V sobotu 17. září navštívil naše město pan PhDr. Marcel Chládek, MBA – senátor za
rakovnický a lounský okres a náměstek hejtmana Středočeského kraje. Návštěva se
uskutečnila u příležitosti zahájení rekonstrukce parku a odpočinkové zóny u domů
s pečovatelskou službou čp. 36 a 405 Jesenice. Úpravy budou financovány pomocí dotace získané od Středočeského kraje – Fondu životního prostředí.

Sedmé veřejné zasedání zastupitelstva
Dne 14. září 2011 se v budově stálého kina v Jesenici konalo sedmé veřejné zasedání
zastupitelstva města. Na připraveném programu bylo celkem 16 bodů a velmi rád konstatuji, že jednání s přispěním všech zastupitelů i přítomných občanů probíhalo věcně a
s cílem řešit nastolené otázky ve prospěch města a jeho obyvatel.
Po zahajovacích formalitách předepsaných zákonem o obcích a jednacím řádem zastupitelstva byla provedena kontrola plnění všech dosud přijatých usnesení a bylo konstatováno, že usnesení jsou průběžně plněna s tím, že z dříve uložených úkolů jsou na
programu 7. zasedání následující body:
• převod pozemků pod ČOV – číslo usnesení 11/3 a 19/5/2011
• prodej bytů v čp. 339 Jesenice – číslo usnesení 15/5/2011
• zateplení základní školy – číslo usnesení 18/5/2011
Nadále zůstávají v řešení:
• získání pozemků pod sběrný dvůr – usnesení číslo 9/6/2011
• územní plán města – usnesení číslo 12/6/2011
A nyní k jednotlivým bodům programu. Vedle běžně a opakovaně projednávaných záležitostí týkajících se rozpočtových změn vyplývajících z běžného života města a nákupu a prodeje pozemků, které jsou vždy řádně oznámeny a vyvěšeny, byly důležitými body jednání zejména:
• informace o prodeji bytů v čp. 339
• informace o postupu prací z úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení
• změny ve složení kontrolního výboru
• úprava vyhlášky – zákaz pití alkoholu
• úhrada nájmu za pozemky pod městskou čistírnou odpadních vod
• informace o možnosti využití dotačních titulů při zateplení základní školy
• informace o připravované rekonstrukci sociálního zařízení v autokempu
• zpráva rady města o činnosti za období červen až srpen 2011
• zpráva ekonomky Ing. Pikešové o hospodaření města za období leden až srpen
2011
Prodej bytů ve Školní ulici čp. 339 byl zahájen usnesením zastupitelstva na zasedání
15. 6. 2011, kdy bylo schváleno prohlášení města jako vlastníka bytů a rovněž byla
schválena pravidla prodeje. Soudní znalec zpracoval odhady a stanovil výsledné ceny
bytů a nebytových prostor včetně opotřebení. V současné době město připravuje
v souladu se schválenými pravidly prodeje bytů nabídky na prodej současným nájemníkům, které budou nejpozději do konce září doručeny všem oprávněným osobám. Pokud
současní nájemníci projeví o koupi bytu zájem, budou postupně připravovány kupní
smlouvy.
Úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 8 mil. Kč, jehož přijetí zastupitelstvo
schválilo na svém zasedání v dubnu 2011, je důležitým zdrojem peněz a impulzem pro
zahájení a realizaci oprav bytového fondu města. Současně je možno tyto peníze využít
v souladu se stanovenými pravidly, na opravy a modernizaci bytů a domů fyzických, ale
i právnických osob, které vlastní své nemovitosti v katastrálním území města. Vzhledem
k tomu, že realizované akce musí být proinvestovány a profinancovány zhruba do konce
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roku 2012, vyhlásilo již město řadu veřejných zakázek, které budou zahájeny a některé i
dokončeny ještě v letošním roce. Jedná se především o:
• výměnu oken v bytových domech
• opravu domu čp. 100 – fasáda, kanalizace
• opravu domů čp. 404, čp. 407 – střecha a střešní okna
• zpracování projektové dokumentace na opravu střechy čp. 212
• výměnu oken čp. 240
Město předpokládá, že investice pouze v letošním roce přesáhne 4 mil. Kč. S občany
nebo právnickými osobami byla dosud podepsána pouze jedna smlouva. Doporučuji proto všem, kdo má v úmyslu svoji stavbu nebo byt zvelebit s pomocí výhodné půjčky, aby
navštívil městský úřad, kde mu budou poskytnuty všechny potřebné informace.
V dalším bodě jednání zastupitelstvo schválilo změny ve složení kontrolního výboru.
Předseda pan Zdeněk Cink a místopředseda pan Mgr. Petr Koníř rezignovali z důvodů
pracovního vytížení a nedostatku času na své funkce a rovněž na členství ve výboru. Zastupitelstvo svým hlasováním rozhodlo o snížení počtu členů kontrolního výboru z pěti
na tři. Předsedou kontrolního výboru pro další období byl zvolen pan Josef Švajcr.
Vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích byla
již jednou zastupitelstvem schválena, avšak Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra doporučil, aby místa, kde je pití alkoholu zakázáno, nezahrnovala veškerá veřejná prostranství ve městě, ale aby byly určeny konkrétní ulice a prostory.
