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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
v době, kdy se Vám dostává do rukou tento časopis, máme za
sebou již více než polovinu prázdninového letního období.
Ačkoliv to ještě není patrno, dny se již pomalinku začínají zkracovat a příroda se připravuje na odpočinek. Využijme tak ještě
poslední období teplých dnů a nocí, abychom načerpali potřebnou energii pro nadcházející období.

Prosíme, věnujte pozornost především zprávám z obce, kde naleznete nové otevírací hodiny pro naši jirenskou poštu. Pohodovou atmosféru můžete zažít u nového ﬁlmu 3BOBULE, za
kterým nemusíte nikam do Prahy, neboť se bude vysílat přímo
v Jirnech, a to v sále Kvapík.
Pohodové léto přeje

Vaše Redakce

ZPRÁVY Z OBCE

Parkování

Vážení občané,
v poslední době se často objevují stížnosti obyvatel na parkování na ulicích. Přestože naše obec není součástí Prahy a nemá
zatím řízené parkovací zóny, není možné, aby její obyvatelé stáli
svými auty na ulicích a bránili tak nejen průjezdu záchranných
složek – hasiči, záchranka, ale i popelářům či ostatním obyvatelům ulice. Obecně závazná vyhláška jasně stanoví zákaz parkování na veřejné zeleni, zákon o provozu na pozemních
komunikacích zase upravuje povinnost pro stání na komunikaci,
kdy musí zůstat alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m
pro každý směr jízdy a zákaz parkování na chodníku, který není
pojezdový. To vše může pokutovat policie ČR.
Každý majitel nemovitosti si musí dle obecní vyhlášky zajistit
parkování na svém pozemku. Pokud se najde nemovitost, kde to
není prokazatelně možné, lze řešit parkování na komunikaci po
dohodě s obecním úřadem.
V tuto chvíli obec neplánuje žádná striktní opatření, ale vzhledem k vývoji situace se stáním automobilů na vozovce a výše
uvedenému to není do budoucna vyloučené, stejně jako museli
vzniklou situaci řešit v okolních obcích (Úvaly, Klánovice, Zeleneč).
Prosíme tedy naše obyvatele, aby dodržovali výše uvedená pravidla a byli ohleduplní vůči svému okolí. Nikdy nevíte, kdy bude
kdokoliv z vás potřebovat záchrannou službu či hasiče a pokud
nebude zajištěn jejich průjezd, mohou být důsledky fatální.

Změna otevírací doby České pošty od
1. 8. 2020
Vážení občané, upozorňujeme, že naše pošta
v ulici Brandýská má od 1. 8. 2020 nastálo
nové otevírací hodiny:
Po: 12.00 – 18.00
Út: 8.00 – 13.30
St: 12.00 – 18.00
Čt: 8.00 – 13.30
Pá: 8.00 – 13.30

Pozvánka pro zájemce o pronájem školní
tělocvičny

Zveme všechny zájemce o pronájem školní tělocvičny na informativní schůzku

dne 31. srpna od 17. 15 hodin

v prostorách základní školy na adrese Pražská 800, Jirny
Na místě se dozvíte všechny podrobnosti ohledně možnosti
a ceny pronájmu prostor jednotlivých tělocvičen, doby určené
pro veřejnost i další důležité informace.
Těšíme se na setkání s vámi.
Za Obec Jirny Šárka Hanušová
a Mgr. Hana Kudrnová, ředitelka ZŠ Jirny

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

Upozornění
Vážení čtenáři,
na základě upozornění občana Jiren sdělujeme,
že Jirenský zpravodaj nebude zveřejňovat žádné
články s politickou tématikou ani jako osobní
vyjádření.
Děkujeme za pochopení.
Vaše Redakce

Zemědělská obchodní společnost Šestajovice–Jirny a.s.

