Milí čtenáři,
po úvodním čísle Vám přinášíme Jirenský zpravodaj poprvé
v podobě, v jaké by měl do budoucna vycházet. Červencové
úvodní číslo přineslo cenné poznatky
nejen
Vám,
ale
především redakci. Po velkém
zájmu, který se odrazil v rychlém rozdání výtisků, jsme se
rozhodli zvýšit náklad o sto kusů na výsledných 450.
Srpnový zpravodaj přináší
informace o dvou velkých investičních projektech, které se v
obci realizují. Jedná se o stavbu
potřebné mateřské školky a
vodovodního přivaděče, který
zajistí přísun kvalitní vody z Káraného.
Na stránkách se poprvé objevuje zdravotnický koutek a zahajujeme
i
společenskou
kroniku.
Prostor byl dán samozřejmě i
prezentaci různých spolků a organizací, kterých v Jirnech a
Nových Jirnech působí poměrně
velký počet. Doufáme, že se počet přispívajících spolků v
dalších měsících zvýší a jejich
členové budou pravidelně informovat o své nezištné činnosti.
Na závěr Vám přejeme hezký
zbytek prázdnin a příjemné počtení Jirenského zpravodaje.
Vaše redakce

S

rpen nebyl vždy měsícem, který navozuje myšlenky na poklidnou a zaslouženou dovolenou nebo prázdniny, jak se dnešnímu člověku může
zdát. Naopak byl tento měsíc zvláště na venkově symbolem velké dřiny,
jak ostatně napovídá základ slova.
Ještě v 16. století bylo při žních běžné používání srpu a vrchnost právě
v této době zatěžovala své poddané v nejvyšší míře robotou. Poddaný se z
panského pole vracel na své a opět používal nástroj, který se stal ikonou
těžké práce. Později se stále častěji používala pohodlnější kosa, která
úmorné období poněkud zkrátila.
Především na začátku 20. století zasáhla industrializace v plné míře i
venkov a Jirny nemohly zůstat výjimkou. Fotografie pořízená v roce 1936
zachycuje mlácení obilí poblíž naší obce. Jirenští statkáři Čížek a Skořepa tehdy přesunuli své lokomobily na pole, k nim nechali zapojit mlátičky
a dříve těžká práce byla částečně nahrazena rachotem stroje.
I přesto, že se už za první republiky všichni jirenští neživili zemědělstvím, nějaká letní dovolená byla pro drtivou většinu obyvatel obce naprosto nemyslitelná. Někdo může na staré doby pohlížet idylicky a
nostalgicky, jako na pravý venkov, který už se nevrátí. Jiný se těší z toho,
jak se doba změnila a nebo si ten velký rozdíl ani neuvědomuje.
Milan Bednář
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Výstavba nové mateřské školky
Objekt nové MŠ se staví v ulici 5. května u stávajícího
zdravotního střediska, jehož 1. patro se stane součástí
školky.
Stavba se skládá ze 2 objektů, SO 01 a SO 02. Objekt
SO 01 má v přízemí kuchyni s kapacitou 350 – 400
strávníků a školní jídelnou s 80 místy. V 1. patře bude jeden pavilon dětí (vč. potřebného zázemí) a propojením
se zdravotním střediskem vznikne druhý pavilon (dnes
školní družina).
Objekt SO 02 je přízemní, budou zde 2 pavilony dětí
včetně veškerého zázemí. Technická zázemí budou v
podsklepené části.
Celková kapacita nové MŠ bude 108 dětí.
Stavbu provádí firma Sefimota a.s. Praha, která
splnila všechna kriteria výběrového řízení.
Nabídková cena stavby činí 49 884 019 Kč
vč. DPH. Stavba byla zahájena v dubnu
2009, termín dokončení bude v březnu
nebo dubnu 2010.
K 15. 7. 2009 jsou hotovy
všechny základy, základová
deska, část nadzemí SO 02
a připravuje se armování
pro konstrukce stěn
SO 01.

