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Milí čtenáři,
Jirenský zpravodaj se tímto vydáním
přehoupl do druhého ročníku.
I v nadcházejícím roce bude ke každému měsíci připadat jedno vydání
a redakce se nikterak nepokusí vyhnout snaze o kvalitní obsah.
Lednové vydání přináší důležitější
zprávy z obce a ohlíží se za uplynulými Vánoci. Jak bylo avizováno
v minulém vydání, předkládáme
Vám část obecní vyhlášky, které věnujte dostatečnou pozornost. Zpravodaj krom toho přináší zajisté další
zajímavé články. Do dalšího roku
i desetiletí Vám přejeme mnoho
úspěchů a šťastný život.

L

eden bývá nejstudenějším měsícem v roce. Především pro děti je to měsíc
zimních sportů a radovánek. Ve zdejším spíše rovinatém prostoru se za
zimním vyžitím chodilo na nějaký vhodný svah sáňkovat, ale častěji se stal centrem vesnice zamrzlý rybník.
Typickým sportem už od dvacátých let minulého století byl lední hokej a jeho
místní variace. Výroba sportovních potřeb nebyla v té době ještě příliš rozvinutá
a ani při hokeji se neužívalo zdaleka tolik ochranných prostředků jako dnes.
Vaše redakce Brusle neměly valnou kvalitu, hokejky byly převážně domácí výroby anebo se do
kotouče tlouklo jen vhodnými klacky. Jak ostatně dokazují fotografie z první republiky, čepele hokejek určitě nejsou stejně
dlouhé.
I přes tento technický nedostatek vířil zamrzlý rybník životem. Pamětníci vzpomenou
i na časté malé zápasy, kdy se dopoledne hrál hokej a odpoledne na ledě trochu nebezpečný fotbal. Rybník byl svědkem přežívajících, odborně řečeno, kolektivních identit, kdy
se hráči vážně dělili na Hořejšáky a Dolejšáky. Hranicí „ hořejších a dolejších“ Jiren byla
dnešní Brandýská ulice. Do této rivality se ještě navíc míchala mládež ze zámku
a z Nových Jiren.
Snad ještě do konce 70. let minulého století se na rybnících v okolí i v Jirnech konaly
amatérské, ale poměrně kvalitní turnaje v ledním hokeji mezi reprezentanty jednotlivých
obcí. Před konáním zápasu se na rybníku vytvořilo litím vody hřiště s kvalitním ledem
a dokonce i s podélnými čárami. Upevnily se branky a mantinely představoval navršený
sníh. Při samotné hře podporovalo každé mužstvo množství hlučných fanoušků a přihlížejících. Dnes by asi těžko někdo dokázal zorganizovat takový turnaj.
Milan Bednář

Zprávy z obce

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
je tu zase čas, kdy mnozí z nás bilancují minulý rok.
Navzdory hektické době, ve které žijeme, vyšším požadavkům na techniku a infrastrukturu a stále nedostatečným finančním zdrojům jsem přesvědčený, že je opět
za námi kus povedené práce. Využívám této příležitosti
znovu k poděkování těm, kteří se zapojili do dění v obci
a pomáhali tak k jejímu aktivnímu chodu i k chodu jejích příspěvkových organizací.
Uplynulý rok byl rokem těžkým, ale dá se říci
i úspěšným. Úspěšným především v tom, že se podařilo
dokončit poslední chybějící úseky splaškové kanalizace,
podstatně zvýšit dopravními opatřeními bezpečnost dětí
a chodců v okolí školy a autobusové zastávky a zahájit

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce dne 21. 12. 2009
Zastupitelstvo obce:

Bere na vědomí:
• zprávu o investičních akcích a finančním hospodaření
obce k 30. 11. 2009
• připravované investiční akce na r. 2010
Schvaluje:
• Návrh provizoria rozpočtu na rok 2010
Celkový příjem včetně převodu financí z r. 2009 a úvěru od KB ve výši 52 976 470 Kč
Výdej ve výši 52 185 000 Kč s rezervou ve výši
791 470 Kč
• Cenu vodného a stočného na rok 2010 ve výši
56,20 Kč/m3 včetně DPH.