Zámecká 345, 250 90 Jirny, tel/fax: 281 961 441, e-mail: zos@c-box.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1995

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.
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ZPRÁVY Z OBCE
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
kteří oslavili 80 let a více
Karel Hanauer
Miloslava Hýčová
Drahomíra Kaplánková
Vilém Mareš
Jiří Pavlík

Jiří Prosický
Anna Rytířová
Dagmar Winterová

Srdečně gratulujeme.
Za OÚ Šárka Hanušová

Školní rok 2020/2021

Vážení občané Jiren i Nových Jiren,
milé děti,
nastává nová etapa jirenského školství. V letošním roce se zdárně podařilo dokončit a zkolaudovat novou
školní budovu na adrese Pražská 800 a
jirenská základní škola bude od letošního podzimu fungovat v novém.
Budova Brandýská 45 bude ve školním
roce 2020/2021 využívána Základní
uměleckou školou Čelákovice a v dalších letech se zvažuje její rekonstrukce
pro potřeby obce a dalších subjektů.
Budova Navrátilova 69 zůstává provozována jako školské zařízení i nadále
a je pronajata soukromému školskému
subjektu – česko - anglické základní
a mateřské škole Soﬁa school.
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ZPRÁVY Z OBCE
Věříme, že se našim školáčkům bude
v nové škole líbit a že alespoň trošku
usnadníme náročnou práci všem pedagogům i zaměstnancům školy, kteří
již nebudou muset svůj čas dělit mezi
3 budovy.
Děkujeme paní ředitelce, Mgr. Haně
Kudrnové, že náročné období zvládla
a všem přejeme krásný vstup do nového školního roku v nové ZŠ.
Za Obec Jirny Šárka Hanušová

Srpen – nejkrásnější
počasí v roce?
Říká se, že co červenec neuvaří, srpen
nedopeče. Ačkoliv jsme se všichni na
jaře obávali, že i letošní léto bude příliš teplé a parné, jak tomu bylo v předešlých letech, matka příroda nám ukázala, že ne vždy tak tomu musí být. Někdo je za
tento způsob léta vděčný, jiní lamentují. Počasí v červenci bylo
řekněme takové dřívější průměrné české léto, tzn. teploty okolo
25 °C a častěji déšť. Zda nám v srpnu ještě příroda „zavaří“, se
necháme překvapit.
Pojďme si připomenout prastaré zvyky a rituály, které naši předci
dělali v době žní a dožínek a také se seznámit s lidovými pranostikami našich moudrých babiček.
Srpen je osmý měsíc v roce. V starořímském kalendáři se původně jmenoval sextilis, tj. šestý měsíc, neboť rok tehdy začínal

březnem. Když udělil římský senát císaři Oktaviánovi, titul
Augustus, byl na jeho počest pojmenován tento měsíc augustus. A tento latinský název měsíce srpna přejala i většina evropských jazyků.
Název našeho srpna by napovídal, že v tomto měsíci panuje srp,
tedy žně. Byl však též vysloven názor, že název srpen patrně souvisí s litevským slovem sirpsti, tj. zráti.
První srpnový den se začíná slunce sklánět zpět do tmy a připravuje se tak na odpočinek. Ačkoliv to ještě není jasně patrné,
pomalu přichází konec léta. Ptáci přestávají zpívat, rostliny už
nejsou tak svěže zelené, vzduch už není tak průzračný.
Podle starých Keltů se toto období,
trvající od 1. srpna do konce října, nazývá Lugnasad a jeho slavnostní počátek nese stejné jméno. Ve starém Římě
to byl svátek nepřemožitelného boha
Sola, tedy Slunce, který je v tuto dobu
v té nejlepší kondici.
Slované oslavovali svého boha slunce
a úrody. Především platí, že jde o oslavu mužské, sluneční energie, která je
pro dozrávání klíčová, tento čas zkrátka
patří mužům. Pořádaly se nejrůznější
soutěže, závody a ukázky mužských dovedností. Mezi kruté praktiky našich
předků vážící se k oslavě dožínek patřilo i setnutí hlavičky mladého beránka,
aby neokusoval rašící obilí. Tento
krvavý zvyk už naštěstí v naší době
zcela vymizel.