Financování stavby mělo být zajištěno z vlastních
zdrojů a dotací. Obě žádosti o přidělení dotace (ROP,
FROM) však nebyly schváleny a zastupitelstvo obce
tak stálo před problémem jak stavbu dofinancovat. Bylo
rozhodnuto stavbu dokončit v plném rozsahu projektu.
Obec má cca 28 mil. Kč vlastních finančních prostředků a chybějící finance ve výši 22 mil. Kč budou řešeny
dodavatelským nebo bankovním úvěrem.
dle textu starosty obce Stanislava Skořepy zpracovala
Ing. Zdeňka Havlová

Jirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. I. ročník. Adresa vydavatele: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, e-mail:
obec.jirny@jirny.cz, tel.: 281 962 945. Měsíčník je dostupný i na internetové adrese obce www.jirny.cz. Náklad 450 kusů. Redakční rada pracuje ve složení: Bc. Milan Bednář, Dita Bělová, Dana Gregorová, Ing. Zdeňka Havlová, Václav Jelínek, Hana
Švehlová. Adresa redakce: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny. E-mail redakce: zpravodaj@jirny.cz. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce. Evidenční číslo MK ČR E 18995.
Redakční uzávěrka zářijového čísla je 16. srpna 2009.
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Pohledy na objekty mateřské školky SO 01 a SO 02. Půdorysy staveb a tyto pohledy jsou uveřejněny na
internetových stránkách obce www.jirny.cz.

Informace o stavbě „Vodovodní
přivaděč pro zásobení Úvalského
regionu z Káranských řádů“
Předpokládaný rychlý vývoj spotřeby vody v regionu
Úvalsko, způsobený rozvojem bytové výstavby včetně
průmyslových zón, vyvolal potřebu aktualizace řízení,
technologie čerpadel a nastavení vodovodního systému
na stávající výhledové potřeby vody v regionu.
Projekt řeší zásobování obcí Úvaly, Jirny, Nové Jirny,
Horoušany a Horoušánky kvalitní vodou z Káranských
řádů.
V návaznosti na všechny potřebné studie a posudky
stavbu projektoval Vodohospodářský rozvoj a výstavby
a.s. Praha. Stavbu provádí Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s. Praha, odštěpný závod 7.
Projekt zahrnuje sedm stavebních objektů včetně napojení na stávající vodovodní řády.
Stavba byla zahájena v únoru roku 2008, termín
dokončení je červenec 2009 a konečný termín ukončení
veškeré činnosti je v červnu 2010.
Nabídková
cena
díla
včetně
DPH
činí
49 306 030,18 Kč. Svazku obcí se podařilo získat 45%
dotaci z nabídkové ceny od Ministerstva zemědělství
ČR. Nadto bude projekt spolufinancovat i Středočeský
kraj částkou 5 000 000 Kč.
Finanční spoluúčast jednotlivých členů Svazku obcí
Úvalsko je dána procentuálním podílem, který vyjadřuje potřebu jednotlivých členů. Byl brán ohled na
výhledový počet obyvatel a s tím spojený
předpokládaný odběr vody. Z celkové částky po

odečtení dotací, t.j. přibližně 22 mil. Kč, je procentní
podíl Jiren a Nových Jiren na investici 31,9. To činí
zhruba 7 mil. Kč. Nejvyšší podíl nese město Úvaly.
Stavba průběžně pokračuje a na podzim 2009 bude
dokončena s tím, že zajistí dobrou kvalitu vody a dostatečný tlak v řádech.
Ing. Zdeňka Havlová

Volné pobíhání psů
V poslední době dochází k nárůstu těchto případů a tím
i k porušování obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 ze
dne 14. 5. 2008. Obec Jirny bude tyto případy řešit přes
odchytovou službu, která sjedná nápravu a psa odchytí
na náklady jeho majitele (cca 5 - 10 000 Kč).
V zájmu zajištění veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně, bezpečnosti a zdraví v obci lze na veřejných prostranstvích vodit psy pouze na vodítku.
OÚ

