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JESENICKÝ
OBČASNÍK

23. 6. 2020 – Vlastivědné muzeum Jesenice: Poklady ze středověkých tvrzí a hrádků
Jesenicka, komentovaná prohlídka nové expozice s autory (foto K. Bílá)

Jesenice v době COVID-19
Poděkování za pomoc
Poté, co dozněly všechny ohňostroje a bujaré veselí k oslavě příchodu nového roku
2020, jsme se všichni vrátili ke všedním povinnostem a běžnému životu. Asi nikdo z nás
netušil při sledování sdělovacích prostředků, že by se onemocnění COVID - 19 mohlo
rozšířit i na starý kontinent – Evropu. I když nám globalizovaný svět přináší bezesporu
mnoho výhod, v případě možnosti šíření onemocnění je tomu přesně naopak. Následky
této negativní stránky globalizace jsme všichni pocítili od 10. března 2020, kdy vešla
v platnost první mimořádná opatření k omezení pohybu vč. poskytování služeb a obchodu a došlo k uzavření všech školských zařízení a postupně i mateřských škol.
Následně asi každý začal řešit, jak si opatřit minimálně roušku, aby mohl zajistit běžný chod své domácnosti. Město Jesenice, hned jak to bylo možné, zajistilo nákup materiálu na šití roušek a zaměstnankyně městského úřadu vytvořily ze zasedací místnosti
improvizovanou dílnu. Druhou šicí dílnu vytvořily v prostoru bývalé pobočky České
spořitelny čtyři dobrovolnice. V šití roušek nám velmi pomohly dary látek, gumiček a
dalšího materiálu, které nám na úřad přinášeli jak občané našeho města, tak i zástupci
místních firem. Zhotovené roušky jsme poté pomocí pracovnic pečovatelské služby
přednostně rozdávali seniorům a nejohroženějším skupinám obyvatel. Část roušek dokonce využila i Policie ČR nebo Masarykova nemocnice Rakovník. Velké množství roušek jsme byli schopni také distribuovat i díky dobrovolnici ze Žďáru, která nám ušité
roušky darovala pro potřeby místních obyvatel.
Prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR a Městského úřadu Rakovník
jsme obdrželi slíbenou státní pomoc ve formě dezinfekce, kterou jsme se rozhodli z části
nabídnout do míst s největší koncentrací lidí (lékaři, obchody a poskytovatelé služeb
apod.). Několik kanystrů bylo uschováno na úřadu pro potřeby případné dezinfekce veřejných prostor, zastávek apod., pokud by se v Jesenici objevila nákaza COVID - 19. To
se naštěstí nestalo, ale i přesto úřad zakoupil další kanystry s dezinfekcí s ohledem na
vývoj jednotlivých mimořádných opatření.
Přestože byla jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Jesenice a zaměstnanci úřadu připraveni pomoci lidem v nouzi např. s nákupy nebo s obstaráním léků, nebylo této
pomoci třeba. Důvodem byla velká vlna solidarity a vzájemné sousedské pomoci.
V mnoha případech si tak sousedé pomáhali navzájem nebo pomoc nabídli lidé, kteří
prostě chtěli a mohli pomáhat. Nelze opomenout ani nabídku/možnost duchovní útěchy
ze strany kněží Římskokatolické farnosti Jesenice, kteří také organizovali šití roušek
v Kralovicích. Zde je třeba zmínit i pomoc Základní školy a Praktické školy Jesenice ve
formě zápůjčky šicího stroje, když se „farní“ šicí stroj rozbil. Za zmínku stojí i zapojení
Základní školy a mateřské školy Jesenice do tisku komponent na 3D tiskárně pro tvorbu
ochranných štítů pro lékaře.
Na sociálních sítích se v průběhu doby objevila spousta příspěvků, jak jednotliví obyvatelé města Jesenice pomáhají, šijí roušky pro různé instituce, pomáhají seniorům apod.
Neradi bychom na nějaký počin zapomněli, proto všem moc děkujeme za pomoc
při zvládnutí této krizové situace/doby a na závěr si jen přejme, aby nás již žádná
jiná pandemie neohrozila a COVID-19 se stal jednou pro vždy minulostí…
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta města
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Dokončování Re-use centra města Jesenice
Předcházíme tvorbě odpadů
Ve dvorním traktu bytového domu čp. 28 v Plzeňské ulici vzniká ze starých stodol,
které byly před realizací projektu ve špatném technickém stavu, zcela nové Re-use centrum města Jesenice. Slovo „re-use“ se dá do českého jazyka přeložit jako „znovu použití“. Toto spojení zcela vystihuje i nové funkční využití stodol, protože bez dotační pomoci Státního fondu životního prostředí ČR bychom nebyli schopni takové centrum
z technicky nevyhovujících prostor udělat. S velkou pravděpodobností bychom u stodol
stáli před rozhodnutím, zda je zbourat, nebo je technicky zajistit, aby nikoho neohrožovaly.
Díky uvedenému projektu se ovšem v průběhu letních prázdnin podaří zprovoznit novou službu pro občany města Jesenice. Hlavní myšlenkou re-use centra je nabídnout vyřazené věci z domácnosti pro další využití jiným lidem. Může se jednat o nábytek, který
by jinak skončil nejdříve na Sběrném dvoře města Jesenice a poté někde uložen na
skládce. Uložením vyřazených věcí do re-use centra tak prodloužíte životnost dané věci,
která může někomu dále pomoci. Kromě nábytku se může jednat i o nádobí, funkční
elektroniku, kočárky, dětské sedačky, oblečení, posilovací stroje nebo i stavební materiály (cihly, dveře, …) apod.
Forma provozování uvedeného zařízení je nyní předmětem diskuze s tím, že uložené
věci budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města Jesenice.
Stavební práce na základě výsledku zadávacího řízení provádí firma DROPS
GROUP, a. s., Jesenice. Celkové náklady projektu vč. vybavení činí 4,835 mil. Kč vč.
DPH s tím, že dotační prostředky kryjí 85 % uznatelných nákladů.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta města