Dožínky
Dožínky jsou svátkem veselí, zpěvů, tanců a umírněného obžerství. Bylinou dožínek je kromě obilí také slunečnice, která představuje odvahu, sílu a vitalitu, tedy opět mužské vlastnosti.
Sklizeň probíhá po delší dobu, a první srpnový den je tedy i příslibem sklizně, která teprve nadejde. V domech a stodolách se
nechávaly dožínkové věnce jako sluneční symboly a panáci spletení z posledního snopu a ozdobení květy až do příštích žní.

4

Tento děkovný svátek oslavuje dobrou úrodu a týká se tedy
nejen obilí, ale i vína, chmele, brambor a dalších plodin. V těchto dnech je zapovězeno násilí, jsou zakázány hádky a pomluvy,
vinou zlých slov bychom přivolali na úrodu neštěstí. Nešetříme
tedy dobrým slovem!
Krásné letní dny přeje
Lucie Proroková

ZPRÁVY Z OBCE
Článek byl zpracován z https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/srpen-ma-nejkrasnejsi-pocasi-v-roce-rika-stara-lidovapranostika-40291775




Pranostiky na srpen:


















Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Když pálí srpen,bude pálit i víno.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou
zimu a nejlepší víno.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda
a množství deště jest k doufání.
Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
Šedá mlha v srpnu nezdravá.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.















V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to
pohoda.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce
vysuší.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť
fouká.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.

Prázdninové putování
Prázdniny jsou již půlkou za námi, ale času pro cestování je stále dost. Chcete tipy na zajímavá místa pro celou
rodinu? Máte je mít:
 Adrenalin v horském lanovém parku Tarzanie
- největší horský lanový park v ČR, nachází se v Moravskoslezském kraji a otevřeno má až do 20h. Užijte si dobrodružství v korunách stromů a zahrajte si na Tarzana. Nemusíte se
bát, neposední rošťáci lezou je výšce 2 a 4 m a všichni jsou
jištěni speciálním bezpečnostním systémem.
- https://www.tarzanie.cz

 Čertovy hlavy
Tyto monumentální hlavy se nachází ve Středočeském kraji
v obci Želízy a jsou raritou mezi českými skalními reliéfy.
Možná by stálo za to si s nimi udělat selﬁe, protože zcela jistě
netrvají na tom, že to chce ještě jeden pokus.
- www.obeczelizy.cz

 Science centrum Alternátor
Toto místo je ideální pro přemýšlivé puberťáky, najdete ho
v bývalé továrně Tomáše Bati v Třebíči. Zjistíte, jak fungoval
parní stroj nebo zda ho lze uplatnit nějak v dnešní době.
- www.alternator.cz

 Krtkův svět
Tento zábavní park se nachází v Horních Měcholupech, těšit
se můžete na řadu přírodních prolézaček, skluzavek a houpaček. Populární jsou vzduchové polštáře, trampolíny a také
lanové centrum. Ideální je toto místo i pro rodinné oslavy,
neboť máte možnost využít oddělená grilovací místa. Děti
všech kategorií si jistě přijdou na své.
- www.krtkuvsvět.cz
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NAPSALI JSTE NÁM

NAPSALI JSTE NÁM
Vážená redakce Jirenského zpravodaje.
Jsem pravidelný čtenář Jirenského zpravodaje a chci vám poděkovat za to, že nás občany informujete ve spolupráci s radnicí
a spolky, o tom, co se v obci děje. To vítáme zvláště my, starší
občané, kterým zdravotní stav nedovoluje se zúčastňovat akcí,
o kterých píšete. Je jen škoda, že ve „zpravodaji“ nenachází více
příspěvků od čtenářů (výjimku tvoří pravidelné zprávy ze spolků).
Vždyť se v obci stále něco děje a je o čem psát.

Tak tady je ten recept. Zkuste to:

„Zpravodaj“ má nyní moc hezkou úpravu, a i patřičný styl. Děláte svou práci dobře – jste zkrátka prima.

Cuketová pomazánka (cca pro 4-5 Lidí)
2 menší cukety
2 stř. velké cibule
½ červené papriky
3 str. česneku
2 vejce natvrdo
2 ks tavených sýrů typu smetanový Apetito apod.
2 lž. měk. tvarohu (žervé apod..)
sůl, pepř, pažitka – dle chuti.