Svoz popelnic na směsný odpad,
bioodpad a tříděný odpad
Doporučujeme občanům, aby popelnice na směsný odpad, bioodpad a pytle s tříděným odpadem připravovali
na ulici již večer před termínem svozu. Pokud nádoby
nebo pytle nebudou v brzkých ranních hodinách před
domem, pozdější urgenci nelze vyhovět. V případě, že
zapomenete nádobu na směsný odpad připravit, máte
možnost si vyzvednout na OÚ Jirny v úředních hodinách náhradní pytel s logem firmy.
OÚ
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Svoz bioodpadu

Daň z nemovitosti - novostavby

V případě zájmu o zajišťování svozu bioodpadu (biologicky rozložitelný odpad z domácností a ze zahrad), se
mohou občané přihlásit na tel. č. 725 768 400 (AVE CZ
Benátky n/Jiz., ing. Máslíková).
Svoz probíhá každý sudý týden, vždy v úterý ve
14denních intervalech v období od dubna do konce listopadu.
Smlouvu na tuto službu s ročním vyúčtováním
obdržíte
poštou přímo od svozové firmy AVE CZ, Průmyslová 1002, 294 71
Benátky nad Jizerou.
Cena za vývoz za uvedené
období a dle velikosti nádoby je stanovena:
nádoba o objemu 120 litrů - 320 Kč + DPH
nádoba o objemu 240 litrů - 560 Kč + DPH
Pořizovací cena nádoby:
nádoba o objemu 120 litrů - 850 Kč + DPH
nádoba o objemu 240 litrů - 1 000 Kč + DPH
OÚ

Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb
podle § 9 odst. l písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o
dani z nemovitosti, ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti zákona č. 1/2009 Sb., osvobození se poskytne
naposledy ve zdaňovacím období 2009.
Ti majitelé novostaveb, kteří podali řádné daňové
přiznání, nemusí podávat nové. Finanční úřad automaticky zašle na zdaňovací období 2010 složenku.
OÚ

První pomoc
Krvácení z velkých tepen
Zastavíte tak, že poraněnou
tepnu stisknete přímo v ráně a
držíte až do příjezdu záchranky.
Krvácení
ze
středních
a
menších tepen zastavíte přiložením tlakového obvazu.
Uvolnění dýchacích cest
Hlavu zakloníte dozadu a
pootevřete ústa poraněného. V žádném případě
hlavu nepodkládejte.
Stabilizovaná poloha
Pokud zraněný pravidelně
dýchá a pracuje mu srdce,
uložte ho do stabilizované polohy na
boku, hlavu mu podložíte jeho rukou.
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Příspěvky politických stran
Blíží se předčasné volby do Poslanecké sněmovny ČR,
které se budou konat 9. a 10. října 2009. V této souvislosti upozorňujeme občany a obzvláště členy politických stran v Jirnech, že veškeré propagační
materiály politických stran a taktéž články propagující
kandidáty nebo jejich strany se budou zveřejňovat výhradně ve formě placené plošné inzerce. Podmínky a ceny plošné inzerce jsou uvedeny na osmé straně tohoto
čísla, nebo na internetových stránkách obce www.jirny.cz v sekci věnované Jirenskému zpravodaji.
redakce