Modernizované učebny základní školy
Projekt podpořený Místní akční skupinou Rakovnicko
V prvních měsících letošního roku byly v jednotlivých pavilonech Základní školy a mateřské školy Jesenice, okres Rakovník, zahájeny stavební práce v rámci projektů „Boříme bariéry“ a „Cesta do školy“, které byly podpořeny z dotačních výzev administrované
Místní akční skupinou Rakovnicko. V rámci projektu se stavební práce zaměřují na modernizaci prostor dílen a dále v jednotlivých pavilonech 1. a 2. stupně na rekonstrukce
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odborných učeben, např. jazykových učeben, chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu
apod. Součástí projektu jsou také stavební úpravy WC vč. řešení bezbariérového přístupu pomocí schodišťových plošin.
Díky mimořádným opatřením nařízeným v souvislosti s pandemií COVID - 19 se podařilo jednotlivé práce v prázdné škole lépe zkoordinovat a některé části projektu i zahájit
s drobným předstihem. Všechny stavební práce budou dokončeny a jednotlivá vybavení
v podobě nábytku, pomůcek a IT vybavení bude dodáno do konce letních prázdnin. Se
začátkem nového školního roku se mohou žáci těšit na zcela nové učebny, které učitelům umožní do výuky zapojit i nové prvky či pokusy apod.
Stavební části obou projektů byly zadány v rámci jednoho zadávacího řízení a na základě jeho vyhodnocení nabídla nejnižší cenu ve výši 10,1 mil. Kč vč. DPH firma DROPS
GROUP, a. s., Jesenice. O dodání jednotlivého vybavení, nábytku, pomůcek pro výuku,
IT techniky v celkové hodnotě 5,4 mil. Kč vč. DPH se podělily na základě výsledků zadávacích řízení firmy ARDBYD CZ, s. r. o., Chotíkov, APEKO GROUP, s. r. o., Líně a
MERCI, s. r. o., Brno. Výše dotační podpory se v tomto případě pohybuje na úrovni
95 % z uznatelných nákladů.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta města