Jirny se dočkaly vody z Káraného

Dopoledne 18. prosince začala proudit do jirenských
domácností voda z Káranského řadu. Projekt, do kterého
se zapojilo několik obcí včetně Jiren a který si vyžádal
roky příprav a prací, musel být ukončen do konce roku
2009. Do té doby totiž platila hygienická výjimka pro
tzv. Jirenský pramen, kterým se zásobovala pitnou
vodou naše obec, ale také například město Úvaly. Výjimka stanovila nejvyšší možnou koncentraci dusičnanů
na 80 mg/l a přitom je standardní mezní hodnota 50
mg/l. Snahou bylo dodržovat standardní normu, ale ne

II.ročník
1/2010
leden

2

výstavbu tolik očekávané nové mateřské školy i přesto,
že se nepodařilo na její stavbu zajistit finanční
prostředky z dotačních fondů. Doufejme, že bude letošní
rok v tomto směru příznivější.
Stojíme na prahu nového roku, kdy si dáváme i nová
předsevzetí a úkoly. Pro obec to bude znamenat hlavně
dokončit stavbu nové MŠ, zrealizovat přestavbu části
prostor staré MŠ pro potřeby základní školy a dále i získat finanční prostředky na rekonstrukce stávajících
místních komunikací a chodníků.
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte vyslovit či
respektive napsat přání: Važme si jeden druhého a zachovejme si vzájemnou úctu. Přeji Vám všem pevné
zdraví, hodně štěstí, lásky, porozumění a hodně úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Stanislav Skořepa, starosta

vždy se to podařilo.
Dusičnany jsou neblahým dědictvím intenzivního zemědělství minulých desetiletí. V zažívacím traktu
člověka může dojít k redukci dusičnanů na toxické dusitany, které mají vlivem dalších chemických reakcí karcinogenní účinky. Proto je jejich koncentrace pečlivě
sledována. Výrobci balených vod a filtrů dokazují na
„nezávislých“ studiích, že prakticky i minimální koncentrace dusičnanů může být zdraví nebezpečná. Pravdou však je, že průměrný příjem dusičnanů pitnou
vodou činí přibližně 6 % hodnoty celkového denního
akcepovatelného příjmu, což je vcelku zanedbatelné číslo. Mnohem více této látky přijmeme z ostatních potravin, a to především ze zeleniny.
Káranská voda má dlouhodobou koncentraci dusičnanů těsně pod hranicí 25 mg/l, tedy hluboko pod
mezní hodnotou. Z tohoto, ale i z jiných hledisek, je
proto naprosto zdravotně nezávadná. Navíc se řadí mezi
tvrdší vody, což není sice dobrá zpráva pro domácí spotřebiče, ale lidskému tělu prospívá.

Milan Bednář

Obec Jirny děkuje firmě

za pomoc a darování chodníkové dlažby
v hodnotě 20 000 Kč.

Jirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. II. 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 500 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 únorového čísla je 15. ledna 2010.
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nančních prostředků získaly obce pomocí dotace, jejíž
podmínkou však bylo, že může proběhnout renovace jen
Poplatek za svoz TKO na rok 2010 zůstává ve stejné vý- těch zastávek, které stojí na pozemku obce. V Jirnech
ši 500 Kč / osoba (nemovitost) jako v loňském roce. splňovala tuto podmínku pouze jedna zastávka, ale
Složenky za poplatky budou průběžně rozesílány během v Nových Jirnech všechny čtyři.
Milan Bednář
měsíce února. Úhradu lze provést na poště, převodem
z účtu nebo ve výjimečných případech v hotovosti Setkání se svatým Mikulášem
pokladny na OÚ Jirny v úředních dnech (až od 9. února
Pátého prosince uspořádalo v jirenském farním kostele
2009). Termín splatnosti je do 31. 3. 2010.
Připomínáme, že poplatky neuhrazené do termínu sv. Petra a Pavla občanské sdružení Občané obcí Jirny
splatnosti budou navýšeny na trojnásobek dle vyhlášky a Nové Jirny Setkání se svatým Mikulášem. Cílem akce
č.1/2007 ze dne 10. 1. 2007.
Poplatek za psa pro r. 2010 je ve stejné výši jako v loňském roce - 100 Kč za každého psa - splatný do 31. 3.
2009.
OÚ

Poplatky za svoz TKO a za psa

Nové autobusové zastávky

V průběhu prosince se rýsovala konečná realizace dalšího projektu, a to modernizace autobusových zastávek

Ztracená kapela v jirenském kostele

Autobusové zastávky Jirny, Nové Jirny II.