Oživování
Začněte masáži srdce, hrudník osoby ležící na pevné
podložce stlačte 30krát. Ruce položte doprostřed hrudní
kosti, přibližně na spojnici
bradavek. Hrudník je třeba
promáčknout zhruba o 4-5
centimetru. Srdeční masáž se
provádí o frekvenci 100 stlačení za minutu.
Umělé dýchání
Střídá se s masáží srdce, vždy
dva vdechy do úst na 30 stlačení. Jednou rukou držte čelo a
ucpaný nos zraněného, druhou
rukou pozvedněte bradu. Umělý vdech musí být dostatečně
dlouhý, hrudník postiženého
by se měl zvedat přibližně tak,
jako by se postižený sám nadechoval. V oživování
pokračujte až do obnovení životních funkcí nebo příjezdu záchranky.
připravila Hana Švehlová
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pustit, a proto se začalo vyjednávat s vedením TJ Sokol
Jirny, aby toto hřiště přešlo do majetku Sokola. Rozpočet a příjmy Sokola jsou malé, ale i přesto výbor souhlasil.
Píše se rok 2000 a skupinka maminek zakládá sdružení,
Mohli jsme se radovat, ale jen chvilku, protože zařehjejímž jediným cílem je sehnat finance a místo na vybu- tal úřední kůň.
dování dětského hřiště. Jako ideální místo byl vybrán
Všechno bylo špatně, nic neodpovídalo normám, hřipark u nákupního centra v Jirnech, který byl a je ve ště nebylo oplocené, písek nebyl měněn jednou ročně a
vlastnictví TJ Sokol Jirny.
nebyly dělány testy na nezávadnost písku, a tak muselo
Tehdejší vedení výboru TJ vyšlo maminkám vstříc a být pískoviště odstraněno. Začaly se ozývat hlasy, že se
poskytlo pozemek za symbolickou 1 korunu ročně na do- o hřiště nikdo nestará, ale pokud se vypsala brigáda
bu pěti let za podmínek, že se o vybavení a okolí hřišťát- nikdo nepřišel, nikdo neměl zájem.
ka bude sdružení starat.
O loňských letních prázdninách se hřišťátko naposleDalším krokem bylo sehnat finance. Byl osloven OÚ dy zrekonstruovalo ze sponzorského daru v hodnotě
Jirny, podnikatelé i občané z Jiren a blízkého okolí. 10 000 Kč (poskytla fa Červenka – Jirny).
Všechny maminky a členky sdružení se snažily a za velTato částka byla vyčerpána na barvu (na všechny
mi krátkou dobu se sešlo 45 000 Kč . Jako poděkování dřevěné a kovové plochy), štětce, speciální tabulovou
všem dárcům jsme rozdávali ručně vyrobené odznaky barvu, odstraňovač starých nátěrů, krytinu na střechu
ve tvaru barevného nafukovacívícefunkční
věže,
ocelové
ho míče.
lanko a systém na uchycení
Za vybrané peníze a dary v
nových houpaček, řetěz na lepodobě
materiálu,
hlavně
zeckou stěnu, provaz na špldřeva, bylo nakoupeno a vyrohání, kačírek na vysypání pod
beno: dřevěná vícefunkční věž
skluzavkou, šrouby a odbornou
se skluzavkou, samostatně stoopravu truhlářem p. Bělou. Paní
jící skluzavka, dřevěná sestava
Dana Gregorová darovala nové
na umístění houpaček, kovové
odpadkové koše a výtvarně je
„áčko“ na zavěšení pneumatik,
ozdobila.
plechová tabule na kreslení kříOpět vše marné. Dětské hřišdou, dřevěný stoleček s moťátko u nákupního střediska v
tivem deskové hry „člověče
Jirnech bylo ve 26. týdnu tohoDěti chodí na zrušené hřiště už jen ze zvyku.
nezlob se“, na jehož výrobu bylo
to roku odstraněno.
Foto Milan Bednář.
využito starého pařezu, závěsná
Najednou se ozývají hlasy, že
dřevěná houpačka ve tvaru beranidla, kladina, kladková je to špatné, že je to škoda, proč se hřiště zrušilo, proč,
houpačka, závěsný koš na basketbal, pískoviště, směs proč, proč???
na betonování, barvy, šrouby, lana, lavičky a odpadOdpověď je jednoduchá, prostě proto, že lidé berou
kové koše.
vše moc samozřejmě. Nikdo nevidí ty odpracované
Jirenské dětské hřiště bylo slavnostně otevřeno akcí hodiny, najeté kilometry pro materiál, nakupování mate„INDIÁNSKÝ DEN“ a začalo sloužit široké veřejnosti, riálu na opravu z vlastní kapsy, odklízení a likvidace
škole i školce. Naše hřišťátko nám všichni záviděli.
zničených věcí, odpovědnost za případný úraz a
Bohužel během krátké doby jsme se začali potýkat s mnoho, mnoho jiného s tím souvisejícího.
nájezdy vandalů a chuligánů. Závěsné houpačky byly
Bohužel se našli i spoluobčané, kteří se zajímají, zda
ukradeny, a to co nešlo ukrást, bylo zničené, po- jsme se „náhodou“ neobohatili z oné zmiňované sbírky,
sprejované a ohořelé od zapalovačů.
která proběhla před 9 lety a zajímají se, co se stalo s vyCelých pět let platili opravy ze svých kapes členové bavením hřišťátka. Hřišťátko (zařízení - pozn. redakce)
sdružení a jejich rodiny. Manželé a tatínkové ve bylo rozprodáno zájemcům za částku 4 000 Kč a tato
volných chvilkách bezplatně opravovali, montovali, při- částka bude připsána do pokladny TJ Sokol Jirny.
vezli – odvezli, natřeli a prostě dělali vše, aby hřišťátko Ročně byly na opravu hřišťátka vynakládány nemalé
zůstalo provozuschopné a bezpečné. Bohužel marně.
částky cca 5 000 Kč.
Blížil se konec nájemní smlouvy s TJ Sokol Jirny, děZávěrem bych ráda poděkovala všem zúčastněným
ti zakládajících maminek odrostly a nikdo nový nechtěl rodinám i výboru TJ Sokol Jirny za čas, materiál i fitoto břemeno převzít. Sdružení se rozpadlo. Tak co s nance, které dětskému hřišťátku věnovaly.
tím???
Jitka Hrubešová
Zrušit hřišťátko po pěti letech, to jsme nechtěli do-