P.S. Jako bonus k mému článku posílám recept od mé dcery na
skvělou pomazánku z cukety (právě mám cukety na zahrádkách
dozrávají). Je to moc dobré. Dokonce i můj 10 ti letý vnuk, který
je stejně jako jeho vrstevníci, spíš na hranolky, brambůrky apod.
prohlásil: „Mami, ta pomazánka je jako droga, od ní se nedá odejít.“ Ještě dodávám, že chutná více teplá a je dobré ji hned sníst
(s tím asi nebude žádný problém) (cuketa „pouští“ vodu a jídlo
řídne!)

Postup:
Na másle zapěnit cibuli – přidat nahrubo nastrouhanou a předem „vypocenou“ cuketu, nadrobno nakrájenou papriku, přidat
prolisovaný česnek. Dusit asi 15 minut – Smíchat s nadrobno
nakrájenými vejci, sýrem a tvarohem. Promíchat, dochutit solí a
pepřem a lehce ještě prohřát (až se rozpustí sýr). Teplé namazat
na housku nebo chléb.
Zdravím srdečně Sůra St.

Našemu věrnému čtenáři velice děkujeme a věříme, že se najdou se svými příspěvky i další čtenáři, kteří se budou chtít
s ostatními podělit třeba právě o nějaký zajímavý recept. Pokud to tak bude, můžeme pro Vás rubriku „recepty“ ve Zpravodaji
vytvořit.
Vaše redakce

KULTURA

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY
Rok 2020

18. 9.
20. 9.
21 a 22. 9.
25–27. 9.
2. 10–3. 10.
18. 10.
7. 11.
15. 11.
28. 11.
8. 12.

Výroční schůze SPCCH
Jaromír Nohavica – SOS
Prodejní trhy – Hasík
Skauti
Volby
Koncert Ewy Farne –Málo se známe tour
Halloweenská párty – Sokol
Ivan Mládek a Banjo Band
Mikulášská taneční zábava
Divadlo - ZŠ

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Srpen

14. 8. 2020 pátek, 19.00, Biograf Kvapík – 3BOBULE. 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 svého otce (Václav Postránecký)...Vstupné dobrovolné.
18. 8. 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.

Září

4. 9. 2020 pátek, 19.00, Tančírna Kvapík.
10. 9. 2020 čtvrtek, 19.00, Sousedské besedování s Vladimírem
Michálkem. Sousedské besedování s režisérem a scénáristou
Vladimírem Michálkem, který se podílel na ﬁlmech Amerika, Je
třeba zabít Sekala, Babí léto, aj., na téma „V režii času, aneb
z Amerika až do Čech“. Moderuje Václav Háse. Více informací na
www.otevrenasrdce.cz
11. 9. 2020 pátek, 19.00, Biograf Kvapík – HAVEL. Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Celovečerní ﬁlm Havel přináší příběh
jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho
disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét
státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za
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pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné
vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a
proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech
sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, ﬁlm Havel
nabízí především velký, vzrušující a málo známý příběh, jakých
není ve světě mnoho. Vstupné dobrovolné.
17. 9. 2020 čtvrtek, 19.00, Robert Ferenc – Kouzelný klavír.
Robert Ferenc je mladý talentovaný pianista, ﬁnalista soutěže
Pianista roku 2017. Jeho hru si budete moci užít v rámci beneﬁčního koncertu #PianoNaKvapik. 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 Ledce 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,
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Veteran Car Club Nové Jirny
Co se stalo ve Zhůří 5. května 1945?

