která se může ještě měnit,
na nejbližší období zatím moc neplánujeme. Ale jeden z prvních
nesmělých krůčků je termín Biografu Kvapík s velmi zajímavým
titulem. Věříme, že další program bude již jen přibývat. Velice si
vážíme vaší přízně a děkujeme vám z podporu. Jsme přesvědčeni, že
již brzy se zase na Kvapíku potkáme.
SOS Jirny
19. 5 a 16. 6. 2020, vždy v úterý od 17:00 do 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.
12. 6. 2020 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Vlastníci. Komedie
pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé
bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové ﬁlmu Vlastníci
jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším čin-
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žovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí
dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout. Najdou se
mezi nimi idealisté, kteří jednají ve prospěch celku, jsou zde
i vypočítaví prospěcháři nebo dokonce raﬁnovaní manipulátoři,
ale také lidé ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti. Všichni
se ale nakonec musí společně domluvit na správě domu, ve kterém mají své byty… Vstupné dobrovolné.

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 uskutečnit, 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 možnost vrácení vstupného.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz.

MÁJOVÉ SLAVNOSTI V JIRNECH 2020
23. 5. 2020 sobota, Májové slavnosti. V souvislosti s aktuální situací proběhnou májové slavnosti symbolicky, a to stavěním
májky 23. 5. 2020 v 10 hodin na obvyklém místě v parku u potravin v Jirnech. Bližší informace se dozvíte během května na
www.otevrenasrdce.cz a na vývěskách v obci. Jste srdečně zváni
– samozřejmě s respektem k aktuálním nařízením.
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SDH Nové Jirny

Uběhl další měsíc od vyhlášení nouzového stavu v České
republice z důvodu onemocnění COVID-19 a my vám prostřednictvím Jirenského zpravodaje posíláme informace ohledně tradičních akcí pořádaných naším sborem.
Oblíbený hasičský ples uspořádáme až v příštím roce 20. března
2021 v kulturním domě se stejným tématem jako to bylo naplánované na letošní rok. Nemusíte se bát, že zakoupené a připravené oblečení zůstane nevyužité. Dětský den se letos také
konat nebude. Máme pro vás připravené překvapení, ale
všechno záleží na vývoji celé situace. Schůzky a soutěže mladých hasičů jsou nyní zrušené, v případě dotazů kontaktujte vedoucího mládeže p. Jana Siekela na tel. čísle 774 902 328.
S žádostí o pomoc při dovozu dezinfekce, nákupů potravin, léků
a drogerie se stále můžete obracet na tel. číslo 776 610 215.
Dle telefonické domluvy vám rádi vyjdeme vstříc i s dovozem
hotových jídel. Náš starosta sboru p. Milan Novotný se této nastalé situaci spolu s dalšími členy a ve spolupráci s obcí věnuje
na 200 % a jsme moc rádi za krásná poděkování na adresu celého sboru. Děkujeme i za ﬁnanční podporu jednotlivcům z naší
obce, moc si toho vážíme.
Podařilo se nám získat ﬁnanční příspěvek od Nadace ČEZ, který
jsme využili k nákupu materiálu, ochranného oblečení a dalších
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ochranných pomůcek. V současné době probíhá po dohodě
s obcí dezinfekce autobusových zastávek v Jirnech a v Nových
Jirnech novým zádovým motorovým rosičem Stihl 1x týdně.

