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Rekonstrukce silnice I/27 – Žatecká ulice
Rekonstrukce Žatecké ulice je evidentně akcí, která nás v Jesenici nejvíce omezuje.
A pravděpodobně ještě dlouho omezovat bude, tedy výrazně déle, než se původně plánovalo. Už dříve jsme informovali, že ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby uspělo
sdružení tří společností, z nichž tou hlavní je Silnice Topolany, a.s. Podle smlouvy o dílo
měly být práce zahájeny na začátku srpna s tím, že dokončení prací je ve smlouvě stanoveno dvěma termíny. Do 150 dnů je zhotovitel povinen dokončit práce na rekonstrukci silnice (včetně kanalizace a vodovodu pod komunikací) a do dalších 60 dnů zbývající
práce (zejména chodníky a osvětlení). Ve smlouvě je navíc uvedeno, že práce je možné
přerušit v době od prosince do února, kdy na stavbách investovaných ŘSD probíhá oficiální zimní přestávka. Z uvedeného vyplývá, že celá stavba měla být hotova do konce
května.
Když projedete staveništěm, je zřejmé, že termín dokončení se od předpokladu bude výrazně lišit. Na posledním kontrolním dni nám zhotovitel předal aktualizovaný harmonogram, ze kterého vyplývá termín dokončení v polovině července. Důvodů je více. Zhotovitel ve skutečnosti zahájil práce téměř o 1,5 měsíce později a nezajistil si úplnou uzavírku komunikace. Práce asi nejdou provádět tak rychle, jak si představoval, pravděpodobně nedokázal zajistit výrobní kapacity a potřebný materiál. V letošním roce nejde
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bohužel o nic výjimečného, protože s podobnými problémy se potýkala většina stavebních společností.
Zhotovitel si stavbu rozdělil na dvě etapy a stanovil si postup realizace. Bohužel od počátku docházelo ke změnám. Na začátku se předpokládalo, že první etapa (od kapličky
v délce, která je nyní vykopána) bude komplet hotová v listopadu. Druhá etapa (zbývající část k náměstí) se měla provést v březnu až květnu. Realita je bohužel taková, že letos
budou z první etapy provedeny pouze kanalizační stoka a levý jízdní pruh komunikace
do úrovně pod vrchní asfaltovou vrstvu. Všechny zbývající práce budou provedeny až
v příštím roce, tedy zbytek kanalizační stoky, vodovod, kanalizační a vodovodní přípojky, chodníky, veřejné osvětlení, většina komunikace včetně finálního povrchu v celé
ploše.
Na pravidelných kontrolních dnech, které se konají vždy ve čtvrtek, upozorňujeme na
problémy, které se při realizaci stavby vyskytují. Je jasné, že z důvodu zachování průjezdnosti pro nákladní a osobní dopravu nejde o stavbu jednoduchou, ale zhotovitel si
s tím musí poradit. Má např. povinnost umožnit vjezd vozidel vlastníkům nemovitostí,
zajistit přesun popelnic do místa, které bude jednoduše dostupné pro svozové vozidlo,
zajistit úklid komunikací a chodníků, schůdnost chodníků, dopravní značení a bezpečnostní opatření, zabezpečit zimní údržbu na chodnících a silnici apod. Velkým problémem z našeho pohledu je to, že si zhotovitel vybudoval zařízení staveniště a stavební
dvůr na soukromém pozemku v Rabasově ulici. Rabasova ulice je výrazně zatěžována
nákladní dopravou a přesunem strojů. Konstrukce komunikace je sice na takovéto zatížení navržena, ale zhotovitel poškozuje povrch silnice a přilehlé chodníky. Vše se snažíme dokumentovat, protože zhotovitel by měl podle ustanovení smlouvy o dílo všechny
škody odstranit.
Za vedení města Jesenice Ing. Roman Valuš, místostarosta