První červencový víkend jsme se vydali na Šumavu. Byli jsme
pozváni kamarády z 3. armády Plzeň na krásnou akci s názvem
Zhůří. Proč právě Zhůří?
Historie tohoto místa začala již ve 14. století, kdy těmito místy
vedla Zlatá stezka kašperskohorská. První písemná zmínka
o osadě Zhůří pochází z roku 1785. Postupně se ves rozrůstala;
v době druhé světové války v ní stálo přes 20 domů a dvě há-
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stojí to za to, cesta do Santiaga je zážitek na celý život! Více informací na www.otevrenasrdce.cz
9. 10. 2020 pátek, 19.00, Drobnosti Milana Drobného. Komorní
recitál známého českého zpěváka. Informace o vstupenkách
a předprodeji na www.otevrenasrdce.cz
16. 10. 2020 pátek, 19.00, Biograf Kvapík – Šarlatán. Strhující
životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými
schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován
skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí
ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci,
se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…
Vstupné dobrovolné.
30. 10. 2020 pátek, 19.00, Dafne. Koncert blues-rockové kapely,
kterou založili před pár lety Igor Chmela, Tomáš Didunyk, Tomáš
Černoch a Matyáš Černoch. Žánrové vymezení deﬁnují kytary,
basa a bicí, doplněné foukací harmonikou a trombónem. Jde
o tvorbu ryze autorskou, která staví na autenticitě výpovědi
a radosti z hraní. Více informací na www.otevrenasrdce.cz

Prosinec

13. 12. 2020 neděle, 19.00, Vánoční setkání s Jiřinou Bohdalovou. Připravujeme, pro bližší informace sledujte www.otevrenasrdce.cz

KULTURNÍ DŮM JIRNY
20. 9. 2020 neděle, 19.00, Jaromír Nohavica. Předpokládaný termín koncertu známého písničkáře a textaře, vzhledem k situaci
Covid-19 sledujte www.otevrenasrdce.cz a FB Sdružení Otevřených Srdcí pro aktuální informace.
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
15. 11. 2020 neděle, 19.00, Ivan Mládek a Banjo Band. Více informací na www.otevrenasrdce.cz

jovny. V obci žilo asi 200 obyvatel, převážně německé národnosti. Byla zde četnická stanice, trojtřídní německá škola, poštovní úřad a kostel zasvěcený Svaté trojici. Hlavní zdroj obživy
představovaly v této horské oblasti práce v lese, pastva dobytka
a práce pro nedaleké sklárny.
Konec války poznamenal i obec Zhůří. V květnových dnech roku
1945 se totiž vstup jednotek třetí americké armády George Pattona na území Šumavy neobešel bez bojových operací. Ty si
v posledních dnech války vyžádaly ještě mnoho obětí na životech vojáků obou válčících stran. Právě vojáci 90. americké pěší
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divize sváděli na přelomu dubna a května poslední boje při zajišťování a vyčišťování hlubokých lesních masivů a průsmyků
v jižní části Českého lesa a Šumavy. V prostoru Železné Rudy,
směrem do vnitrozemí, kde byla situace nejtěžší, připravoval
bezproblémovou cestu obrněné divizi při její cestě na Prahu
357. pluk 90. pěší divize společně s 2. jízdní průzkumnou skupinou XII. sboru. Ve směru na Hartmanice kladli Američanům poslední houževnatý odpor němečtí důstojničtí kadeti Školy praporečníků, kteří obsadili Prášily a Srní. Dne 4. května fanatičtí
mladí nacisté přepadli četu jízdního průzkumu a ukořistili Američanům dva kolové obrněnce M8 a čtyři jeepy. Tento den ráno
německá vojska Zhůří nejprve opustila a obyvatelé mohli vyvěsit bílé vlajky. Ještě téhož dne se však německé oddíly do vsi
vrátili. Nikdo netušil, že právě tato událost vyústí následující
den v tragédii.
5. května brzy ráno opustili ve strachu téměř všichni obyvatelé
Zhůří a uchýlili se do Kochánova a Javorné. V té době vyrazili do
hustého deště vojáci 90. pěší na průzkum směrem do vnitrozemí. Úkol byl jasný, zajistit hlavní a přístupové cesty a prohledat tamní samoty a německé vesnice. Američtí vojáci postupující
od Starého Brunstu došli do poloprázdného Zhůří ověšeného
bílými prapory. Na návsi spatřili obrněná vozidla M8 a jeepy
ukořistěné předchozího dne německými vojáky. V domnění, že
již nedojde k žádnému boji, vyrazili bez obav vpřed. Překvapila
je však střelba z jejich vlastních zbraní a deset Američanů tu
na samém konci války padlo. Roztrpčení pěšáci, vědomi si léčky,
do které padli, ani nepožádali o dělostřeleckou podporu a v
krátké době zahájili protiútok. Došlo k tvrdému boji muže proti
muži, bojovalo se téměř o každý dům, sedm stavení zcela vyhořelo a o střechu přišel i kostel Nejsvětější trojice. 24 německých
důstojnických kadetů a příslušníků Hitlerjugend v boji přišlo
o život, 76 bylo zajato. Na straně Američanů bylo kromě 10 padlých dalších 10 zraněných. 90. pěší divize zde splnila svůj po-