Větší kapacita parkování u domů čp. 351 a 325
3. etapa revitalizace ulice Školní
Přibližně v dubnu letošního roku zahájila firma STAVKOM Veletice, s. r. o., další
etapu revitalizace Školní ulice, která se týká ploch v okolí panelových domů čp. 325 a
čp. 351. I na tento projekt se podařilo zajistit dotační prostředky ve výši 1 689 000 Kč ze
Středočeského Fondu obnovy venkova. V rámci realizace stavby již postupně dochází
k demontážím původních povrchů a výstavbě nových parkovacích míst. Po dokončení
všech prací, které se předpokládá v průběhu srpna, bude v lokalitě k dispozici 31 parkovacích míst. Dále dojde k rekonstrukci minimálně 133 m vozovek.
V případě této stavby jsme museli hned od začátku řešit otázku úpravy kabelového
vedení firmy ČEZ Distribuce, a. s. I když projektová dokumentace předpokládala uložení kabelů do chrániček a ochranných žlabů, požadoval distributor elektrické energie jejich přeložení. Všechna jednání bohužel komplikovala protikoronavirová opatření energetické firmy, kdy většina zaměstnanců vykonávala svou práci prostřednictvím home
office, což vše časově velmi protahovalo a komplikovalo. Nakonec po provedených
sondách připustili techničtí pracovníci ČEZ Distribuce, a. s., úpravu dle projektového
návrhu, tj. mělce uložené kabely budou vsazeny do chrániček a v jedné části bude kabelové vedení narovnáno.
Celkové náklady úprav budou město Jesenice stát 3,012 mil. Kč vč. DPH.
V souvislosti s lokalitou ulice Školní a 5. května se dále pracuje na zajištění stavebních
povolení a zajišťují se podklady pro úspěšné podání žádostí o dotace na další etapy revitalizace.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta města
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Nová zadní branka jesenického hřbitova
Další etapa oprav hřbitovní zdi
Na konci května došlo k předání staveniště i na jesenickém hřbitově, kde se díky národní
dotaci z Ministerstva zemědělství realizuje další etapa oprav ohradní zdi. Bohužel dotační prostředky byly určeny na část projektu zahrnující opravu zadní branky a 7 ks betonových polí zadní části ohrazení. Nebylo tak možné navázat stavebními pracemi
v místě dokončené první etapy projektu. V tomto směru nám udělala čáru přes rozpočet
neúspěšná dotační žádost z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
V současné době má stavební firma Shaft stavby Praha, s. r. o., která v rámci výběrového řízení nabídla nejnižší cenu ve výši 377 146 Kč vč. DPH, již postavenou novou
ohradní zeď ze ztraceného bednění. Následně bude provedeno omítnutí nové zdi, budou
osazeny betonové stříšky a nová kovová vrátka. Vzhledově bude zadní vchod hodně podobný hlavní vstupní bráně u hlavní silnice. K dokončení prací by mělo dojít v průběhu
letních prázdnin.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta města
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Bezpečnější Wintrova a Nezvalova ulice
Nové chodníky podél komunikace
V průběhu 14 dnů budou v ulici Wintrova a Nezvalova zahájeny stavební práce na projektu stavby nových chodníků. Ve Wintrově ulici bude nový chodník začínat na křížení
s ulicí Svobodova a bude pokračovat přes Nezvalovu ulici až ke Smetanově ulici. Nové
chodníky nahradí zelený pás s tím, že na několika místech vše doplní i drobná zeleň.
Úprava zeleně bude realizována v průběhu podzimních měsíců. Samotné chodníky budou dle smlouvy o dílo uzavřené s firmou AVE Kladno, s. r. o., dokončené do 28. srpna
2020. Uvedený zhotovitel nabídl ve výběrovém řízení nejnižší nabídkovou cenu ve výši
1,051 mil Kč vč. DPH. I tento projekt bude financován pomocí dotace, která by měla
pokrýt 95 % uznatelných nákladů projektu. Tyto dotační prostředky obdrží město Jesenice z Integrovaného operačního programu, který je zahrnut do realizace komunitně vedeného místního rozvoje administrovaného Místní akční skupinou Rakovnicko.
Dle předběžné dohody se zhotovitelem budou práce prováděny po jednotlivých úsecích
vždy s drobným dopravním omezením – se sníženou maximální rychlostí na 30 km/h.
Jednotlivým majitelům nemovitostí bude vždy umožněn příjezd a přístup s tím, že zhotovitel bude o postupu prací informovat pomocí informačních letáčků vhozených do poštovní schránky. Prvním realizovaným úsekem bude část od Svobodovy ulice k bývalé
provozovně ČEZ Distribuce, a. s. V rámci stavby dojde k lokální výměně polámaných
silničních obrub a zhotovení tělesa chodníku v šíři od 1,5 m do 2,8 m vždy dle prostorových dispozic.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta města