V nové Obecně závazné vyhlášce č. 3/2011 zastupitelstvo schválilo zákaz pití
v prostorách Mírového náměstí a v ulicích Žatecká, Plzeňská, Oráčovská, Rabasova,
Školní, 5. května, Krtská, Okálová, V Jahůdkách, Nádražní, Smetanova, Příčná,
V Zahradách, Křižíkova. Lokality byly vymezeny především s ohledem na to, kde jsou
umístěna školská zařízení, kudy se pohybují děti a kde jsou dětská hřiště.
Na jednání zastupitelstva v červnu 2011 byla podána informace, že pozemky pod čistírnou odpadních vod jsou v majetku Pozemkového fondu ČR a že tento požaduje na
městě úhradu nájemného za cca 10 let zpět, a to v celkové výši 405 393 Kč. Zastupitelstvo toto neodsouhlasilo a pověřilo vedení města jednáním s Fondem. Řada jednání se
uskutečnila a podařilo se dojednat úhradu nájmu pouze za 3 roky zpět v celkové výši 78
498,- Kč. Zastupitelstvo tento princip odsouhlasilo a pověřilo starostu podpisem dohody
s Fondem.
Již několikrát na zastupitelstvu města a téměř na každém jednání rady je řešena problematika zateplení a rekonstrukce topného systému základní školy. Jedná se o velmi
nákladnou záležitost (dle rozsahu prací 20 – 30 mil. Kč), na kterou je nutno zpracovat
žádost o dotaci. Na základě nových informací zastupitelstvo schválilo podání žádosti o
dotaci do Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 2 – Zlepšování kvality
ovzduší a snižování emisí.
V dalším průběhu jednání zastupitelstvo schválilo zadání veřejné zakázky na vybudování sociálního zařízení na Autokempu v Jesenici. Autokemp je důležitou základnou pro
rozvoj cestovního ruchu na Jesenicku, a proto již dříve rozhodla rada města podat žádost
o poskytnutí dotace prostřednictvím Místní akční skupiny Rakovnicko. Na přiznání dotace město dosud čeká a doufá, že bude poskytnuta.
V bodu programu různé byla podána „Zpráva rady města o činnosti za období červen
až září 2011“. Rada se sešla celkem pětkrát a vedle již zmíněných záležitostí řešila řadu
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dalších úkolů. Mimo jiné také problematiku snižování nákladů na provoz odpadového
hospodářství, kdy město doplácí ročně na tuto činnost cca 1 mil. Kč. Podrobná informace o dosažených úsporách bude poskytnuta v dalším článku.
Vedle záležitostí týkajících se města samotného, byly řešeny i aktivity týkající se přidružených obcí. Například se podařilo zajistit:
Podbořánky:
• oprava povrchu na vozovce ke golfu (sponzorské financování Ing. Kroupa a p. Willi
Dieter)
• úprava terénu pod kontejnery na návsi (dlažba, drť, odbagrování staré skládky)
• instalování 3 ks laviček
• odvoz odpadků za hřbitovní zdí
• trativod u studny na návsi
• oprava studny na hřbitově a 3 studen na návsi
• osazení dopravní značky obytná zóna
• sekání trávy
Bedlno:
• oprava kapličky
• oprava překopu na návsi
• sekání trávy
Soseň:
• oprava kapličky
• odvoz starého nepořádku skruže, aj. z návsi
• navázání kontaktu s novým majitelem statku o znovuzprovoznění přístupové cesty
podle rybníka
• sekání trávy
• připravujeme přemostění škarpy pod návesním rybníkem
• umístění značky 30 km neprošlo přes Dopravní inspektorát Rakovník
Kosobody:
• instalace zrcadla v zátočině na návsi
• prořezávka stromů na návsi (vrby, osiky)
• oprava kanálu dešťové kanalizace
• oprava kapličky
• sekání trávy
Chotěšov:
• čistění vpusti u rybníka na návsi
• sekání trávy
• úklid odpadů kolem hřbitova
V závěru jednání zastupitelstva byly předneseny dvě důležité zprávy. V první zprávě
paní ekonomka města Ing. Pikešová informovala zastupitele a veřejnost o úrovni hospodaření města za období leden až srpen 2011. Bylo konstatováno, že k 31. 8. 2011 má
město na svých účtech částku 17 259 000 korun. Významná část těchto financí bude ve
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II. polovině roku 2011 a v roce 2012 investována do zlepšení stavu bytového hospodářství města a dalších plánovaných akcí.
Ve druhé zprávě paní Balounová, předsedkyně finančního výboru, přednesla zprávu o
činnosti výboru za první pololetí letošního roku. Výbor se sešel celkem 6 x. Byly provedeny kontroly služebních cest, vyplácení cestovného, proplácení náhrad zaměstnavatelům, kontrola placení poplatků za odvoz komunálního odpadu, kontrola nájemních
smluv obecního majetku, placení nájemních smluv, kontrola nákupů vybavení úřadu
(technika, nákup kancelářských potřeb), kontrola plateb za telefonní hovory, kontrola
hospodaření ATC, kontrola hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, kontrola
smluv o dílo, kontrola nájemních smluv v obecních bytech.
Na závěr zpráva výboru konstatuje, že až na drobné nedostatky, které výbor doporučil
odstranit, nebyly shledány žádné významné závady.
Za radu města Ing. Jiří Svoboda, CSc. – starosta