v Jirnech i Nových Jirnech. Podobné nové zastávky můžete vidět v Šestajovicích nebo Horoušanech, jelikož na
tomto projektu spojilo sílu více obcí, podobně jako u realizace přivaděče z Káranského řadu. Drtivou většinu fi-

bylo zajisté přilákat více mladých lidí do kostela, ale také založit každoroční tradici a upozornit na problém
chátrajícího interiéru jirenského chrámu. Část výtěžků
také proto měla jít na opravu dnes již nefungujících varhan. Akce se setkala s velkým zájmem jirenských a snad
i přespolních rodin, který překvapil i samotné organizátory. Kostel byl zaplněn až po kúr.
V programu nebylo jen setkání dětí a jejich rodičů
s Mikulášem a anděly (čerti samozřejmě nemohli na
svaté místo vstoupit), ale především v první části koncert křesťanské folkové Ztracené kapely. Texty písní
byly očekávaně na náboženská témata, což nemuselo
každému být po chuti, ale po hudební stránce bylo představení ve spojení s akustikou kostela takřka uchvacující. Velice zpěvné a zajímavé melodie zajistily především
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Zprávy z obce

šly celé rodiny, známí a přátelé z Jiren, Nových Jiren,
malým posluchačům nadmíru zábavný podvečer.
Po halasném dožadování se dětí se svatý Mikuláš Šestajovic i Nehvizd, aby si společně zazpívali, popřáli
i s nebeskou družinou octli před osazenstvem. Po po- hezké svátky a naladili se do štědrovečerní atmosféry.
slední společné písničce a krátkému slovu Mikuláše se
děti dočkaly sladkého daru i bez často neoblíbeného poetického vystoupení. Samotné předávání však probíhalo
nejspíše vlivem velkého počtu uchazečů poněkud chaoticky, ale nicméně se nakonec dostalo na všechny.
Stručně řečeno se jednalo o akci, která může naplnit
cíle organizátorů. Svou vysokou kulturní úrovní byla zábavnou a nezapomenutelnou pro každého účastníka
a pořádajícímu občanskému sdružení patří velký dík za
jeho práci pro jirenský kostel a společenský život v obci.

Zpívání u kapličky

Milan Bednář

Pomalu tající, již dávno ne bílý sníh křupe pod kroky
chvátajících opozdilců. Jsou dvě hodiny odpoledne
Kapličce se dostalo pozornosti mnoha lidí
24. prosince a v Nových Jirnech zaznívají lesem první tóny houslí. U kapličky se zde konal již tradiční koncert Nejedna hospodyňka přinesla na ochutnávku i něco ze
své kuchyně. Vánoční zpívání už tak neodmyslitelně
patří k tradicím naší obce. Bez okázalé reklamy, bez jakýchkoli anoncí se tak dobrá akce dostala do povědomí
místních obyvatel.

Dita Bělová

Vánoční mše v jirenském kostele

Na Štědrý den se od 16 hodin odpoledne konala tradiční
půlnoční mše v kostele sv. Petra a Pavla v Jirnech. Mši
sloužil františkán bratr Petr, který působí v kostele Panny Marie Sněžné v Praze 1 na Jugmannově náměstí. Při
čtení z Písma o Kristově narození, čtení starozákonním
a apoštolského listu se vystřídalo několik jirenských věřících. Svým kázáním se sloužící snažil oslovit a zapojit
především děti, kterých však v lavicích sedělo pomálu.
Jinak byl jirenský kostel důstojně zaplněn věřícími
i zvědavci, i když v průběhu mše někteří lidé odcházeli,
snad protože byla teplota v kostele znatelně nižší než ta
venkovní.
Druhý den, na Slavnost narození Páně, se konala bohoslužba od půl jedenácté dopoledne tentokrát za přítomnosti jirenského faráře Rafała Marcina Sulwestrzaka,
které se zúčastnilo ještě více lidí než při Štědrém dni
a kostel byl tak cele zaplněn.

Muzikanti před kapličkou

pod širým nebem. Prvotní nápad vznikl již před deseti lety, když se trojice hudebníků – pánové Zpěvák, Vopava
a Kolátor rozhodli zpříjemnit Štědrý den občanům
Nových Jiren hudebním dostaveníčkem, a tak si mohli
ti, kdo přišli, za zvuků klarinetu, houslí a kytary, zapět
nejznámější vánoční koledy. Letos se již zdaleka nejednalo o komorní dostaveníčko Jireňáků, vždyť se tu se-

Distribuce knihy o Jirnech

Milan Bednář

Distribuce knihy o historii a současnosti Jiren dále probíhá na místech vyjmenovaných v prosincovém vydání
Jirenského zpravodaje. Navíc se k rychlému a bezproblémovému prodeji připojili dobrovolníci, a to pí. Hana
Hiršlová a p. Václav Jelínek v Jirnech a pí. Anna Rytířová v Nových Jirnech.