Intenzifikace sběrného dvora
Nové kontejnery a vybavení
Pod slovem intenzifikace si lze představit cokoliv. V případě sběrného dvora Jesenice se
jedná o projekt zahrnující pořízení nového vybavení, které by mělo zajistit nejen jednodušší manipulaci s odpady, ale přinést i úspory v provozu dvora. Veškeré vybavení
v hodnotě 774 762 Kč vč. DPH v průběhu letních prázdnin postupně dodá dle výsledku
výběrového řízení firma MEVA-TEC, s. r. o. Roudnice nad Labem. Mezi novým vybavením bude i nový lis na různé druhy odpadu (papír, plast, kov). Kromě několika různě
velkých kontejnerů a jejich příslušenství (sítě, plachty, nájezdy) budou na dvoře nově
k dispozici i dvoje schůdky pro snadnější uložení odpadů mimo nájezdovou rampu.
Součástí projektu jsou i drobné stavební úpravy manipulačních ploch. Místo současné
plochy s recyklátovým povrchem bude položen živičný povrch, umožňující snadnější
úklid v okolí kontejnerů na sklo, suť a kovový šrot. Plocha pro ukládání větví pro štěpkování bude přesypána živičným recyklátem, který tak umožní snadnější přístup a příjezd. Poslední plánovanou stavební úpravou je oprava nevyhovujícího sjezdu z mostní
váhy, kde docházelo k relativně častým problémům u automobilů s nižší světlou výškou.
Všechny tyto práce v hodnotě 347 587 Kč vč. DPH obstará v průběhu první poloviny
srpna firma ČNES dopravní stavby, a. s.
V souvislosti s prováděním stavebních úprav je možné, že dojde k omezení provozní
doby sběrného dvora. O případném omezení budeme včas informovat prostřednictvím
webových stránek města a na vývěskách.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta města
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
Děkujeme těm rodičům, kteří zodpovědně přistupovali k domácí výuce dětí.

Akce mateřské školy (ms-jesenice.cz)
13. 1.
16. 1.
28. 1.
7. 2.
13. 2.
19. 2.
26. 2.
9. 3.
1. 6.
24. 6.
29. 6.

polytechnické vzdělávání – Malý letec
divadelní představení v MŠ – Divadlo Kolem – Řekne Ti to přísloví!
polytechnické vzdělávání – Cesta kostiček
divadelní představení v ZŠ – Divadélko Hradec Králové – Pohádka ze starého mlýna
karneval v MŠ
polytechnické vzdělávání – Vzduch kolem nás
ekologická výchova (třídění odpadu) – Tonda Obal na cestách
polytechnické vzdělávání – Zásobovací autíčko
Den dětí v MŠ – Honba za pokladem, soutěže
naučný program o dopravě
ZAHRADNÍ SLAVNOST: slavnostní rozloučení s předškoláky – pasování
na školáky, tvořivé dílničky pro děti a rodiče, soutěže pro děti

Akce základní školy (zsjesenice.cz)
13. 1.
21. 1.
28. 1.
28. 1.
30. 1.
3. 2.
4. 2.
5. 2.
6. 2.
6. 2.
7. 2.
13. 2.
15. 2.
18. 2.
19. 2.
23. – 28. 2.
25. 2.
26. 2.
9. 3.
9. 3.
15. 6.
23. 6.

