Právě ve svých rukou držíte první číslo Jirenského
zpravodaje, který má za cíl své čtenáře kvalitně
a aktuálně informovat o dění v Jirnech i Nových
Jirnech. Nerozsáhlý červencový výtisk má především seznámit jirenské obyvatele se záměrem vydávání nového
měsíčníku a nastavit formu a pravidla jeho dalšího vývoje. Takový úvod je nezbytný proto, že obsah a podoba
zpravodaje v následujících měsících a letech je přímo závislá na zájmu veřejnosti, různých organizací
a spolků. Jirenský zpravodaj
bude zkrátka vycházet pro
Vás a Vy se také budete
spolupodílet na jeho obsahu
a celkovém obrazu.
Mnohým jistě nebude
neznámé,
že
Jirenský
zpravodaj není svého
druhu jediným časopisem, který kdy v Jirnech
vycházel. Svou premiéru
i derniéru už mají za sebou Jirenský občasník,
Jirenské listy a Jirenský Všudybyl. Jak
napovídá
titulní
obrázek
vybraných
vydání. Nový zpravodaj nebude výjimečný a nebude se příliš odchylovat
od svých předchůdců, ale naopak na ně bude
navazovat. Úlohou měsíčníku bude opět informovat a nabízet spolkům prostor pro propagaci
jejich nezištné činnosti a celkově podporovat společenský život v obci. Poprvé však bude vydavatelem
obec, čtenářům bude měsíčník nabízen zdarma a jeho
distribuce je uspořádána tak, aby se výtisk dostal
jen těm, kteří mají o jeho přečtení zájem. První číslo má
náklad 350 kusů a je Vám k dispozici na obecním úřadě,
poště, v cukrárně a samoobsluze v Jirnech i Nových
Jirnech. PoZprávy z obce ............... 2 čet výtisků
jednoho čísPodmínky přispívání ...... 3 la se bude odvíjet
Inzerce .............................. 4 od
zájmu

čtenářů, od zájmu Vašeho. Krom tištěné verze se můžete
začíst i do elektronické, která je vyvěšená na internetových stránkách obce.
Ač bude časopis tištěn jednobarevně, tedy jen
v odstínech šedi, jeho úlohu to jistě nikterak neochudí.
Měsíčník bude alespoň zpočátku vycházet v rozsahu
osmi stran ve stávajícím formátu.
Redakční uzávěrka bude zpravidla v polovině měsíce
s tím, že do srpnového vydání je možné odevzdávat
příspěvky do 16. července, jak je uvedeno v tiráži

na druhé straně.
Krom podmínek pro přispívání
články a placenou inzercí se do tohoto čísla
dostaly i zprávy z obce, které pro Vás připravil obecní
úřad. Tato rubrika se bude ve větším rozsahu objevovat
v každém čísle a v příštích měsících k ní přibudou příspěvky zpravující o činnosti různých organizací a spolků. Čas od času se jistě objeví i články věnující
se historii obce a různým zajímavostem.
Nezbývá než věřit a také se snažit o to, aby Jirenský
zpravodaj vycházel ku prospěchu obyvatel Jiren
i Nových Jiren, informoval o dění v obci aktuálně a zajímavou formou, podílelo se na jeho obsahu co nejvíce
přispěvatelů a měl dlouhého trvání.
Milan Bednář, redaktor

I.ročník, 1/2009, červenec

Zastupitelstvo obce:
Bere na vědomí:
• Zprávu p. starosty:
- o výstavbě nové MŠ
- o připravovaném tisku Jirenského zpravodaje
- o dostavbě vodovodního přivaděče z káranských řadů

Souhlasí:
• s předloženou zprávou auditora o přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku za r. 2008 - bez výhrad
• se stanovením místního koeficientu 2 pro všechny nemovitosti na území celé obce dle § 12 zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy staveb.

Ukládá p. starostovi:
• vypracovat obecně závaznou vyhlášku k místnímu koeficientu a jedno vyhotovení zaslat příslušnému správci
daně
• dořešit dle § 11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, navýšení koeficientu
daně pro stavby využívané pro individuální rekreaci a stavby užívané pro podnikatelskou činnost.