Milan Bednář

Zprávy z obce
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Obecnívyhláška

Obecně závazná vyhláška obce
JIRNYč.1/2007 ze dne 10. 1. 2007
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce JIRNY vydalo dne 10.1.2007 podle
ustanovení §14 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 229/2003Sb. a v souladu s ustanovením §10 a §84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část první
Základní ustanovení

Čl.1
1) Obec JIRNY zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,
f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
2) Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad
v Jirnech. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon
č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č.565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanoveno jinak.

Část druhá
Hlava I

Poplatek ze psů
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bem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit
zánik své poplatkové povinnosti.
2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od
placení poplatku podle zákona o místních poplatcích
nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro
osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku
každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození,
a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno
nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo,
rodné číslo nebo IČO.
Čl.5
Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi /za úplatu/
evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato
známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa
téhož držitele.

Čl.6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci,
ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se
platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za
započatý kalendářní měsíc.
Čl.7
Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 100 Kč

Čl.8
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného
kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu
Čl.3
splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 14 dnů
Poplatník
ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
Čl.9
území obce.
Osvobození
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
Čl.4
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
Oznamovací povinnost
zdravotním postižením, které byl přiznán III.stupeň
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku pímimořádných výhod podle zvláštního právního předsemně nebo ústně do protokolu do 14 dnů vznik své
pisu,
poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíb)
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
ců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsoČl.2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Obecnívyhláška

těchto osob,
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis,
e) osoba, která prokazatelně převzala psa z útulku. Od
poplatku je osvobozena po dobu 2 let.

Hlava II

Poplatek za užívání veřejného prostranství

7

II.ročník
1/2010
leden

nen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo
nebo IČO a nahlásit rozsah záboru v m2. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.
Čl.14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl.10 až do
dne, kdy toto užívání skončilo.

Čl.10
Předmět poplatku
1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových
Čl.15
prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
Sazba poplatku
pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění 1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i zapostavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkučatý den užívání veřejného prostranství:
sů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
a) za provádění výkopových prací 10 Kč/m2/den
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užíb) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování
vání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reprodeje 10 Kč/m2/den
klamní akce nebo potřeby tvorby filmových
c) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování
a televizních děl.
služeb 10 Kč/m2/den
d) za umístění stav. zařízení a stav.materiálu v rámci
Čl.11
SP 300 Kč/měsíc
Veřejné prostranství
e) za umístění reklamního zařízení, cirkusů
Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky pova10 Kč/m2/den
žují všechna místa na území obce sloužící veřejnému užíf) za umístění a provoz lunaparků a jiných obdobných
vání, tj. zejména silnice, místní komunikace, ulice,
atrakcí 100 Kč/den
náměstí, stezky pro pěší, zastávky autobusů, nezpevněné
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa - o celk.
nebo zatravněné plochy, hřiště a parky. Tato definice plahmot. do 3,5t 2 000 Kč/rok; o celk. hmot. nad 3,5t
tí bez ohledu na vlastnický vztah k pozemku.
6 000 Kč/rok
Nedílnou součástí této vyhlášky je příloha č.1 – seznam
vyjmenovaných veřejných prostranství.
Čl.16
Splatnost poplatku
Čl.12
1) Poplatek je splatný:
Poplatník
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší
1) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají
7 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veveřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl.10.
řejného prostranství započato,
b) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální
Čl.13
částkou je splatný poslední den v příslušném týdnu
Oznamovací povinnost
nebo měsíci,
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku píc) poplatek stanovený roční paušální částkou je
semně nebo ústně do protokolu užívání veřejného
splatný ve 2 splátkách k 28.2 resp. k 31.8. příslušnéprostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. V přího kalendářního roku.
padě užívání veřejného prostranství na dobu kratší 2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo
než 3 dny je nutno splnit tuto povinnost nejpozději
státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatv den zahájení užívání veřejného prostranství někteník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následujírým ze způsobů zvláštního užívání. Pokud tento den
cí pracovní den.
připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen
Čl.17
oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující praOsvobození
covní den.
1) Poplatku nepodléhá:
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povia) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu
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zdravotně postiženou,
2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení,
b) akce, pořádané bez vstupného na veřejném
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo
prostranství nebo jejichž výtěžek je určen na charitasídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo
tivní a veřejně prospěšné účely
právnickou osobu, která je podnikatelským subjekc) akce, pořádané místními organizacemi
tem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je
nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikapoplatník povinen správci poplatku oznámit písemně
telské činnosti.
nebo ústně do protokolu:
3) Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen
a) ve lhůtě stanovené v Čl.13 této vyhlášky,
oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného
b) v případě vzniku osvobození po splnění oznamovavstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže
cí povinnosti ihned, kdy nastala skutečnost zakládajíbyla v ceně vstupného obsažena.
cí nárok na osvobození.
4) U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní
3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povia veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto
nen oznámit zánik nároku na osvobození.
skutečnost správci poplatku prokázat.