přípravná třída: polytechnické vzdělávání – Malý letec
skok do výšky: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
přípravná třída: polytechnické vzdělávání – Cesta kostiček
projektový den: Kladno – Čabárna, 5. tř.: Zima v přírodě, 6. tř.: Člověk a živá příroda
rozdání opisu vysvědčení
školní kolo biologické olympiády
projektový den: první pomoc 6. tř.
matematická soutěž Pythagoriáda: 5. – 8. tř.
projektový den: první pomoc 8. tř.
polytechnická výchova 1. tř.: Cesty
Divadélko Hradec Králové: I. st.: Pohádka ze starého mlýna, II. st.: Jak jste
to myslel, pane Shakespeare?
bruslení v rakovnickém zimním stadionu: 2. tř.
Dětský karneval
šplh na tyči: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
přípravná třída: polytechnické vzdělávání – Vzduch kolem nás
lyžařský výcvikový kurz: České Hamry (Krušné hory)
polytechnická výchova 1. tř.: Mosty
Tonda Obal na cestách (ekologická výchova): 1. – 7. tř.
přípravná třída: polytechnické vzdělávání – Zásobovací autíčko
focení ročenek – 9. tř.
cyklovýlet 6. tř. po NS Jesenicko
rozloučení s 9. tř., rozdání vysvědčení, focení tříd
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Tříkrálová sbírka
Jako každým rokem tak i letos pořádala Charita Česká republika se sídlem v Praze
Tříkrálovou sbírku. Do této akce se zapojují i žáci z naší školy. Letošní sbírka se konala
ve dnech 1. 1. – 14. 1. 2020. Tříkrálová sbírka se pořádá vždy pro nějaký určitý záměr.
Naším letošním záměrem sbírky byla podpora žáků s různým stupněm mentálního a
zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (dětský domov, pěstounská péče), kteří jsou ubytováni na internátě naší školy.
Vlastnímu koledování však předchází spousta příprav – informovat Městský úřad
v Jesenici o koledování, zajistit zapečetění pokladniček za přítomnosti zástupkyně
za městský úřad paní Klementovičové a v neposlední řadě seznámit občany Jesenice
s termínem konání Tříkrálové sbírky a se záměrem jejího využití. Toto bylo zajištěno
prostřednictvím místního rozhlasu.
Na koledování se podílejí paní vychovatelky se žáky ze školní družiny a internátu,
převážně v době odpoledních vycházek. A tak i letos se konečně po všech přípravách,
které koledování předcházejí, všichni vydali v pondělí 6. ledna poprvé koledovat. Žáci
se na koledování těšili, předháněli se, kdo bude král a kdo ponese pokladničku. Paní
vychovatelky se snažily vystřídat v roli krále všechny žáky tak, aby to bylo spravedlivé
a všichni si mohli tuto důležitou roli vyzkoušet. U každého domu koledníci zazpívali
tříkrálovou koledu a také lidem předali dárečky – kapesní kalendáře, letáčky se záměry
Tříkrálové sbírky a cukry s logem sbírky. Za to si vykoledovali nejen korunky do pokladničky, ale i nějaké sladkosti. Počasí nám letos přálo a všechny hřál dobrý pocit, že to
děláme pro dobrou věc.
Po skončení koledování jsme pokladničky rozpečetili na městském úřadě s velice příjemně překvapivým výsledkem – letos se nám podařilo vykoledovat 13 221 Kč. Tuto
částku odesíláme na účet Charity České republiky. 65 % z výnosu se vrací zpět škole.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem občanům města Jesenice za jejich vstřícnost při přijetí koledníků a za jejich štědré příspěvky.
Za ZŠ a PrŠ Jesenice Libuše Šmausová, vedoucí vychovatelka

Sběrný dvůr Jesenice
Provozní doba:
Út a Pá 1200 – 1700 hod
So 800 – 1100 hod, 1200 – 1700 hod

Částečná uzavírka silnice Krty – Blatno
13. 7. – 13. 9. 2020
Vzhledem k úzkému profilu vozovky nebude umožněn průjezd vozidel nad 3,5 t.
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Vodné a stočné od 1. 5. 2020
Vodné → 44,61 Kč
Stočné → 40,41 Kč
Celkem 85,02 Kč včetně DPH

Pro snadnější zapamatování důležitých čísel
150 – hasiči – poslední číslo 0, jako průřez hadicí nebo rybník
155 – záchranka – poslední číslo 5, jako invalidní vozík
158 – policie – poslední číslo 8, jako pouta

Dobří lidé ještě žijí
Chtěla bych touto cestou poděkovat jménem svým i jménem všech členů našeho Spolku
zdravotně postižených občanů města Jesenice za sponzorské dary, které nám již dlouhá
léta poskytují naši milí přátelé. Jmenovitě: paní Jitka a Roman Valušovi, pan Jaromír
Tůma, půjčovna lodí Pe-Pa. Pokaždé se vždy zúčastňují našich setkání, která pořádáme
2x ročně. Přijdou, přestože vědí, že my jako Spolek zdravotně postižených občanů jim
svým přičiněním již pomoc neoplatíme. Dnes se takových lidí již mnoho nenajde, a proto by tuto skutečnost měla vědět širší veřejnost než našich 60 členů. Budou vždy mezi
námi vítáni, i kdyby přišli pouze jenom posedět a pohovořit s námi. Máme je rádi a tímto jim moc děkujeme. Poděkování patří také panu Ing. Janu Polákovi (starostovi města
Jesenice), který také nevynechá žádné naše setkání. Zúčastní se a rád zodpoví našim členům otázky na dění ve městě i o práci Městského úřadu v Jesenici. V neposlední řadě
bychom chtěli poděkovat i paní Slavěně Klementovičové a panu Bohumilu Vodrážkovi
za zajištění a připravenost prostoru v KD Jesenice. Poděkování patří i panu Horvátovi za
zajištění občerstvení, vzornou a milou obsluhu našeho spolku. Již nyní se těšíme na příští zajištění jeho služeb na valné hromadě Spolku v březnu 2020.
Za výbor a všechny členy Spolku SZPO Jesenice
Miroslava Zemanová (předsedkyně)
Tak jste se vrátili po dlouhé zimní době. Obdivuji, jak hledáte domov, nejprve přiletěl
táta čáp, poté máma. A jak se k sobě chovají, muž nosí proutek na hnízdo a žena mu
pomáhá stavět domov pro svou rodinu. Můžou být příkladem pro celý svět.
Lidé, prosím vás, buďte při sobě, v dnešní době je to obzvlášť důležité. Stůjte při sobě,
vždyť je na světě tak krásně, tak si tu krásu ohlídejte a bude nám zase dobře.
Já už jsem sice stará, ale vy mladí budujete svět pro své děti.
Děkuji, Vodrážková Jiřina
Paní Emilie Lískovcová touto cestou děkuje paní Valušové za to, že se o ni v době nouzového stavu velice starala, nakupovala a zajišťovala léky. Přeje jí hodně zdraví, a aby
byla stále taková, jaká je.
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se vydává „Požární
řád města Jesenice“
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1.