slední těžký úkol.
Válka skončila a Zhůří zažilo, jako ostatní německé vesnice
v českém pohraničí, odsun německých obyvatel a bylo dosídleno z velké části reemigranty ze Slovenska a Rumunska.
V dubnu 1952 byla odsloužena v kostelíku Nejsvětější trojice
poslední bohoslužba, obec vystěhována a celou jí pohltil vojenský prostor Dobrá Voda. Tehdy ves zabrala armáda a všechny
domy postupně zbořila. V polorozpadlé kapli prý vojáci dokonce
nějaký čas chovali prasata. Veškerá zástavba byla kolem roku
1957 zlikvidována -obec se stala cvičným cílem tankového cvičiště.

Kasárna přestala plnit svou funkci v roce 1990. Většina chátrajících budov byla stržena v roce 2009. Ze zaniklé obce Zhůří na
Šumavě se kromě kříže a zříceniny jednoho stavení nedochovalo nic.
Komunistický režim hrubě překrucoval a zamlčoval historické
skutečnosti z působení amerických jednotek v západních Čechách a jedním z hlavních „trumfů“ tehdejších historiků bylo
tvrzení, že Američané na území západní části Československa už
vůbec nebojovali. V 90. letech se o celé události objevovaly
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pouze kusé, nepřesné informace a teprve s vydáním knihy
Američané a západní Čechy
1945 díky získání původních
podrobných vojenských hlášení 90. pěší divize z amerických archivů ve Washingtonu,
vyšlo najevo, co se ve Zhůří
5. května 1945 vlastně stalo.
Z iniciativy bývalých zhůřských
občanů a za přispění Města
Hartmanice byla v místě zbořeného kostela postavena malá kaplička nejsvětější Trojice.
Kříž smíření dokládá smutný
osud zaniklé obce. Jsou zde
také vidět dvě umrlčí prkna
zdobená německými nápisy.
Žulový pomník umístěný nedaleko kaple připomíná osvobozování Československa americkými divizemi v roce 1945
a je věnován padlým 90. americké pěší divize. Jména deseti
padlých amerických vojáků připomínají právě události z 5.
května 1945.
Pravidelně se zde konají pietní
shromáždění. Bylo nám velkou
ctí zúčastnit se právě slavnosti
pořádanou členy Klubu přátel
Šumavy, Klubu přátel Ameriky
a vedením Města Hartmanice,
věnované 20. výročí odhalení
pomníku příslušníkům 90. pěší
divize americké armády ve
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Zhůří u Javorné. Po mimořádně hezkém protikomunistickém projevu „krále Šumavy“ Mgr.
Ivana Petrů promluvil ve stejném duchu profesor Emil Kintzl. Položením květin jsme uctili
památku padlých. Po čestných salvách zahrály
obě hymny.