Autokempink
Kromě budování centrálního sociálního zařízení, které bylo projednáváno na veřejném jednání zastupitelstva, nás letos v autokempinku čeká ještě jedna podstatnější změna. Rada města přijala nabídku majitele Chvojkovského mlýna u Podbořánek a rozhodla
o nákupu pěti dřevěných chatek za celkovou cenu 125 000,-Kč. Nabídka na prodej chat
zapadla do plánu na oživení a záchranu autokempinku, pro jehož splnění bude nutné investovat mnohem více peněz.
Dovezené chaty nahradí stávající typu B, které jsou co do kvality ubytování a poskytovaných služeb na nejnižší úrovni a již dávno přesáhly svou životnost a které jsou nyní
postaveny pod asfaltovým hřištěm v horní části areálu. Původní dřevěné stavby jsou již
rozebrány (provedli naši zaměstnanci) a odpad je připraven k odvozu na skládku. Nové
chaty jsou ve velmi dobrém stavu a náklady na jejich renovaci budou přijatelné. A protože rozměrově přibližně odpovídají těm zbouraným, budou postaveny na původní betonové základy, které nebude nutné téměř upravovat.
Ing. Roman Valuš – místostarosta
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Odpady na pokračování – III
Tento článek je třetím pokračováním nekonečného seriálu „Odpady“, ve kterém bych
chtěl popsat výsledky našeho dosavadního snažení o optimalizaci odpadového systému a
o snížení jeho nákladů. V červnovém vydání Občasníku jsem popsal výsledky analýzy
současného stavu, ze které vyplynuly náklady na likvidaci jednotlivých druhů odpadů a
především různé nehospodárnosti systému. Také jsem popsal návrhy změn, na jejichž
seznam bych rád navázal.
1. Sběr tříděného odpadu
Během července byly v Jesenici rozmístěny dělené nádoby na sběr barevného a bílého skla o celkovém objemu 2 m3, v obcích jsou osazeny samostatné 1,5m3 nádoby. Průběžnou kontrolou bylo zjištěno, že třídění skla je většinou obyvatel dodržováno, jen několik jedinců snahu ostatních ignoruje a do boxů na bílé sklo stále vhazují i sklo barevné. Bohužel jsou do nádob vhazovány i sklenice s celým obsahem (např. okurkami), což
nesvědčí o příčetnosti oněch konkrétních osob.
V Jesenici byla zřízena dvě nová stání s nádobami na tříděný odpad a na ostatních
místech byly upraveny velikosti a počty jednotlivých nádob, které by v důsledku této
změny neměly být přeplňovány nebo naopak vyváženy poloprázdné. Tímto krokem byla
zajištěna lepší dostupnost kontejnerových stání pro obyvatele určitých částí Jesenice.
K drobné změně došlo u kulturního domu, kde byla iglů přesunuta za budovu směrem
k Jamce. Důvodem byl neutěšený stav při pohledu z náměstí.
Jak bylo avizováno v předchozím článku, přestala nám společnost BECKER od června účtovat pronájem nádob na tříděný odpad, což i s ohledem na zvýšení jejich počtu
znamená roční úsporu cca 60 000 Kč. V červnu jsme také informovali o dohodnuté 10%
slevě za vývoz nádob. K té se nám nyní povedlo dohodnout další slevu ve výši 20% a u
vývozu papíru dokonce 50%. Tyto slevy budou poskytnuty od měsíce září a budou pro
nás znamenat další úsporu ve výši cca 80 000 Kč.
Přehled množství vytříděného odpadu v tunách
Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