Hlava III

Čl. 22
Sazba poplatku
Sazba poplatku u úhrnné částky vybraného vstupného
Čl.18
činí pro:
Předmět poplatku
a) kulturní akce 5 %
1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kul- b) sportovní akce 5 %
turní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého c) prodejní akce 10 %
o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsa- d) reklamní akce 15 %
žena.
Čl.23
Čl.19
Splatnost poplatku
Vstupné
Poplatek je splatný:
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník ak- a) do 7 dnů ode dne pořádání akce.
ce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
Čl.24
Čl.20
Osvobození
Poplatník
1) Od poplatku jsou osvobozeny:
Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořáa) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní
dají.
a veřejně prospěšné účely
b) akce pořádané místními organizacemi
Čl.21
2) Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník
Oznamovací povinnost
povinen nahlásit správci poplatku současně
1) Poplatník je povinen nejpozději 14 dnů před konáním
s oznamovací povinností podle Čl.21.
akce oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do
protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání Zbývající část vyhlášky uvedeme v příštím čísle.
a výši vstupného.
Poplatek ze vstupného

Zdravotnický koutek

Epidemie chřipky

určeným pro jednorázové použití.

Ruce si pravidelně
myjte vodou a mýdlem.

Přichází období zvýšeného výskytu
onemocnění sezónní chřipkou, do
něhož se promítne rozšířený nový
Použité kapesníky
kmen H1N1.
ihned po použití vyProjeví-li se u vás
Jak chránit sebe i své okolí?
hoďte do odpadkovépříznaky chřipky, ne-

Při kašlání a kýchání si přikrývejte nos a ústa kapesníkem

ho koše.

prodleně vyhledejte
lékařskou pomoc.

Zdravotnický koutek

Projeví-li se u vás
příznaky chřipky, udržujte od ostatních lidí
odstup
alespoň 1 metr.
Projeví-li se u vás

Dopisy ctenaru

příznaky chřipky, zůstaňte doma
a nechoďte do práce, do školy nebo na místa s větší koncentrací lidí.
Neobjímejte se, nelíbejte a nepodávejte

Vážená redakce,
způsob, jakým jste začali v Jirenském zpravodaji psát
o událostech v obci, má ten správný „šmrnc“. Občané
jsou tak podrobně informováni o tom, co se v Jirnech dě-
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si ruce při pozdravu.
Nedotýkejte se
očí, nosu či úst
špinavýma rukama.