Po skončení pietního aktu celý konvoj pokračoval na oblíbená místa Šumavy – Prášily,
Rechle, Modrava, Kvilda, Srní atd. V odpoledních hodinách jsme se bez jakýkoliv technických problémů vrátili na základnu Javorná.
Za VCC Nové Jirny Jiřina Vlastníková

SPOLKY A ORGANIZACE
Sdružení Otevřených Srdcí
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INZERCE
Divadelní spolek
Martin Zuran, medailonek ochotníka

jsem také velmi zaměstnaný. Zkrátka život mi přináší mnoho zájmů,
aktivit, že se nestačím divit. Pracuji jako ﬁremní odhadce ve ﬁnanční
instituci, také se starám o Kvapík, podílím se na organizaci kulturního života v Jirnech, pomáhám lidem s rakovinou, miluji přírodu,
moudrost, kolo. Mám rád vše, co je country, celostní pohled na život
a zdraví, kvalitní doutníky a vše, co souvisí s Kubou. Zkrátka mám rád
všechen repertoár z divadla: Život.
2. Proč se věnuješ divadlu? Co tě k němu přivedlo? Tvoje motivace?
K divadlu mě přivedla touha být celebritou na titulních stránkách
prestižních časopisů. Můj přirozený talent konečně odhalil režisér
souboru a obsadil mě ihned a bez přemýšlení do hlavní role prince.
Důležitou motivací pro mě bylo osvobodit princeznu a získat království. Což se nakonec podařilo, ale ze svatby s princeznou zatím
sešlo…
3. Co bys vzkázal čtenářům?
To zní, jako že mám říci nějaké poselství. Tak tedy… Poznal jsem, že
v Jirnech žije mnoho srdečných, otevřených, šikovných, přátelských,
bezelstných a také moudrých lidí. Skutečně! Stejně tak jsem poznal,
že každé nedorozumění, každý problém, každá křivda a každá nepříjemnost slouží jen k tomu, abych se naučil více milovat. To neznamená, že je člověk naivní, že si něco nalhává, že není smutný, že
neprožívá emoce. Znamená to jen, že je na světě rád a ví proč.
martin.zuran@seznam.cz
1. Krátce se nám představ, věk, zaměstnání, zájmy
apod.
Zdravím všechny čtenáře. Jmenuji se Martin Zuran. Jak
jméno napovídá, jsem původně Marťan „z Uranu“, ale
v Jirnech, no už je to nějakých patnáct let, jsem také zapustil kořínek. Co se týká otázky na věk, jsem dost starý
na to, abych věděl, co dělám a proč to dělám, ale ne
dost starý na to, abych věděl, co z toho bude. A proto

INZERCE

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell
15 - 19 týdnů
169 -229,- Kč/ ks.
Prodej 22. 8. 2020
Jirny - potraviny u parku - 14.15 hod.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz
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ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE
JIRENSKÝCH
SPOLKŮ
V SOBOTU

5. ZÁŘÍ 2020
OD 13 HOD.
V NOVÝCH JIRNECH

V LOUCE

Bohatý program:
ukázky z činnosti PČR
a zúčastněných spolků,
soutěže pro děti,
skákací hrad,
občerstvení a DJ.

Těšíme se
na vás!
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Na akci je pro vás připravena řada soutěží,
výuka tanců, divadelní představení pro děti
a promítání filmu v „letním kině“.
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Nově
PRODEJ – RŘD
4+kk, podlahová
plocha 100 m2,
pozemek 161 m2,
Zbytinská ul.,
Praha 9 - Újezd nad
Lesy

Cena 7.750.000,-Kč

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz
cena 40.000,-Kč/měsíc + energie

cena 12.995.0000,-Kč

PRODEJ – novostavba RD 5+kk/3G, podlahová plocha 240 m2, pozemek 1060 m2, Barvínková ul., Květnice
REZER

www.zdiradpekarek.cz

VA C E

PRODEJ – luxusní novostavba RD 5+kk,
garáž, 2 terasy, užitná plocha 200 m2,
pozemek 680 m2, Potoční ul., Šestajovice

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

PROD

ÁNO

PRODEJ – rovinatý stavební pozemek
70x20m, výměra 1412 m2, Svojšická ul.,
Praha 9 - Újezd nad Lesy

+ odstupné

PRONÁJEM – zavedené taneční studio,
podlahová plocha 140 m2, OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy.

REZER

VA C E

PRODEJ – RD 3+kk a 3+1/G/B/T,
podlahová plocha 200 m2, pozemek
1205 m2, Revoluční ul., Šestajovice
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