Děkujeme všem těm, kteří stále šijí roušky pro občany a to nejen
v naší obci.
Přeji nám všem hodně zdraví a společně to musíme zvládnout.
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Divadelní spolek
Kateřina Krylová
medailonek ochotníka
Krátce se nám představ, věk, zaměstnání, zájmy apod.
Jmenuji se Kateřina Krylová, pracuji jako kosmetička, 49 let, mezi mé zájmy
patří divadlo, sport rekreačně. Mám 3 děti, 2 vnoučata a třetí možná na cestě ...
Proč se věnuješ divadlu? Co Tě k němu přivedlo? Tvoje motivace?
Divadlo je můj dětský sen, ale nikdy jsem k tomu neměla odvahu, ale díky
mému současnému zaměstnání jsem si odvahu konečně dodala a díky podpoře
mé rodiny jsem svůj sen mohla uskutečnit. Manžela jsem zasypávala svými
hereckými výkony i v našem soukromí, on celý zoufalý poprosil mou kamarádku
z Jiren, zda neví o nějakém ochotnickém kroužku. Díky její rychlé reakci a aby
zachránila mého manžela, mi během týdne předala kontakt a já se stala
členkou.
Co byl vzkázala čtenářům?
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Vzkázala bych čtenářům, aby navštěvovali naše představení, protože bez nich
bychom je nemohli uskutečnit a aby se vždy u nich dobře bavili, aby nám
odpustili malé i vetší chyby při představení a aby se divadlo stalo součástí
jejich života!
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Divadelní spolek v době pandemické

V měsíci květnu jsme se všichni těšili, že v rámci Májových slavností předvedeme svou letošní pohádku opět na jevišti Kvapíku.
Ochotníci míní a viry mění.
Avšak i v této době nepřestáváme být aktivní. V minulém čísle
jsme zařadili (kromě obvyklého představení jednoho z členů
spolku) také článek o tom, kde se vzala v Jirnech malovaná
opona, která nyní zdobí sál Kvapík na hlavním jevišti. Ale také o
místech, kde můžete sledovat naši činnost i mimo jeviště. To jsou
především naše webové stránky (http://ochotnicijirny.cz), Jirenská kavárna a facebookový proﬁl spolku.
V této komplikované době, kdy mnoho z vás zůstalo doma nebo
naopak chodí do práce více než jindy, a navíc musí hrát roli hos-

podyně, učitele a živitele zároveň, se snažíme i my svou malou
troškou přispět do mlýna. Do šití roušek se zapojila z vlastní iniciativy naše nejstarší členka Eva Brettschneiderová. Kromě online zkoušek a shánění kostýmů svépomocí, připravujeme v
posledních týdnech také čtené pohádky pro děti, jejichž rodiče
již večer usínají námahou dříve, než usednou s knížkou na okraj
dětské postýlky. I když třeba nepatříte k této skupině, i tak se
můžete se svými ratolestmi na chvilku zaposlouchat do pohádek, které pro vás čtou jirenští ochotníci.
Najdete je snadno, rovnou na YouTube pod heslem: „ochotnicijirny“.
Hodně zdraví a síly do dalších dnů.
Za všechny členy DOS Marie Kočová
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Sdružení Otevřených Srdcí
Máje a májové slavnosti