Jesenický hřbitov
Již na začátku roku 2017 jsme zpracovali a odevzdali žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci zdi oplocení jesenického hřbitova. Protože už při přípravě investičního záměru jsme si byli vědomi budoucích vysokých nákladů na stavební práce, rozdělili jsme
realizaci na několik etap. Naše rozhodnutí ovlivnil také fakt, že v rámci jedné žádosti
o dotaci bylo možné získat max. 700 tis. Kč. Přibližně po půl roce jsme se dozvěděli, že
naše žádost byla úspěšná a SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond) nám schválil
poskytnutí dotace v plné výši, tedy 700 tis. Kč.
Proto jsme zadali zpracování podrobné projektové dokumentace, na jejímž základě proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací – etapa I. V tom byla úspěšná společnost DROPS GROUP, a.s. Krátce po zahájení prací se zjistilo, že betonová zeď oplocení je ve výrazně horším stavu, než se původně předpokládalo, i když se při zpracování
projektu prováděly sondy pro ověření stavu konstrukcí. Zeď se tedy zbourala a nově postavila v celém rozsahu (původně se uvažovalo, že část bude zbourána a část opravena).
U vstupní brány se potvrdil předpoklad z projektové dokumentace, která navrhovala betonové pilíře staticky zajistit a v celém rozsahu sanovat. Kdo se během provádění prací
v okolí hřbitova pohyboval, mohl vidět to množství betonu a železa, které by mělo do
budoucna zajistit stabilitu celé brány. Bohužel v rámci statického zajištění pilířů již ne3

bylo možné je narovnat, a tak zkušené oko pozorovatele zjistí, že jsou mírně nakloněné.
Zkrátka máme takové malé věže jako v Pise. Součástí návrhu obnovy byla také výroba
a osazení nových vrat a vrátek. Projektant je navrhl z předem vyrobených prvků, jejichž
spojení do konečné podoby zajistil pan Majer z Petrohradu. Vrata a vrátka jsou žárově
pozinkována a opatřena práškovou barvou, tak se snad nebudou muset dlouho natírat.
Veškerou betonovou suť ze zbourané zdi jsme ponechali na deponii u severovýchodního
rohu hřbitova. Máme v plánu ji nadrtit a používat jako zásypový materiál.
Aby bylo možné obnovu hřbitovní zdi provést, museli jsme nechat rozebrat a posunout
hroby, které k ní těsně přiléhaly. Tyto práce zajistilo kamenictví pana Humpála. Uvažovali jsme, zda ponechat některé původní hroby vpravo za bránou, o které se již nikdo
nestará. Nakonec jsme se shodli na tom, že ke hřbitovu tak nějak patří a že je zde zachováme.
Často dostávám otázku, jestli jsme s obnovou oplocení skončili, nebo budeme pokračovat. Rádi bychom pokračovali, ale určitě chceme městské finance kombinovat s těmi
dotačními. Bude tedy záviset na tom, zda a kdy budeme úspěšní v získávání dotací.
U hřbitova totiž nejde jen o oplocení, ale musí se vyřešit obnova zeleně a zpevněných
ploch, vybudování kolumbária a parkoviště. A to už se bavíme o mnoha milionech. Samozřejmě si uvědomujeme, že nejde o jediný hřbitov, který se musí dát do pořádku.
Za vedení města Jesenice Ing. Roman Valuš, místostarosta
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
Zajímavosti
 22. – 25. 10. proběhl sběr papíru – nashromáždilo se 4 310 kg časopisů, knih a letáků a 400 kg lepenky.
 V říjnu jsme odevzdali 22 kg baterií.
 Naše školní jídelna za školní rok 2017/2018 uvařila 33 744 obědů a 16 258 svačin.
 Naše školní knihovna má pro žáky k dispozici 7 598 knih.
 Žáci mohou navštěvovat 13 kroužků.