připravila Hana Švehlová

povrchové kanalizace, chodníků a povrchu silnice. Vše
se dělalo ručně a s pomocí „načerno“ soukromně sehnaného vyřazeného lanového bagru. Pouze závěrečný
povrch dělala firma. Bylo nás osm, kteří to dělali (dnes
už žije pouze p. Gajer
a já).
Také nedostatek míst ve
školce se řešil tak, že jsem
dostal od MNV dopis
(mám ho schovaný na
památku), v němž mi bylo
sděleno, že pokud nebudu
chodit na brigády na
tenkrát budované nové
školce (u rybníka), nebude
můj syn přijat (stálo mě to
120 brig. hod.). Podobně
Družstevní ulice po průtrži mračen v roce 1972.
bylo brigádnicky vybuje. Přeji Vám, aby ten elán, s kterým jste začali, vydržel dováno i staré zdravotní středisko.
stále. Je to pro nás všechny prospěšné – v posledním čísAle konec smutného vzpomínání. Všichni sami vidíle inspirovala vzpomínka na „Občanské fórum“ a na to, me, jak obec vzkvétá a rozdíl mezi okolními obcemi se
jak se začínalo s novými představiteli, zvolenými ve svo- téměř vyrovnal. Navíc,
bodných volbách po r. 1989.
dík novému areálu
Jako Jirenský rodák a senior pamětník, si dovolím za- zdraví, nově téměř hovzpomínat na to, co se v Jirnech za těch asi 20 let změni- tovému areálu školky
lo. Toto vzpomínání chci adresovat hlavně těm „novým“ v ul. 5. května a doděJireňákům, kteří si zde vybudovali své domovy a na lání všech inženýrjejich častou kritiku nedostatků v obci, kterou slyším při ských sítí máme
svých vycházkách s pejsky a při svém drobném úroveň, kterou nemají
podnikání.
ani některá menší
Před 20 lety byly Jirny oproti okolním obcím dosti za- města.
ostalé. Jinde už byly díky podnikavějším zastupitelům
Věřím, že jakmile to
vybudovány cele nebo částečně inženýrské sítě. U nás finance dovolí, dočkáne. S tím se začalo teprve po r. 89. Nemohu nevzpo- me se i těch lepších
menout na to, jak vypadala ulice Družstevní a 5. května, chodníků a zpevněných
kde bydlím. Bláto pod kolena a po průjezdů traktorů do povrchů bočních ulic.
bývalého kravína (Nyní sídlo REWE – Penny) zůstaly Na závěr bych chtěl ří- Brigáda na stavbě povrchové
koleje v bahně 20 cm hluboké a osobní auto neprojelo. ci, že Jirny a jejich okolí kanalizace v ulici 5. května
Voda vytékala do silnice z okapů a dvorků. Zkrátka je krásné, žiji zde 73 let
v roce 1973
středověk.
a nikdy bych neměnil.
Když už jsme se na to nemohli dívat, tak nám MNV
Váš čtenář Václav Sůra st.
alespoň sehnal materiál a my jsme se zdarma pustili do

Spolky a organizace

SDH Jirny
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Ani v tomto roce Vás nepřestáváme informovat
o činnostech Sboru dobrovolných hasičů v Jirnech.
Naším doposud posledním výjezdem se stal požár
obytné buňky v Jirnech dne 18. 12. 2009. Ve večerních
hodinách jsme obdrželi poplašnou zprávu o požáru nízké
budovy. Po příjezdu na místo jsme rozvinuli útočné vysokotlaké vedení a zahájili jsme hašení požáru.
K uhašení požáru bylo nezbytné rozebrání dřevěných
palubek, které nám zamezovaly přístup k ohnisku požáru. Největším nebezpečím byly zaparkované nákladní automobily, u kterých hrozilo přeskočení požáru. Naštěstí
požár nebyl na tolik rozsáhlý, aby k tomu došlo. Největším problémem však byl velký mráz, který po celou
I u hasičů najdete Mikuláše, čerty a anděle
dobu zásahu sužoval nejen nás, ale i techniku. Celý záv
uplynulých
letech.
sah trval něco málo přes hodinu.
Dalšími akcemi, kterých bychom se v letošním roce chtěli zúčastnit, jsou soutěže
v hasičském sportu a pravidelná odborná
příprava členů výjezdové jednotky sboru.
V minulém roce jsme měli v plánu zúčastnit
se tří soutěží, ale soutěže v Šestajovicích
a v Nových Jirnech byly zrušeny z důvodu
nepříznivého počasí. Naše nové soutěžní
družstvo B je stále nabuzeno velmi dobrým
výkonem ze soutěže v Přišimasech, kde obsadilo krásné 3. místo. Na tento úspěch
bychom chtěli navázat, a proto neponecháme nic náhodě. Stejně tak doufáme, že se
naše družstvo A nenechá zahanbit, a ukáže
nám, co v nich doopravdy je, a že zopakují
jejich triumf z předloňské soutěže v Šestajovicích.
Bohužel nic není pouze růžové, proto
Fotografie z výjezdu k požáru obytné buňky v Jirnech
bychom chtěli připomenout úmrtí našich
dlouholetých zasloužilých členů, a to
V uplynulém roce zaznamenala naše jednotka zhruba
třicet zásahů. Nejvíce jsme vyjížděli k drobným požá- p. Josefa Koloce, p. Františka Antoše a p. Milana Koparům a dopravním nehodám, kterých bylo v uplynulém ro- se, se kterými jsme se důstojně rozloučili.
Více aktuálních informacích naleznete na našich
ce opravdu požehnaně. Naštěstí se všechny požáry
a dopravní nehody obešli bez zranění. Největším požá- webových stránkách www.hasicijirny.cz.
za SDH Jirny Milan Slabý
rem loňského roku se stal požár rodinného domu v Kozovazech dne 31. 10.
V roce 2009 jsme nezapomněli ani na naše nejmenší SK Viktorie Jirny
spoluobčany a dne 20. 6. jsme pro ně přichystali Hasič- Mužstvo „A“ SK Viktorie Jirny si i přes porážku v Tepský den, kde jsme předvedli naší techniku a děti mohly licích zachovalo do konce podzimní části soutěže výna vlastní oči spatřit hašení požáru osobního automobi- bornou výkonnost a přezimuje tak na prvním místě
lu. Další zpestřením pro děti byl skákací hrad a disko- tabulky. Na svém kontě má 39 bodů se suverénně nejtéka. Na svátek sv. Mikuláše jsme také nezaháleli lepším útokem i obranou a nejbližší pronásledovatel
a připravili pro naše děti Mikulášskou besídku, které se FC Chomutov si do jarní části přináší jen 32 bodů.
Výsledky posledních zápasů jsou následující: FK
zúčastnili i sv. Mikuláš, čerti a anděl. Všechny děti musely být celý rok velice hodné, protože nikoho z nich si čer- Teplice B – Viktorie Jirny 3:0, Viktorie Jirny – FC
ti neodnesli do pekla a laskavý anděl je odměnil Přední Kopanina 5:2, Sokol Brozany – Viktorie Jirny
sladkostmi. Podobné akce chystáme i v letošním roce 0:1, Viktorie Jirny – FK Litvínov 4:0.
Milan Bednář
a doufáme, že účast bude minimálně tak velká, jako