S příchodem jara přicházejí do Jiren i májové slavnosti. Mnozí z Vás se každoročně ptají, co že je to vlastně za oslavu.
Pojďme se tedy podívat na to, co tyto slavnosti znamenaly a jak je slavíme dnes – i když letošní rok jen symbolicky.
Trocha historie
Stavění máje patří do starého fondu evropské kulturní tradice.
Prameny z Cách popisují událost v roce 1224, snad o letnicích.
Farář Johanes v nesouhlasném rozhorlení porazil okrášlený
strom, kolem něhož o svátku lidé tancovali. Měšťané se však
postavili na odpor a kněze v potyčce zranili. Duchovnímu navzdory nařídil rychtář Wilhelm postavit strom znovu. Obřadní
jarní stavění stromů a částí z nich na ochranu domů před zlými
duchy a nemocemi znali i staří Římané.
Stavění májí vycházelo z magických představ o funkcích přisuzovaných svěží zeleni stromů a větví: ochrana domu (bezové
májky v oknech), přivolávání vláhy, tolik potřebné v době růstu
zemědělských plodin, a ovlivnění počasí. Máje zaháněly krúpné
mračna (Slovácko). Kde mají máje, tam nepotluče, říkali lidé na
Písecku, a proto sami hospodáři pobízeli
chasu, aby máje stavěla. Dešťonosným
magickým úkonem bylo zalévání máje,
ať už pivem, jak se dělo při májových zábavách, nebo vodou. Když dívka uvidí
postavenou máji, běží ji s vodou zalít,
aby v květnu deště nechyběly.
Jak Máje probíhaly v minulém století
Velmi rozšířený byl zvyk svobodných
mladých mužů stavět v předvečer 1.
května k jednotlivým domům a do centra obce máji, nadzemní část stromu
s ozdobenou korunou. Byla to činnost
vesnické chasy, rekrutů, ve městech tovaryšů z cechovních společenství, příslušníků vojenských posádek, ve 20.
století různých organizací, hasičských
spolků, tělovýchovných jednot Sokola
a Orla, dorostu agrární strany, spolků
mládeže (pozn. autorů: Jestlipak víte,
jaké spolky staví máji v Jirnech?). Stavění máje se děje i v jiném čase: na jihu
a na západě Čech o letnicích (svatodušní máje), na jižní, střední a zčásti na
západní Moravě o posvícenských hodech (hodové máje). Vedle velké společné máje (zvané v Čechách král)
reprezentující obec a její chasu stavěli
mládenci k 1. květnu máje individuální jako výraz vztahu k určité osobě či osobám, jako projev sympatie, milostného citu,
pocty. Máje se také zasazovaly k sakrálním objektům, křížům,
kapličkám a sochám světců k májovým pobožnostem.
Staví se buď celá nadzemní část stromu, převážně smrku, nebo
se ke kmeni připoutá jiný zelený vršek podle místní obliby (jedle,
bříza, modřín). Jsou místa, kde se máje vztyčuje tradičním způsobem pomocí dlouhých žebříků, tyčí (žejgrutí) a lan, což je
zkouška neobyčejné tradicí prověřené zručnosti, důvtipu, síly
a kolektivní souhry mužů.
V pramenech z 19. a 20. století najdeme četné zmínky o výzdobě
májí. V té se objevují společné prvky, ale i některá krajová speciﬁka odrážející místní tradice. Např. v západních Čechách se
zdobení máje říká vočepit máj. Zelená koruna máje se obvykle
zdobí pentlemi, pod korunku se zavěšuje chvojový věnec ze
smrčí. K tradičním prvkům výzdoby patří dále šátky, jejichž úlohu
převzal prapor (fána) červenobílý nebo v barvách československé trikolory, zvonek, spirálovité pásy hoblin, nahrazující papírové fábory, láhev s kořalkou, mužská ﬁgura – tradiční prvek na
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Horňácku, na Valašsku, ale i na západní Moravě a v jižních Čechách. Na Chodsku se zavěšovaly na máji výdunky z vajec. Kmen
máje se maloval do spirálovitých pásů červenou a bílou barvou,
ovinul věncem z chvojí, hadem, nebo se kůra sloupala do spirály. Vzorem mohly být sloupy slavobrán z různých oﬁciálních