Město jako právnická osoba činnost, při které hrozí nebezpečí požáru,
neprovozuje.

2.

Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje: období sucha, letní období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku.
V tomto období se na území města zakazuje:
a) rozdělávat oheň v lese a do 50 metrů od lesa, s výjimkou míst ve vyhrazeném
tábořišti,
b) kouření v lesních porostech a ve vzdálenosti 10 m od lesa,
c) rozdělávání ohňů do 50 metrů od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, ve
vysoké suché trávě a na rašelinných pozemcích. Místo pro rozdělání ohně musí
být dostatečně zabezpečeno a ohraničeno od všech snadno zápalných látek.
d) vypalování/zapalování veškerého rostlinného porostu na vegetační ploše.

3.

Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:
a) čerpací stanice pohonných hmot,
b) pila – momentálně bez výroby (jedna hala, sbíjené vazníky), zvýšené nebezpečí
firma Břinek.
Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
1.

Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární
zásah
a) přirozené
1. rybník „Velký rybník“ Jesenice u komunikace,
2. rybníky Dolní Fikač a Horní Fikač u komunikace,
b) umělé
1. hydrantová síť v rámci města Jesenice.
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Upozornění vlastníkům nemovitostí
Katastrální úřad provádí od letošního roku tzv. revize katastru. Kontroluje, zda jsou
v katastru zapsány veškeré nemovitosti.
Pokud vlastník postavil dům nebo část přistavěl, ale nepožádal o zápis do Katastru nemovitostí, vystavuje se tímto nebezpečí naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 57
katastrálního zákona.
V případě, že nebude vlastník nemovitosti přihlášen k Dani z nemovitých věcí (dříve
Daň z nemovitosti), vystavuje se riziku pokuty ze strany Finančního úřadu.
Ve vlastním zájmu zkontrolujte, zda máte svou nemovitost správně zapsanou v Katastru
a zda jste přihlášeni k Dani z nemovitých věcí.
Vlastníci „nezapsaných“ objektů mají povinnost v co nejkratší době provést nápravu a
zbytečně se nevystavovat riziku pokuty. Náprava spočívá v provedení geometrického
plánu, pasportu stavby a zápisu do katastru nemovitostí.
Kontrolu, zda máte svou nemovitost správně zapsanou v Katastru, si můžete udělat sami.
Na internetových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ přes vyhledání stavby zadáte
katastrální území objektu, dále číslo popisné nebo evidenční a následně se podíváte na
mapu. Na mapě vyberete Katastrální mapa + Ortofotomapa. Žluté zákresy budov znamenají, že jsou v Katastru zapsané. Žluté zákresy musí kopírovat půdorys nemovitosti
(viz přiložené foto).
Vypracování geometrického plánu a pasportu stavby zajišťuje pro občany a firmy
v katastru Jesenice u Rakovníka pan Jaroslav Spurný,
tel. č. 736 620 866
e-mail: js.pasporty@gmail.com
web: www.pasporty-rozpocty.cz.
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Turistický oddíl mládeže Ještěrky Jesenice
pořádá

Turistický závod pro veřejnost
v sobotu 8. 8. 2020
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sraz v 8:30 před budovou pošty
dopoledne: TEORIE - seznámení se závodem a jeho
disciplínami, naučná procházka okolím (dřeviny)
odpoledne:

PRAXE - turistický závod na zkoušku.