Odstranění dětského hřišťátka v
Jirnech
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TJ Sokol Jirny
Sokol má v naší obci bezesporu hluboce zakořeněnou tradici. Vždyť jeho počátky sahají již do roku 1905. Pro ty
z vás, kteří jste dosud neměli možnost se seznámit s historií našeho sdružení, i pro všechny ostatní, které zajímají naše současné aktivity, připravujeme do jednotlivých
vydání tohoto zpravodaje sloupek o naší organizaci TJ
Sokol Jirny.
Nejprve ze vzpomínek pamětníků a z kronik
Píše se rok 1905 a do Jiren se vrací ze „zkušené“ pan
Fr. Bobek a společně s ním přichází i vyučený truhlář
pan Fr. Turek. Právě tito dva pánové stojí u zrodu Sokola. 15. 9. 1905 bylo zapsáno v kronice jako datum prvního zasedání ustanovující valné hromady Sokola.
V nastávajících dvou letech se cvičilo nejprve v sále
u pana Aug. Antoše a později i na jeho dvoře v
provizorní tělocvičně. Členstvo v organizaci se rychle
rozšiřovalo a nebyl víkend, aby se členové místního sdružení neúčastnili některého přeboru.
Když prostory dosavadní provizorní tělocvičny u pana Aug. Antoše přestaly postačovat, bylo rozhodnuto o
postavení nové tělocvičny. K tomu účelu se zakoupil pozemek „špička“ (dnes park u samoobsluhy), ale posléze

mi divadelními a hudebními představeními i na rozkvětu kultury v obci.
Aktuální dění v TJ Sokol Jirny
V průběhu posledních měsíců se naší organizaci podařilo sehnat svou činností (především mám na mysli pořádáním country bálu a pravidelným cvičením aerobiku) i
sponzorským darem od firmy LeCo, s.r.o. dostatečné
množství finančních prostředků pro pořízení geodetického zaměření budovy sokolovny. Tyto plány jsou
pro naši organizaci klíčové.
Na druhou stranu jsme byli nuceni z důvodu bezpečnosti demontovat herní prvky v našem parku před
samoobsluhou v Jirnech.
Dita Bělová

Základní organizace Svazu
postižených civilizačními
chorobami se sídlem v Jirnech