slavností 19. století. Na Telčsku a Pelhřimovsku se pod věnec
zasazovaly do kmene máje křížem čtyři tyčky protažené provrtanými otvory se šátky od děvčat. Když pak skácená máje padala, chlapec si hleděl sebrat šátek od svého děvčete.
V některých krajích se zvláštním způsobem upravoval i prostor
kolem velké máje. Po kruhu, v jehož středu stála, se zasazovaly
do země malé májky jako ohrada s jedním nebo dvěma vstupy.
Na Telčsku mládenci zarazili kolem velké máje (krále) střídavě
smrčky a několik kůlů s navrtaným otvorem, čímž vytvořili
ohradu s jedním vchodem. Na kůly pak
před kácením máje nasazovali malé
stromečky, vršky modřínů a smrčků, ověšené smaženými křehoutkami, perníkem, pentlemi i pozlacenými oříšky. Ty
připravovaly dívky, chlapci si pro ně šli
s muzikou a společně s dívkami je odnášeli k máji. Kolem máje se tancovalo
a stromky se na závěr zábavy vydražovaly.
Setrvání máje na místě do chvíle, kdy je
při zábavě skácena a vydražena, je časově ohraničeno různě, někdy na pár
dní, do posvícení, do letnic, do konce
měsíce. Potřeba máji hlídat zůstala mládencům dodnes. Když se totiž chase ze
sousedství podaří kmen naříznout, aby
větrem spadl, anebo úplně podřezat
a odvézt zelený vršek, znamená to pro
mládence i pro celou obec potupu. Taková událost byla pádným důvodem
k oslabení či zániku tradice. Jistou
ochranou je pobití kmene plechem, což
se dnes všeobecně děje.
Kolem máje se tancuje, pod májí se
odehrávají zábavné scénky, těšící se dodnes oblibě. V Čechách je předehrou
obchůzka mládenců (májovníků) s muzikanty po domech děvčat, kterým postavili májky. Ve východním
Polabí se s obchůzkovými slavnostmi s májemi setkáme ve většině obcí. Mládenci a dívky, doprovázeni muzikanty, vycházejí
buď společně a zastavují se u všech domů, kde zvolení mluvčí
s přáním zdraví a spokojenosti zvou na taneční zábavu, anebo
průvod tvoří sami chlapci a dívky se k nim postupně přidávají
poté, co chlapci navštíví jejich dům označený májkou. V tanci
pod hlavní májí se od mládeže očekává předvedení české besedy. V některých obcích přednášejí mladí vinše v tradičním
stylu, v nichž vítají přítomné a zmiňují i aktuální události v obci.
Vrcholem májové slavnosti je divadelní vystoupení několika aktérů pod májí, králem, určené pro diváckou veřejnost obce. Už
starší zprávy zmiňují drobné dramatické scénky, v nichž vystupovali vybraní mládenci, aby komentovali ve veršovaných promluvách chování dívek i aktuální dění v obci.
I na počátku 21. století se diváci baví řečmi Kecala, soudce, kata
a děním na „jevišti“ pod májí. Mládež se obléká do různých krojů,
tančí se česká beseda.
Sdružení SOS Jirny
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O své vzpomínky na májové slavnosti v Jirnech se s námi podělila paní Jaroslava Jirásková:
„První májové oslavy v Jirnech, na které si vzpomínám, byly
v roce 1960. To jsem byla ještě svobodná a do Jiren jsem přijela na návštěvu za svým budoucím manželem. Chodili jsme
v průvodu od domu k domu s muzikanty. Zastavovalo se u každého domu, kde byla postavená
máj. Byly to vršky břízky ozdobené pentlemi a dávaly se na
vrátka nebo ploty domů, ve kterých bydlela svobodná děvčata.
Máj tam umístil dívčin chlapec
(ten si pak musel svoji máj přes
noc ohlídat, aby mu ji nějaký jiný
kluk nesundal a nedal tam místo
ní svoji), a když dívka svého
chlapce neměla, tak jí máj většinou postavil někdo z party chlapců, která se na organizování
slavnosti podílela. Když se došlo k domu, kde byla máj, zasta-