měsíce 1-8/2011

plast

14,706

14,339

15,808

11,516

papír

12,077

9,736

9,495

7,229

sklo

21,17

19,74

13,37

17,632

tetrapack

0,066

0,026

0,055

0,041

Celkem

48,019

43,841

38,728

36,418

Z uvedené tabulky vyplývá, že v letošním roce dochází v porovnání s loňským
k mírnému nárůstu vytříděných odpadů. Z detailnějších rozborů je zřejmé, že k nárůstu
vytříděného množství odpadů došlo především v posledních dvou měsících, a pokud
uvedené tempo nepoleví, tak překonáme i zatím rekordní rok 2008.
2. Oddělení sběru pytlů Becker
Při analýze systému jsme zjistili, že se potištěné pytle BECKER ukládaly do kontejneru na komunální odpad a že jsme za jejich likvidaci platili dvakrát. Na základě tohoto
zjištění byl na sběrném místě umístěn samostatný uzamykatelný kontejner, do kterého
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jsou pytle s potiskem BECKER ukládány. Do dnešního dne byl naplněn 1 kontejner, který firma BECKER odveze zdarma. To znamená úsporu cca 7 000 Kč a pokud se tyto
kontejnery za rok naplní tři, tak úspora by byla ve výši minimálně 20 000 Kč.
3. Výsledky ostatních opatření - budou zřejmé až později, protože již v červnu jsem
upozorňoval na to, že jejich účinek se projeví až s odstupem času.
Je však jedna okolnost, o které bych Vás chtěl informovat již nyní, přestože se plně
projeví až v rozpočtu na rok 2012. Protože jsme deklarovali, že přenesení veškerých nákladů na likvidaci odpadů ve městě na občany je pro nás nepřípustné, tak jsme vyvolali
jednání se společností BECKER, která nám v Jesenici zajišťuje likvidaci veškerého odpadu. Výsledkem jednání je dohoda o poskytnutí slevy ve výši 20% na veškeré služby. Znamená to 20% slevu na odvoz tříděného odpadu (již jsem se zmínil výše), slevu
na odvozy odpadu ze sběrného dvora, ale i slevu na vyvážení popelnic. Celkovou úsporu plynoucí pro město z této dohody odhaduji na cca 300 000 Kč, pokud vycházíme
z údajů roku 2010.
Závěr
Z uvedených informací vyplývá, že se snažíme v systému odpadového hospodářství
dělat kroky, aby tak negativně neovlivňoval rozpočet města (v roce 2010 jsme dopláceli
částku 910 470 Kč) a aby více pokrýval potřeby města a především jeho občanů. I přes
avizované úspory, které by mohly činit za celý rok 400 000 až 500 000 Kč, bude celý
systém nutné z rozpočtu města nemalou částkou dotovat. Opět proto apeluji na všechny
zodpovědné, aby v maximální míře dodržovali nastavený systém, nezneužívali ho a sami
v něm vyhledávali možné úspory a kontrolovali nepřizpůsobivé. Protože cena za tunu
odpadu, který se odveze na skládku, bude neustále růst, budeme svou neukázněností tahat peníze ze své kapsy (té městské) a stále méně nám bude zbývat na nutné investice a
opravy.
Ing. Roman Valuš – místostarosta