Organizace sdružuje občany ze 3 obcí – Jiren (včetně
Nových Jiren), Šestajovic a Zelenče. Jejím cílem je
umožnit starším, nemocným a jakkoli handicapovaným
lidem účast na veřejném kulturním, společenském i
sportovním dění.
Invalidním členům je připravena pomoci
řešit jejich problémy. Organizace je činná
již řadu let a její aktivity jsou různorodé.
Má 230 členů.
Od října do března je pravidelně každou
sobotu zajištěno plavání v bazénu
Pedagogické fakulty UK v Brandýse n. L.
Každoročně jsou organizovány 3 - 4
jednodenní zájezdy, někdy zájezdy dvoudenní a v posledních 3 letech vícedenní zájezdy do maďarských lázní, spojené s
poznáváním památek a zajímavostí Maďarska.
Pravidelně 3 - 4 za divadelní sezóny jsou
zakoupeny vstupenky do různých divadel.
Členové výboru organizace navštěvují
své členy při jejich životních výročích (od
80 let každoročně) s gratulací a dárkem.
Slavnostní otevření sokolovny v roce 1921. Archiv Václava Jelínka.
Byl založen taneční kroužek, který umí českou a nyní nacvičuje moravskou besedu. Má za sebou
se upustilo od myšlenky stavby na tomto pozemku a byl řadu veřejných vystoupení v okolí, v Praze a na Výpřijat návrh pana MUDr. Čížka na rekonstrukci a přestav- stavišti. Výhledově chce zkusit i country tanec. Bohužel
bu jeho hospodářského stavení, které sdružení odkoupi- však zápolí s nedostatkem tanečníků a tanečnic.
lo. Vlastními silami byla budova přestavěna na
Veškerá uvedená činnost je zveřejňována ve vývěstělocvičnu a 26. 6. 1921 slavnostně otevřena. Přestavba kách a v případě volných míst je možná i účast nečlenů.
sokolovny do dnešní podoby proběhla až v roce 1963I touto cestou chce organizace poděkovat všem 3 pří64.
slušným obecním úřadům za jejich materiální a fiSokol v obci nebyl jen tělovýchovnou organizací, ale nanční příspěvky.
podílel se významnou měrou k rozvoji vlastenectví a svýIng. Zdeňka Havlová
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Pouť v Jirnech se vydařila
Farní kostel v Jirnech je zasvěcen svatým Petru a Pavlu,
jejichž svátek se slaví 29. června. Tento den letos připadl na pondělí, oslava svátku patronů jirenského kostela
byla tedy přenesena na neděli 28. června. Na přípravě
programu poutní slavnosti se podílelo nedávno vzniklé
občanské sdružení Občané obci Jirny a Nové Jirny.
Jedním ze základních cílů tohoto sdružení je obnova varhan v jirenském kostele a také spolupráce na pěstování
kultury v obcích Jirny a Nové Jirny.
Program pouti v Jirnech byl bohatý a díky překvapivě příznivému počasí mohl proběhnout v „suché
variantě“. Nepochybně ústředním bodem byla slavná bohoslužba v jirenském farním kostele, kterou celebroval
místní duchovní správce P. Mgr. Rafal Marcin
Sulwestrzak
spolu
s P. Pavlem Dominikem Hertlem, SDB za
hojné
účasti
místních farníků
a
především
poutníků
z
okolních
Slavná mše svatá
i vzdálenějších
farností. Již před bohoslužbou měli poutníci možnost seznámit se s klíčovými body historie kostela a přilehlé
zvonice. Po skončení poutní mše byla okolo kostela příležitost k neformálnímu setkání a debatě při pouťových
koláčcích a jiných dobrotách.
Pak již si na své přišli především ti nejmenší spolu s
rodiči. Dětské odpoledne zahájilo milé taneční vystoupení malých děvčátek z místního Sokola. Následovaly

Rozloučení s Josefem Kolocem
V sobotu 11. 7. 2009 se na místním hřbitově konalo rozloučení s jirenským rodákem panem Josefem Kolocem,
který odešel ve věku nedožitých 75 let.
Byl členem místních hasičů,
skautů, zajímal se o letectví a historii. Od svých 14 let fotografoval. Jako fotograf vešel do povědomí
mnoha lidí zejména krásnými černobílými snímky. Měl vzácný dar vidění přírody a její neopakovatelné
kouzlo dokázal zachytit svým objektivem. Uspořádal mnoho výstav, ať už samostatných či

nejrůznější sportovní soutěže. Na ty, kteří zvítězili, ale
konečně na všechny, kteří se zúčastnili, čekala sladká
odměna.
Večerní část programu oslav patronů jirenského
kostela patřila hudbě. V kostele vystoupilo kvarteto Mu-