Akce mateřské školy
8. 10. divadelní představení – Zdravověda – L. Zaoral
10. 10. vánoční focení dětí
16. 10. přednáška pro rodiče – Školní zralost a připravenost dětí na školní docházku, děti s ADHD – Mgr. R. Nikolau, Mgr. M. Patolánová – pracovnice PPP Rakovník
24. 10. logopedická přednáška a poradna pro rodiče – Mgr. L. Kolská

Akce základní školy
5. 10.
5. 10.
10. 10.
11. 10.
11. 10.
22. – 25. 10.
22. 10.
23. 10.
23. 10.
25. 10.
25. 10.
26. 10.
31. 10.
31. 10.
2. 11.

střelba ze vzduchovky: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
exkurze do místní knihovny: 6. tř.
logická olympiáda – základní kolo
projekt 72 hodin pro přírodu – čištění ptačích budek
návštěva výstavy fotografií ve Vlastivědném muzeu Jesenice: 9. tř.
sběr papíru (400 kg lepenky, 4 310 kg novin, časopisů a letáků)
návštěva výstavy Doteky státnosti na Pražském hradě: 7. a 9. tř.
přednáška Trestní odpovědnost mládeže,
Průběh trestního řízení – R. Černý: 8. a 9. tř.
přednáška Počítačové bezpečí – R. Černý: 6. tř.
exkurze na MěÚ – matrika: 8. tř.
přednáška pro rodiče: Trestní odpovědnost dětí a mládeže,
Průběh trestního řízení – R. Černý
Divadlo Karavana – ČSR: 1. – 6. tř.
koncert a výstava k 100. výročí republiky: 7. – 9. tř.
focení 1. tř. do Rakovnického deníku
sázení stromu republiky

Úspěchy žáků
20. 9. Ekologická soutěž – ekologické zemědělství, biopotraviny a zdravý životní styl
kategorie II., 32 dvojic.: 15. – 21. místo: Eliška Machová, Vojtěch Kouřil (6. tř.)
15. – 21. místo: Natálie Mottlová, Eliška Pavlisová (6. tř.)
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18. 10. Podzimní kolo botanické soutěže – užitkové i exotické rostliny
kategorie I., 50 soutěžících.: 3. místo: Kristýna Řezáčová (5. tř.)
8. místo: Michaela Burstová (4. tř.)
15. místo: Michaela Narovcová (4. tř.)
18. místo: Sára Potklanová (5. tř.)
kategorie II., 53 soutěžících.: 23. místo: Eliška Pavlisová (6. tř.)

Strom republiky v Jesenici
Jako zakončení oslav stého výročí vzniku republiky vysadila Základní škola a mateřská
škola Jesenice 2. 11. 2018 slavnostně pod hrází Velkého rybníka lípu malolistou. Shromáždění žáků základní školy, žáků ZŠ a PrŠ Jesenice, zástupců obce Jesenice a veřejnosti doplnila čestná stráž hasičů v uniformě (Jan Karban a Bohumil Vodrážka). Po
úvodních projevech ředitele školy Mgr. Petra Koníře a starosty obce Ing. Jana Poláka,
v nichž zazněla mj. přání stromu i republice, došlo k samotnému sázení za osobní asistence obou mužů. Také zástupci jednotlivých tříd, učitelé i zájemci z řad veřejnosti přihodili lopatku hlíny. Na závěr zazpívala Mgr. Jaroslava Řehořová československou
hymnu. Vše bylo (na rozdíl od sázení stromu svobody před školou dne 27. 10. 1968, kdy
ve školní kronice není ani zmínka a v obecní jen jedna věta) řádně zdokumentováno.
Slavnostního aktu se zúčastnilo hned několik pamětníků z roku 1968, kteří sílu historického okamžiku potvrdili.
Mgr. Eva Konířová
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Předvánoční období v Základní škole a praktické škole
v Jesenici
Blíží se oblíbené období, které rozzáří oči našich žáků a zaměstnancům školy umožní
vymýšlet aktivity pro radost nejenom žáků, jejich rodičů, ale také pro veřejnost. Pilně
vyrábíme a nacvičujeme již od prvních dnů měsíce listopadu, na sváteční dny adventu
tak budou nachystané vánoční dekorace a nacvičené písničky, básničky a dramatizace
pro výstavy, jarmarky a vystoupení.
Srdečně zveme a prezentovat se budeme:
 na výstavě v jesenickém muzeu – od 28. 11. 2018,
 na akci „Zabíjačka v pivovarském dvoře“ v Rakovníku – 1. 12. 2018 od 10.00
hod.,
 při „Dnu dveří dokořán“ v naší škole – 14. 12. 2018 od 10.00 hod.,
 v Kulturním domě v Jesenici – 15. 12. 2018
 a v Krušovicích na čtvrté adventní neděli 23. 12. 2018.
Pokud Vás naše výrobky a vystoupení potěší a přinesou trochu sváteční a příjemné nálady do Vašich domovů, budeme vědět, že práce pedagogů ve škole nad rámec vzdělávání
má smysl.
Za všechny žáky a zaměstnance školy přeji krásné adventní období a klidné Vánoce.
Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