Ing. Jana Pikešová, ekonomka
V mé náplni práce je především komplexní vedení
účetnictví města a autokempu:
• zpracování došlých faktur, vystavení příkazů
k úhradě, úhrady dle splatnosti
• vystavování vlastních faktur, účtování předpisů,
zaúčtování úhrady, v případě neplacení posílání
upomínek, příp. vymáhání soudní cestou,
exekuční řízení
• účtování pokladních dokladů
• komunikace s bankou – zasílání příkazů k úhradě,
tisk bankovních výpisů, jejich zaúčtování
• účtování předpisů, vystavování vnitřních účetních
dokladů
• vedení pokladny kempu – vystavování příjmových a výdajových dokladů, zaúčtování, odvod
hotovosti do banky
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V oblasti zajišťování správy majetku obce:
• vedení evidence majetku, průběžné aktualizace
• účtování o pohybech majetku na základě smluv, vkladů do katastru, faktur, pokladních dokladů
• příprava a koordinace inventur, vypracovávání inventurních zápisů, soupisů a závěrečné zprávy
• vedení karet nedokončeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Sestavuji návrh rozpočtu, předkládám návrhy na rozpočtové změny.
Zpracovávám a předkládám měsíční, čtvrtletní a roční výkazy včetně příloh na MF,
zpracovávám a předkládám statistické výkazy za účetnictví.
Zpracovávám a předkládám závěrečný účet obce.
Zpracovávám a předkládám čtvrtletní daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Zpracovávám a předkládám daňové přiznání k dani z příjmů za obec.
Mám na starost vedení Fondu rozvoje bydlení – vypracování smluv, převod půjčených
prostředků na účty, účtování bankovních výpisů, evidence plateb za jednotlivé dlužníky,
upomínky.
Eviduji schválené dotace – účtování příjmů a výdajů dle smluv, vypořádání dotací
s poskytovateli, předkládání podkladů pro závěrečné hodnocení. Zpracování souhrnných
ročních tabulek.
Spolupracuji s přestupkovou komisí:
• eviduji Rozhodnutí, zasílám upomínky
• zpracovávám výzvy ke spolupráci třetích osob, dotazy na soud

Oznámení o změně telefonního čísla místního oddělení Policie ČR
tel.: 974 880 730, mobil: 725 080 649

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Ve dnech
29. 9.
10. 10.
12. 10.
Ve dnech
3. 10.
6. 10.
16. 10.
Ve dnech
4. 10.
7. 10.
11. 10.

od
8.00
8.00
8.00
od
8.00
8.00
8.00
od
8.00
8.00
8.00

do
16.00
16.00
16.00
do
16.00
16.00
16.00
do
16.00
16.00
16.00

Dodávka elektřiny bude přerušena v ulicích:
Bezručova, Svobodova, Oráčovská, Krátká a dále
potom v zahradách a parcelách ve směru na Oráčov,
v bývalých dílnách statku a ve firmě DROPS.
Dodávka elektřiny bude přerušena v ulicích:
Školní – bytové domy v okolí školy a proti škole
(netýká se školy), kotelny, ul. 5 května.
Dodávka elektřiny bude přerušena v ulicích:
Smetanova, Příčná, levá strana ul. Nádražní od
Plzeňské, pravá strana ul. Plzeňská od ul. Nádražní
k ulici Wintrova.