OZNAMUJEME, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLKA BUDE V OBDOBÍ
HLAVNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA OD 1. ČERVENCE DO
24. SRPNA.
PROVOZ BUDE OPĚT ZAHÁJEN
25. SRPNA 2009.
OZNAMUJEME, ŽE OBECNÍ KNIHOVNA BUDE
OD 1. ČERVENCE 2009 UZAVŘENA.
PROVOZ BUDE OBNOVEN 6. SRPNA 2009.
KNIHOVNU BUDETE MOCI NAVŠTÍVIT
KAŽDÝ ČTVRTEK
15 - 17 HOD.
Jirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. I. ročník. Adresa vydavatele: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, e-mail:
obec.jirny@jirny.cz. Měsíčník je dostupný i na internetové adrese obce www.jirny.cz. Náklad 350 kusů. Redakční rada pracuje
ve složení: Bc. Milan Bednář, 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 srpnového čísla je 16. července 2009.
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Ke zveřejnění se přijímají články a fotografie, které
se bezprostředně týkají života a událostí v Jirnech
a nejbližších obcích a nebo osob v Jirnech žijících.
Veškeré příspěvky nejsou honorované a o jejich přijetí k otištění rozhoduje redakční rada.
Příspěvky nabídnuté k otištění je možné předávat
na obecním úřadě nebo předat členům redakční rady nebo posílat elektronickou poštou na adresu redakce
nebo na elektronickou adresu členů redakční rady.
Veškeré příspěvky je nutné předat do termínu
redakční uzávěrky. Opožděné odeslání příspěvku
v odůvodněných případech (například z důvodu konání společenské nebo kulturní akce, o níž
je vhodné informovat v připravovaném čísle) musí
být předem oznámeno redakční radě a současně dohodnut závazný termín zaslání příspěvku. Nedodržení stanoveného termínu na odeslání
příspěvků může být důvodem nezařazení příspěvku do připravovaného nejbližšího čísla a jeho
otištění až v čísle následujícím. Redakce má právo
v případě nedostatku místa v připravovaném vydání přesunout příspěvek do bezprostředně následujícího čísla.
Redakční rada si vyhrazuje právo neotisknout
příspěvky, které nesplňují základní požadavky
pro psaní a přijímání textů a inzerátů v měsíčníku a které se tematicky netýkají Jiren a nejbližšího okolí, příspěvky anonymní, texty s použitím
nespisovného jazyka, s vulgárními výrazy, s obsahem
útočícím nevybíravým způsobem na konkrétní osoby,
na lidskou důstojnost, vyvolávající rasovou nenávist
a které jsou v rozporu s dobrými mravy, nebo obsahují
názory se štvavým podtextem.
Rozsah textu příspěvku by neměl přesáhnout půl normostrany, tedy 900 znaků. Delší příspěvky může redakční rada po oznámení autorovi krátit, může požádat
autora o přepracování, může příspěvek rozdělit do něko-

lika pokračování nebo jej zcela odmítnout.
U každého článku musí být na konci uvedeno jméno
a příjmení autora. Je vhodné, aby autor, který dosud
s redakcí nespolupracoval, uvedl své telefonní číslo nebo jiný kontaktní údaj pro případ spolupráce při úpravě
textu, upřesnění formulace v textu, požadavku redakce
na krácení textu, a pod.
Redakce si vyhrazuje právo na standardní jazykové opravy a úpravy z hlediska spisovného českého jazyka nebo z důvodu srozumitelnosti
textu.
Texty, tabulky nebo grafy musejí být vytvořeny
v českém jazyce na počítači v běžném textovém editoru, na psacím stroji a nebo ručně psaným čitelným
písmem. Text v elektronické podobě je nutné dodat bez vložených obrázků. Dále je nevhodné vytvářet grafické úpravy textu, které komplikují
výsledné typografické zpracování.
Fotografie určené k otištění mohou být na fotografickém papíru nebo v digitální formě. Digitální fotografie musejí být zaslány v rozlišení minimálně 300
dpi v grafickém formátu JPG, BMP, EPS nebo TIF.
Musejí být kvalitní, opatřené popiskami a jménem
autora. Redakční rada má právo nekvalitní fotografie nepoužít nebo v případě zaslání více kusů fotografií ke konkrétnímu článku nebo na dané téma
vybrat pouze některé fotografie.
Inzerci přijímá výhradně obecní úřad (viz adresa
v tiráži měsíčníku), který následně vyřizuje i způsob zaplacení. Text inzerátu je nutné psát srozumitelně a čitelně, v opačném případě bude uveřejněn bez záruky
správnosti. Plošnou inzerci mohou podnikatelé a firmy
zpracovat do výsledné grafické podoby a předat na CD
s názvem inzerátu nebo zaslat elektronickou poštou
na adresu obecního úřadu.

Ceny řádkové inzerce
do 120 znaků ... 50 Kč, 120 až 360 znaků ... 120 Kč
výraznější rámeček ... + 50 %, tučný nadpis ... + 30 %
Řádkové 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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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 vytištěni 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.
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