vilo se, hrála hudba a jeden z mládenců (byli to většinou 2-3
kluci ze vsi) vzal děvče do kola, paní domu nabídla většinou
koláče a pán domu nalil panáky
kořalky (takže průvod byl ke konci
už opravdu veselý). Rodina se pak
většinou k průvodu přidala a pokračovala dál s ostatními. Večer
se pak konala májová zábava
v kulturním domě. O rok později
už jsem zažila Máje v Jirnech jako
vdaná, a když se nám narodily
děti, tak jsme chodili třeba jen na
část průvodu. Časem se ale parta,
která Máje organizovala, rozpadla -ženili se, měli děti, a tradice Májů pomalu vymizela. Také
byl čím dál větší důraz kladen na
oslavy 1. května jako Svátku práce s velikášskými a povinnými
průvody, což také významně přispělo k zániku této tradice“.

Májové slavnosti v Jirnech v posledních letech
ský a ženský princip, jehož spojením dochází „k plodnosti a hojnosti“. Děvčata přináší věnec k připravenému stromu a s krásnými verši ho předávají mužům, aby ho převzali a chránili do
májových slavností. Tento obřad v parku u potravin v Jirnech se
neobejde bez doma napečených dobrot a kapky dobrého i ostrého moku. Všichni, kdo chtějí přidat ruku k dílu, jsou vítáni (ať
už nabízí svou sílu, um, pálenku či domácí pohoštění).
Pár dní před slavnostmi je ozdobena celá vesnice barevně
opentlenými mladými břízkami – na začátku a na konci obce
a na místech, kudy půjde májový průvod. Slavnostní průvod
včetně hudby, povozu s koňmi, Kecala a májového krále se sejde
v den slavnosti v novojirenském lese u kapličky Panny Marie.
Tipnete si, čím začínáme májové slavnosti v Jirnech? Kdo hádal,
že je to skácení budoucí máje v lese a výroba věnce, tak se treﬁl. První část provádí muži – zruční a šikovní. Zdobení věnce zelenými větvičkami a barevnými pentlemi je už na děvčatech,
a to v den stavění máje. Barevné pentle mají svůj význam, například červená je barva života a vitality, zelená je barva hojnosti, modrá je barva odvahy a síly, žlutá je barva slunce,
očekávání a růstu, bílá je barva čistoty. V den, kdy muži skácí máj
v lese a připravují kmen stromu, svobodná děvčata zdobí pentlemi věnec. Symbolika není čistě náhodná, ale představuje muž-

Kecal zahájí máje svým proslovem a průvod se vydá směrem
k rybníku Vaňák a dále do Jiren po trase svých zastávek.
Průvod se zastavuje na označených místech, u místních rodáků
a symbolů obce, kde se tancuje, zpívá a popíjí. Jedna z významnějších zastávek je u lípy na rozcestí mezi Novými Jirnami, Jirnami a Šestajovicemi, kde dochází k ceremoniálu předání žezla
starého krále novému králi, který je volen z řad dětí. Nový májový král skládá slib o ctění pořádků a ochraně obce. Být májovým králem je čest i pro rodiče. Zpravidla se právě oni stávají
dražiteli májky, která se draží na večerní zábavě a jejich nepsanou povinností je máj vydražit. Souhlas s konáním zábavy udě-
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luje starosta slavnostním přípitkem před Obecním úřadem.
Poslední zastavení je u Májky, kde je zpravidla připraveno občerstvení a kulturní program, zejména pak Česká beseda. Děti
se těší na laskominky, miletínské modlitbičky a téměř každý rok
na poníky. Májové slavnosti pak vrcholí taneční zábavou na zahradě hostince U Antošů, kde probíhá i dražba májky.
Májové slavnosti jsou dobrou příležitostí k setkání sousedů, přátel a všech obyvatel Jiren a Nových Jiren. Každý rok se připojují
další lidé a mají možnost slavnosti zažít, ale také obnovenou
májovou tradici podpořit.
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A letos?
V souvislosti s aktuální situací proběhnou májové slavnosti symbolicky, a to stavěním májky 23. května 2020 v 10 hodin na obvyklém místě v parku u potravin v Jirnech.
Bližší informace se dozvíte během května na
www.otevrenasrdce.cz
a na vývěskách v obci. Jste srdečně zváni – samozřejmě s respektem k aktuálním nařízením.
SOS Jirny a rodina Jiráskova

INZERCE

A co Vaše inzerce ?
KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Společnost PST CLC, a.s.
hledá pro své logistické centrum
v Nehvizdech nové kolegy na pozice

SKLADNÍK, VEDOUCÍ SMĚNY.

Stabilní zaměstnání na hlavní pracovní poměr,
3 - směnný provoz,
víkendy volné,
měsíční prémie,
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK,
příspěvek na stravování a sport,
5 týdnů dovolené.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
Dominant všechny barvy,
Green Shell - 14- 19 týdnů

Nástup možný IHNED.

Místo výkonu práce Logistický areál P3 Prague D11,
hala DC06, Nehvizdy.
V případě zájmu nám napište na:

hr@pst-clc.cz
nebo volejte na tel.: 724 821 959.

169 -219,- Kč/ ks.
Prodej 23. 5. a 20. 6. 2020
Jirny- potraviny u parku - 14.15 hod.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
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