Tříkrálová sbírka
Opět se přiblížil adventní čas, dny plné radostného očekávání vánočních svátků a přivítání nového roku 2019. V prvních dnech nového roku Charita Česká republika pořádá
Tříkrálovou sbírku. Dle místních zvyklostí v době připomínky Tří králů (6. ledna) budou
chodit do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice skupinky „tří králů“
s koledou a budou vybírat do pokladniček příspěvky od občanů. Nejzazší doba koledování Tříkrálové sbírky 2019 byla Radou CHČR schválena v rozmezí od 1. do 14. ledna
2019. Každým rokem se do této charitativní akce zapojují žáci školní družiny a internátu
ze Základní školy a Praktické školy v Jesenici se svými vychovatelkami. Poprvé se převléknou do kostýmů Kašpara, Baltazara a Melichara hned po zimních prázdninách,
v pondělí 7. ledna. Záměrem sbírky je podpora žáků s různým stupněm mentálního
a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče,
dětský domov), kteří jsou ubytováni na internátě školy. Výtěžek ze sbírky je odesílán na
účet Charity Česká republika, naší škole se pak vrací 65 % z výtěžku. Předem děkujeme
za vlídné přijetí našich koledníků, za vstřícnost a jakoukoliv podporu, přejeme všem
krásné a požehnané Vánoce a ve zdraví a klidu prožitý rok 2019.
Libuše Šmausová, ZŠ a PrŠ Jesenice

Kulturní komise při MěÚ Jesenice
Drakiáda
49 dětí, 45 dospělých a 24 draků: takové skóre měl sedmý ročník tradiční říjnové drakiády, která se konala v neděli 14. října na polní cestě k zahradám. I když počasí pro
vzlétnutí draků zpočátku nevypadalo příznivě (sluníčko sice svítilo, ale vítr nefoukal),
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před třetí hodinou se nad polem začali vznášet první dráčci a ty nejvytrvalejší vydrželi
na nebi až do půl páté. Děti za svoji snahu a účast dostaly sladkou odměnu.
Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala společnosti Singer, s.r.o., za propůjčení pole, nemalé díky patří i všem zúčastněným. Fotky si můžete prohlédnout na facebookových stránkách MY Jesenice.
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Bc. Martina Karbanová