Nahlašování poruch: tel. 840 850 860
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Informace o ZŠ a MŠ Jesenice
Ve školním roce 2011/2012 má Základní škola a mateřská škola Jesenice naplněnou
kapacitu mateřské školy, tj. 50 přihlášených dětí. Do 1. třídy základní školy jsme společně s panem starostou a panem místostarostou přivítali 20 žáků.
Podrobné informace o akcích školy mohou čtenáři získat na našich stránkách:
www.zsjesenice.cz. Touto cestu bych ráda seznámila spoluobčany s naší nabídkou. Naše
škola nabízí výuku anglického jazyka již od 1. třídy, a výuku německého jazyka od
7. ročníku; naši žáci mají možnost pracovat nejen na počítačích, ale mohou také využívat interaktivní tabule, které ve škole máme. Mimo výuku se žáci mohou zapojit nejen
do Klubu mladého čtenáře a do Klubu mladého diváka, ale mohou využívat i široké nabídky zájmových kroužků – např. country tance, dopisovatelský a foto kroužek, florbal,
hip hop, karate, keramika, mladí hasiči, odbíjená, pěvecký kroužek, železniční modeláři
a další. Pro výuku i volný čas dětí, žáků i široké veřejnosti neustále pracujeme na opravách a úpravách okolí školy, včetně školního hřiště.
Mimo základní vzdělávací oblasti se naše škola prezentuje dobrými výsledky
v oblasti ekologie (Zelená škola, titul Škola udržitelného rozvoje) a zapojením do různých aktivit, projektů a pořádáním pravidelných akcí, jako je např. dětský karneval, Hubertský den s LČR, kurz pro 6. třídu, plavání, Den zdravého životního stylu, zapojení do
projektu Ovoce do škol a Školní mléko.
Přivítáme jakékoliv podněty, návrhy a nápady, které nám pomohou při naší snaze
zlepšovat prostředí, v němž se učí naše děti.
Za Základní školu a mateřskou školu Jesenice: Mgr. Danuše Vopatová
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Oddíl turistiky Aktivní stáří TJ Rozvoj Plzeň
a KČT® odbor J. Danzera Plzeň
pořádají pro širokou veřejnost
k MEZINÁRODNÍMU DNI SENIORŮ
13. ročník turistického pochodu

24. září 2011
Trasy:

9, 12, 23 a 30 km (mapa KČT č. 30) start: Blatno, žst. 7:15 - 11:30 hod.
12 km (mapa KČT č. 30)
start: Žihle, žst. 9:45 - 10:00 hod.

9 km:

Blatno, Krty, Krtské skály, Krtský rybník, Jesenice

12 km:

Blatno, U Můstku, Petrohrad, Jesenice
Žihle, Chvojovský mlýn, Ostrovec, Krtské skály, Jesenice

23 km:

Blatno, Petrohrad, Chotěšov, Tobiášův vrch (rozhledna), Kosobody,
Jesenice
jako 23 km do Kosobody, sv. Hubert, Plaveč, Jesenice

30 km:

Jesenice, rest. Na Cháti (u žst.), 11.00 – 17.00 hod.
(otevřeno od 10.00 hod.)
ve 13:33 hod. výklad k historii a současnosti města Jesenice
(cca 15-20 minut)
Startovné: 10 Kč, členové OT „Aktivní stáří“ zdarma

Cíl:

Odměna:

pamětní list a pro členy OT „Aktivní stáří“ a věrné účastníky jeho
akcí – „tradiční Oldovo překvapení“

Informace: J. Valach, e-mail: jarvalach@seznam.cz ,
 774 944 370
O. Okrouhlý,  737 002 915, http://www.tjrozvojplzen.ic.cz
Odjezd z Plzně, hl. n.:
Odjezd z Jesenice:

6.05, 8.17 – jen do Žihle, 10.05 hod. (trať č. 160)
12.54, 15.18, 17.14 hod. (trať č. 161)

Naše příští akce:
22.10.2011
Krajem L. Stehlíka (okolí Blatné)
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Přehled akcí
•

Muzeum Jesenice – 24. 9. od 14.00 hodin: Štrúdlové slavnosti, od 15.30 koncert
kapely Jesenická banda
výstava S Fénixem nejen za ptáky – od 20. září do 30. října

•

Hudební klub Truhlárna – 24. 9. Semtex

•

8. 10. Poslední nához – Chlapinec Krty – ukončení rybaření, na návsi
s občerstvením a hudbou
15. – 16. 10. Festiválek přírodních sportů a cestování
sobota Memoriál Aničky Kalinové (http://jesenickyfestivalek.cz/pochody.html)
Jesenický surovec (http://www.jesenickysurovec.cz/uvodni-stranka/)
Závod v orientačním běhu (http://jesenickyfestivalek.cz/tbz.pdf)
Výstava horolezců a světoběžníků Rakovnicka
Cestovatelský maraton - cyklus přednášek
(http://jesenickyfestivalek.cz/prednasky.html)
neděle Cross Surovec Jesenice (http://jesenickyfestivalek.cz/beh.html)
Závod v orientačním běhu
21. 10. od 9.00 oslava 50. výročí založení Zvláštní školy v Jesenici
25. 10. od 14.00 Drahouš – schůze klubu důchodců Jesenice
29. 10. od 15.00 Drahouš – Drakiáda
4. 11. Lampiónový průvod – sraz v 17.00 na nádvoří ZŠ a MŠ Jesenice
12. 11. od 20.00 Drahouš – IFAROCK
18. 11. od 20.00 v KD Jesenice: Karneval pro dospělé, hraje Šlapeton

•

•
•
•
•
•
•

Proběhlo
23. 7. Svatojakubsko – Annenská pouť Podbořánky
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Křížek ukradený za bílého dne ????
Už několik lidí v Jesenici mi položilo otázku, kam se poděl křížek u kaštanu ve Wintrově ulici a jestli nám ho někdo neukradl. Naštěstí nás nic podobného nepotkalo.
Každý, kdo někdy okolo křížku prošel, si určitě všiml, že je nakloněný směrem
k hlavní silnici. Protože se radní obávali poškození křížku, jehož zhroucení bránilo pouze ocelové táhlo na zadní straně, rozhodli již v únoru letošního roku o jeho opravě. Bohužel jsme neuspěli se žádostí o poskytnutí dotace a proto rada na svém zasedání dne
26. 7. 2011 rozhodla zadat výběrové řízení na jeho opravu a rozhodla financovat opravu
z rozpočtu města.
V současné době je památka kompletně demontována. Spodní žulové bloky jsou uloženy v okolí kaštanu a po provedení nového základu budou uloženy zpět. Horní pískovcová část a kovové prvky byly odvezeny k zrestaurování do dílny akademického sochaře
a restaurátora Jana Turského, který práce provede na základě výsledků výběrového řízení a který se shodou okolností v září stal trvalým obyvatelem Sosně.
Sochař Jan Turský není v Jesenici neznámým. Před čtyřmi lety provedl opravu sousoší Nejsvětější Trojice na náměstí, a protože tehdy dílo dopadlo skvěle, předpokládáme,
že i další jeho počin dopadne stejně. Památka by měla být zpět na svém místě ještě
v tomto roce.
Ing. Roman Valuš – místostarosta

Vydává město Jesenice, Mírové nám. 368, www.jesenice-ra.cz, ou.jesenice@tiscali.cz.
Redaktoři: E. Konířová, J. Tůmová, Z. Modrý, foto J. Měchura, technická úprava a tisk
P. Koníř. Jesenice, září 2011. Povoleno OÚ Rakovník RRR – oddělení kultury – evidenční číslo MK-ČR-E 17651 ze dne 14. 6. 2007. Vychází nepravidelně, č. 8/2011 vyšlo
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