Společná Agapé po mši

sica Gaudeans (Radostná hudba). Soubor, který se ve
složení flétna, hoboj, violoncello a kytara věnuje interpretaci barokní hudby a také transkripcím zcela jiných hudebních stylů (díla romantismu, ale i jazzových
autorů), sestavil program z třívětého Koncertu G dur
Antonia Vivaldiho, čtyřvěté Sonáty C moll Johanna Joachima Quantze a ze slavných Musorgského Obrázků z
výstavy, které pro nástrojové obsazení kvarteta zdařile
upravil kytarista souboru Pavel Ciboch. Večerní koncert
v jirenském kostele byl důstojným a vskutku radostným
zakončením oslav letošního jirenského patrocinia. Ty
byly povzbuzením jistě nejen pro všechny účastníky,
ale také pro organizátory samotné. To, že byly bohatě
navštíveny dokládá, že Jirny a Nové Jirny si zaslouží
nejen obnovu varhan v místním farním kostele, ale také
čilejší kulturní život, jak o to chce usilovat sdružení Občané obci Jirny a Nové Jirny.
MUDr. Pavel Jansa

společných se svými kolegy malíři.
Jako dobrý kamarád s otevřeným srdcem a vnímavou duší bude žít dál v našich vzpomínkách.
za jirenské výtvarníky Dana Gregorová

Upozornění
Ve společenské kronice budeme od příštího čísla
uveřejňovat narození, životní jubilea od 70 let výše po
pětiletích a úmrtí. Životní jubilea se budou vztahovat k
měsíci příslušného čísla zpravodaje, narození a úmrtí k
předešlým měsícům. Občané, nebo rodinní příslušníci,
kteří si nepřejí uveřejnění, nechť kontaktují Obecní
úřad Jirny do data redakční uzávěrky.
E-mail: obec.jirny@jirny.cz, tel.: 281 962 945.
redakce
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Ceny plošné inzerce v Jirenském zpravodaji

1/1 strany - 178 x 265

1/2 strany - 178 x 130

1500 Kč

800 Kč

1/4 strany - 87 x 130

1/8 strany - 87 x 63

450 Kč

250 Kč

Uvedené rozměry plošné inzerce: šířka x výška v milimetrech.
Rozměry časopisu: 210 x 297, rozměry zrcadla (plochy tisku): 182 x 269.
Inzeráty mohou být otištěny jen ve výše uvedených rozměrech, nelze je tisknout na spad.
Dodané inzeráty musejí mít tiskovou kvalitu 300 dpi a být ve formátech *.pdf, *.eps, *.tif, *.jpg. Tisk je
jednobarevný a inzeráty proto budou vytištěny v odstínech šedi. Je zbytečné odevzdávat inzeráty ve více barvách.
Je možné složit inzerát i z jednotlivých komponent - logo a obrázky ve formátech *.eps, *.tif, *.jpg a texty ve
formátech *.txt nebo *.doc.
Inzeráty budou přijímány pouze ve formátech výše uvedených.

Ceny řádkové inzerce
do 120 znaků ... 50 Kč, 120 až 360 znaků ... 120 Kč
výraznější rámeček ... + 50 %, tučný nadpis ... + 30 %
Řádková inzerce je určena k jednorázovým soukromým účelům. Nelze ji využít pro běžné komerční účely, ke kterým je k dispozici plošná inzerce. Řádková inzerce bude otištěna v písmu Times New Roman o velikosti 11 bodů. Jednotlivé inzeráty budou ohraničeny rámečkem. Řádkovou inzerci odevzdávejte v elektronické podobě (ve
formátech *.doc nebo *.txt), případně vytištěné nebo v rukopisu.
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