I Jesenice slavila Halloween
Lampionový průvod patří mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější dětské akce v Jesenici. Bylo tomu tak i letos. Průvodu se zúčastnilo necelých 170 dětí a dospělých.
Všichni se shromáždili před pátou hodinou v pátek 9. listopadu na náměstí, odkud se
vyrazilo do Oráčovské ulice. Trasa vedla přes zahradu školky, kde děti musely prokázat
svou odvahu, neboť cesta byla osvícena pouze světlem svíček a lampionů. Přes Žateckou silnici nás bezpečně převedli místní hasiči, kteří na pár minut zastavili dopravu.
Průvod pokračoval ulicí Hradní a stáčel se směrem ke Kulturnímu domu Jesenice, kde
byl již připraven pan Ladra se svou diskotékou. Obrovské díky patří dětem ze Základní
školy a mateřské školy Jesenice za propůjčení svých výrobků, lampionů a duchů, kterými jsme mohli na sále vytvořit opravdu strašidelnou halloweenskou atmosféru.
Průvodu se zúčastnil i místní fotograf pan Jiří Měchura, díky kterému si můžete prohlédnout fotky z akce na facebookových stránkách MY Jesenice.
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Bc. Martina Karbanová
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Výstava a koncert k 100. výročí
Město Jesenice se připojilo k celostátním oslavám 100. výročí republiky. Kulturní
komise si připravila pro žáky místních škol a veřejnost koncert s výstavou. Dopoledne
31. 10. 2018 v KD Jesenice bylo určeno pro žáky. Na programu byl výchovný koncert
Hudba v myšlenkách Masarykových. Pásmo hudby a mluveného slova Jindřicha Macka
(loutna) a Jitky Baštové (akordeon) připomenulo několik významných životních momentů T. G. Masaryka. Dále byla připravena výstava „Významné osmičky v českých
dějinách 20. století“. Připravila ji Knihovna Právnické fakulty Karlovy univerzity, která
má připomenout čtyři významné historické události minulého století. Je na galerii KD
Jesenice a je možné ji zhlédnout až do konce listopadu. Součástí programu pro školy
a veřejnost byly tematické kvízy, tajenky a doplňovačky, připravené Mgr. Petrou Hrůzovou. Za správné vyplnění čekala na žáky sladká Masarykova odměna (cukroví a maková bábovka). Večerní program začal krátkým zahájením, při němž jsme si připomněli
historii naší republiky a popřáli jí plno spokojených občanů. Poté si mohli přítomní za
znění loutny a akordeonu vychutnat Masarykovy dobroty na sále kulturního domu.
Díky výborné spolupráci s místními školami a díky kreativitě pedagogického sboru Základní, mateřské a praktické školy Jesenice byl koncert obohacen o módní přehlídku
v dobovém oblečení. Velké díky patří paní učitelce Hrůzové za přípravu pracovních listů, žákyním základní školy za pomoc při večerním koncertu a žákům ISŠ z oboru cukrář
za výborné sladkosti.
Těšíme se na další spolupráci a další oslavu významného jubilea naší země.
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Ing. Anna Poláková

9

Ohlédnutí za promítáním v letním kině 2018
Promítání v letním kině jsme odstartovali animovanou pohádkou Ferdinand. Protože
prázdniny jsou časem pro odpočinky, vybrali jsme pro Vás na jejich začátek dvě typicky
letní komedie plné humoru s názvem Dvě nevěsty a Bajkeři. Návštěvnost předčila
všechna naše očekávání. Celkem tato dvě představení navštívilo 220 lidí. Bohužel nám
nevydržela takto vysoká návštěvnost až do konce prázdnin, i když na programu byla například velmi dobře hodnocená komedie Tátova Volha. Dobře rozjetou sezónu nám překazilo nepříznivé počasí, které poslední dva prázdninové týdny vládlo. Především pak
velmi chladný a deštivý den, kdy jsme měli promítat již zmíněnou Tátovu Volhu. Letos
jsme promítli devět filmů, průměrná návštěvnost na jedno představení byla 48 lidí, celkem navštívilo letní kino 436 lidí.
O občerstvení se nám celé léto starala Jitka Jacáková z obchůdku Nebe na Zemi. Tímto
jí děkujeme za podporu.
Těšíme se na léto a další promítání v našem letním kině
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Ing. Anna Poláková
Kulturní komise při MěÚ Jesenice společně s rodinou Louženských Vás srdečně zvou na

SETKÁNÍ S TIBEŤANEM ANČUKEM
Program:
1000 vycházka – přivítání na náměstí, poté vycházka s Tibeťanem Ančukem po našem
městě a stezce „Ve stopách žuly“ (pouze za příznivého počasí)
1430 beseda – KD Jesenice, představení projektu Brontosauři v Himalájích, promítání
fotografií, videa, ochutnávka tradičního tibetského jídla
Dobrovolné vstupné!