Doprovod na trati pro každého zajištěn.
Trať bude postavena v zahradě školky (spodní vchod).
Ukončení akce dle počasí a zájmu veřejnosti v cca 17:00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více info na tel. 702 226 062, info@jesterkyjesenice.cz
www.jesterkyjesenice.cz
Akce se koná za podpory města Jesenice
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Turistický oddíl mládeže Ještěrky Jesenice
zve veřejnost do oddílové klubovny na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 22. 8. 2020 od 15:00 do 18:00
v budově pošty – 1. patro
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Co Vás čeká?
 seznámíte se s oddílem a jeho vedoucími
 prohlédnete si oddílovou klubovnu
 dozvíte se, jaké akce oddíl připravuje na podzim
 můžete si zahrát deskové hry
 dáte si kávu a ochutnáte malé občerstvení
 k dispozici budou přihlášky pro nové členy
Pokud se Vám termín nehodí a měli byste zájem nás poznat, zavolejte na tel.
702 226 062 nebo navštivte www.jesterkyjesenice.cz

Těšíme se na Vás,
Vaše Ještěrky
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Turistický oddíl mládeže TOM 21121 Ještěrky Jesenice vyhlašuje

N ÁBOR
chlapců a děvčat od 6 do 15 let
-------------------------------------------------Nabízíme:
 smysluplné strávení volného času
 jednodenní i víkendové výlety do přírody
 pravidelné schůzky v klubovně
 hry, soutěže, sportování
 turistický závod a orientační běh
 vodácké výpravy
 cyklo toulky
 a spoustu dalších činností
-------------------------------------------------Přijďte nás poznat na den otevřených dveří 22. 8.
do nové klubovny – 1. patro nad poštou od 15:00 do 18:00

Vedoucí oddílu: Vítek Procházka, tel. 702 226 062
e-mail: info@jesterkyjesenice.cz
www.jesterkyjesenice.cz
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Kulturní komise
Kulturní komise vás srdečně zve do letního kina a na sportovně – kulturní akci, kterou
zakončíme prázdniny.
Těšíme se na vás

Rozloučení s prázdninami
29. 8. 2020, ATC Jesenice
 14.30 slavnostní otevření workoutového hřiště pod kempem s exhibicí klubu Street
Workout Rakovník
 15.00 Pohádková cesta
 16.00 – 17.00 Tenisová akademie JanVáňa – trénink s profesionálním trenérem
(florbal, tenis) na multifunkčním hřišti pro přihlášené, prosím přihlaste děti
na https://www.tajv.cz/sportovni-den-mladeze/, jinak možnost vyzkoušet si pohybové
schopnosti a dovednosti ve florbalu a tenisu po celé odpoledne
Orientační běh a turistický závod pro rodiče a děti si pro Vás připraví klub Ještěrky
Jesenice – určeno pro všechny věkové kategorie
Kromě sportovních zážitků si budete moci zakoupit i rukodělné práce od místních
šikovných ručiček
Celým odpolednem nás provede kapela Nejdem
Sportovní soutěže budou zařazeny do Sportovce roku ZŠ Jesenice
Časy jsou orientační, přesné časy začátků budou zveřejněny nejpozději v den akce
Více informací najdete na stránkách města Jesenice nebo na FB MY Jesenice
Občerstvení zajištěno

Jarosvlav Svěcený koncert – náhradní termín
9. 1. 2021 se můžete těšit na českého virtuosa Jaroslava Svěceného