Recepty z našichobcí

Tříkrálový slaný závin

Dnes Vám přinášíme recept na tříkrálový slaný závin.
Závin, do kterého můžete případně i zapéct minci. Na koho podle tradice padne kousek s mincí, ten bude mít
v daném roce blahobyt.
Přejeme dobrou chuť.
Ingredience: 500 g hl. mouky, 30 g droždí, 250 ml podmáslí, 50 ml vlažné vody, sůl, kmín, pepř, ½ lžíce anýzu, 250 g anglické slaniny, 3 vařená vejce, 200 g
strouhaného sýra, 3 nakrájené červené papriky.

Spolecenská kronika
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Příprava: Do mísy rozdrobíme droždí, nalijeme vodu
a necháme vzejít kvásek. Do druhé mísy nasypeme
prosátou mouku, přidáme sůl, kmín pepř i anýz. Přilejeme kvásek i podmáslí a vypracujeme hladké, nelepivé
těsto. Necháme vykynout (trvá to asi 45 min.). Poté vyválíme placku, poklademe slaninou, paprikou, pokrájenými vajíčky i nastrouhaným sýrem. Poté zabalíme,
vložíme do vymaštěné mísy, potřeme rozšlehaným
žloutkem a pečeme v troubě při 140 stupních.
Dita Bělová

• V lednu oslaví jubilejní 70. narozeniny Libuše Čiháková,
75. narozeniny Jana Kočárníková a 80 let se dožívá Alexandra Vocílková. Všechny tři dámy jsou z Nových Jirnech.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
• Do života vítáme v Jirnech Tomáše Fantu a v Nových
Jirnech Vojtěcha Vosmíka.
• Navždy nás opustili František Finěk z Nových Jiren
a Josefa Pechalová z Jiren.

Inzerce

Ve společenské kronice se uvádí životní jubilea od 70 let
výše po pětiletích (od 90 let věku se připomínají každé
narozeniny), narození 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.

SMLUVNÍ PŘEPRAVA OSOB

731 347 362
Cena 20,- Kč/km
Poskytujeme kvalitní službu.
Odvoz vašeho vozu již v základní ceně.

DANĚ A ÚČETNICTVÍ
Vedení účetnictví,
vedení daňové evidence malých
i větších firem, zpracování daní,
vedení mzdové agendy.
Tel.: 602 251 1 22
Ing. Hana Ederová - EDEREX.
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