Vlastivědné muzeum Jesenice
Výstava „Žiju v první republice“ končí tuto neděli 25. 11. Určitě stojí za zhlédnutí, takže
máte poslední možnost vidět tuto úžasnou sbírku.
Ve středu 28. 11. od 16 hodin začíná slavnostní vernisáží Vánoční výstava, kterou připravila ISŠ Jesenice a ZŠ a PrŠ Jesenice. Výstava potrvá do 21. 12. 2018.
Srdečně zveme na tradiční předvánoční akci Advent v muzeu, která se bude konat
v sobotu 1. 12. od 13 hodin. Přijďte se vánočně naladit, posedět a nakoupit krásné dárečky z domácích dílen, například šité dárky, čajíčky, kávičku, cukroví, adventní věnce,
keramiku, sklo, šperky, věci potřebné k pečení cukroví a plno dalšího. Připraveno bude
opět občerstvení, svařák, medovina a další všeliké dobroty. Na dvoře muzea bude hlavně
pro děti betlém s živými beránky, vánoční stromek, na který si můžete pověsit svou ozdobu s přáním. K svátečnímu odpoledni Vám budou hrát koledy až do večera, kdy se
program přesune na náměstí. Tady se slavnostně rozsvítí velký vánoční strom. Advent
začíná ve 13 hodin, rozsvícení stromu na náměstí v 17.30.
Betlémské světlo bude svítit u nás v muzeu v pátek 21. 12. 2018.
Od 22. 12. 2018 bude muzeum uzavřeno a těšit se budeme opět na začátku března.
Nikol Štefánková
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Muzejní spolek města Jesenice
Volyňští Češi, vznik republiky a naše armáda
Najít téma, které by zaujalo Jesenické, není vždy jednoduché. Ve čtvrtek 15. 11. 2018 se
to ale podařilo. Na přednášku z historie, která ovlivnila i naši obec, přišlo 75 posluchačů,
muzeum bylo zcela zaplněné.
O sudetských Němcích a volyňských Češích se ve zdejším kraji nemohlo dlouho otevřeně hovořit, témata vyvolávala velké vášně, obavy i další emoce, objektivní postoj nebyl
zřejmě možný. Odstupem let s měnící se generací objevujeme informace, které tvoří naši
součást, bohužel však v době, kdy pamětníci umírají a mladí se o minulost ještě nezajímají.
Mgr. D. Martinková, předsedkyně celorepublikového výboru Sdružení Čechů z Volyně
a jejich přátel, ve své přednášce shrnula důvody odchodu Čechů na Volyň, jejich životní
podmínky a proměny, které je potkaly, účast Čechů v legiích i ve Svobodově armádě,
zásluhy o budování i osvobozování republiky i jejich návrat do původní domoviny.
Na Podbořansku se usadilo nejvíce rodin z celého množství navrátivších (1503 rodin).
Pro kraj, kde byl po odsunu německého obyvatelstva nedostatek pracovní síly, byli tito
lidé požehnáním, rozuměli zemědělství, chmelu, uměli pracovat a byli vděční za nový
domov. Byli a jsou nedílnou součástí Jesenice. Jen jejich příběhy nejsou zachycené.
Mgr. Eva Konířová

Utkání oddílu kopané FC Jesenice A v soutěžním ročníku 2018 – 2019
Okresní přebor – A1A II. třída – podzimní část soutěže
DRUŽSTVA

KOLO

SKÓRE

BRANKY

6.

FC Jesenice A – FK Hředle

1:4

Kapoun Dominik

7.

SK Senomaty A – FC Jesenice A

1:2

8.

FC Jesenice A – Č. Lev Kolešovice

4:2

9.

Baník Lubná – FC Jesenice A

6:1

10.

FC Jesenice A – FC 05 Zavidov B

4:3

11.

FC PO Olešná – FC Jesenice A

5:2

John Petr, Fiala Vít
Altman Pavel, Jeníček David,
Šťastný Petr, Kapoun Dominik
Jeníček David
John Petr (pen.), Moučka František, Jeníček David
Fiala Vít, Tatzauer Tomáš

12.

FC Jesenice A – TJ Slabce

2:4

John Petr, Kapoun Dominik

13.

TJ Sokol Mšec – FC Jesenice A

3:0

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell – typu Arakauna. Stáří: 14 – 19 týdnů.
Cena 159 – 195 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v sobotu 24. 11.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
Případné bližší informace: Pá 9.00 – 16.00 hod. na tel. č.: 601 576 270, 728 605 840
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek: cena dle poptávky
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Pozn. Změny v přehledu vyhrazeny. Přehled akcí bude postupně doplňován, podrobnější informace najdete na plakátech, FB MY Jesenice nebo na stránkách obcí. V případě
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