Šestá ornitologická vycházka
Opět krásný ornitologický zážitek!
Letošní vycházka přinesla ukázku skoro 60 ptačích druhů!
Mezi nejsilněji vnímané zážitky byly zařazeny zpěv slavíka obecného, hnízdo drozda
brávníka, lov ťuhýka obecného, trylkování sedmihláska a „pětpeněz“ křepelky polní.
Ze vzácnějších druhů jsme zaslechli strnada lučního a žluvu hajní ve stromořadí starých
dubů.
Mimořádně pěkné bylo i pole jetele, chrp a vlčího máku!
Děkujeme panu Tichaiovi za vedení vycházky. Těšíme se příští rok do Podbořánek.
Za KK Anna Poláková
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Vlastivědné muzeum Jesenice
Během léta můžete navštívit výstavu vystřihovaných modelů hradů a zámků, kterou
máme zapůjčenou od samotného autora Ivana Zadražila z Pelhřimova. Modely si můžete
také koupit v pokladně muzea. Kromě stálé expozice lékárny je k vidění výstava
k výročí založení muzea a zbrusu nová expozice Poklady středověkých hrádků a tvrzí na
Jesenicku. Nová expozice představuje vývoj středověkého osídlení Jesenicka, které
je od 13. století výjimečné vznikem řady opevněných sídel drobné šlechty, čímž se liší
od ostatních částí regionu. Stopy těchto zaniklých středověkých sídel jsou v terénu stále
živé a kromě fotografií a plánků můžeme veřejnosti opět představit starší i nové archeologické nálezy z regionu. Nejvzácnějším nálezem je Tleský poklad o 400 ks skleněných
kroužků, uložených v keramické konvici, který byl nalezen na tvrzišti v Tleskách místním Vlastivědným kroužkem ve spolupráci s Vodáckým kroužkem Havana v roce 1961.
Tento vzácný exponát se stal inspirací pro vytvoření trojrozměrného modelu představujícího ves Tlesky s tvrzí ve 13. století. Vznik expozice podpořilo Ministerstvo kultury
ČR a Středočeský kraj. Záštitu převzalo Národní muzeum v Praze a odborným garantem
je Prof. PhDr. Petr Sommer, DSc, držitel ocenění za vědu a výzkum v ČR Česká hlava
2017. Tato expozice je doplněna interaktivními obrazovkami v části pravěku i středověku. Na zahradě muzea si můžete odpočinout v bylinkové zahradě. Na září se chystají
Štrúdlové slavnosti, a to 12. září, a chystáme také od září kurz lukostřelby, který bude
podmíněn omezenou účastí. Zájemci se již mohou hlásit v muzeu. Krásné léto.
Nikol Štefánková
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26. 6. Varhanní léto – Aleš Nosek a Blanka Nosková – varhany a zpěv
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PŘEHLED AKCÍ MĚSTA JESENICE A BLÍZKÉHO OKOLÍ
Měsíc
Červenec
so
so
Srpen
so

Datum

Čas

Název akce/ místo/ pořádá

11. 7.
25. 7.

2000
1500

Jan Bičovský/ Open Air na dvoře Truhlárny
Svatojakubsko-Anenská pouť Podbořánky

1. 8.

2000

so – ne

1. – 2. 8.

so
so
so
so
so
so

8. 8.
15. 8.
15. 8.
15. 8.
22. 8.
29. 8.

Saraf/ Open Air na dvoře Truhlárny
Truhlářský kurz/ http://www.truhlarstvilouzensky.cz/truhlarske-kurzy
Turistický závod pro veřejnost (str. 12)/ Ještěrky Jesenice
Středověká Jesenice/ pláž u Velkého rybníka
Pirátské hravé odpoledne ve Žďáru
Kapela Jako Widle/ Žďár (u hospody)
Den otevřených dveří (str. 13)/ Ještěrky Jesenice
Rozloučení s prázdninami (str. 15)/ KK

830
1300
1500
1800
1500
1430

Provoz Bowling restaurantu Jesenice:
Po – Pá 11.00 – 21.00 hod; So – Ne 11.00 – 23.00 hod, tel. 722 687 839
vedoucí p. Žačok

Provoz restaurace ATC Jesenice:
Po – Ne 11.00 – 22.00 hod 775 852 742, vedoucí p. Žačok

Provoz občerstvení na pláži u Velkého rybníka:
Po – Čt 14.00 – 21.00 hod.; Pá – So 14.00 – 22.00 hod.; Ne 14.00 – 20.00 hod
vedoucí p. Hájek, tel. 777 625 950

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska. Stáří: 15 – 19 týdnů.
Cena 169 – 229 Kč/ks. Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek: cena dle poptávky
Prodej se uskuteční ve čtvrtek 13. 8.: Jesenice u Jednoty – ve 12.30 hodin
v sobotu 15. 8.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod. na tel. č.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
Vydává město Jesenice, Mírové nám. 368, www.jesenice-ra.cz, ou.jesenice@tiscali.cz. Redaktoři:
E. Konířová, P. Koníř, J. Tůmová, Z. Modrý, foto J. Měchura, technická úprava P. Koníř, tisk město Jesenice. Jesenice, červen 2020. Povoleno OÚ Rakovník RRR – oddělení kultury – evidenční číslo MK-ČR-E
17651 ze dne 14. 6. 2007. Vychází nepravidelně, č. 1/2020 vyšlo nákladem 300 ks. Zdarma.
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