Vážení občané, milí čtenáři Jesenického občasníku,
dostává se Vám do rukou nová podoba našeho informačního zpravodaje.
V rámci co největší informovanosti obyvatel bude JO vycházet mnohem častěji než dříve, ovšem
ve dvou podobách. Ta kratší, čistě informační, kterou právě čtete, bude vycházet každý měsíc a
obsahovat bude nejaktuálnější dění v obci a kulturní a společenské akce plánované na následující
dny.
Čtvrtletní Občasník bude naopak obsahovat krátké reportáže s fotkami z akcí již proběhlých –
tak, jak jste zvyklí.
Žádáme Vás také tímto o spolupráci – informujte své spoluobčany o akcích, které připravujete!
Zhodnoťte akci, které jste se zúčastnili! Doplňte Jesenický občasník o Vaše nápady a příspěvky!
(Příspěvky můžete odevzdávat na MěÚ, nebo zasílat na konirova@zsjesenice.cz.)

V tomto čísle najdete:
•
•
•
•
•
•
•

úřední hodiny MěÚ v roce 2011
informace z 2. zasedání zastupitelstva
termíny veřejných zastupitelstev v roce 2011
přehled akcí mezi svátky
drobné informace
přehled akcí zorganizovaných ZŠ a MŠ Jesenice ve školním roce 2010/2011
vlakové i autobusové jízdní řády s odjezdem z Jesenice

Vážení spoluobčané,
Konec roku 2010 se neúprosně blíží a my všichni se těšíme a připravujeme na uvítání nového
roku 2011. Přemýšlíme, zda rok 2011 bude lepší než ten uplynulý a co nám přinese.
Dovolte, abych Vám touto cestou poděkoval za krátkou spolupráci v závěru letošního roku,
a především chci Vám a Vašim nejbližším jménem vedení města, zaměstnanců městského úřadu
a samozřejmě i jménem svým popřát hezké a klidné svátky vánoční a hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti do nového roku 2011.
Ing. Jiří Svoboda, CSc.
starosta

Úřední hodiny MěÚ v roce 2011
Po
7.00 – 11.00, 12.00 – 17.00
Út
7.00 – 11.00, 12.00 – 15.30
St
7.00 – 11.00, 12.00 – 17.00
Čt
7.00 – 11.00, 12.00 – 15.30
Pá
7.00 – 11.00, 12.00 – 15.00
So a Ne po domluvě.

2. zasedání zastupitelstva
se konalo ve čtvrtek dne 16. prosince 2010 od 18.00 hod. v budově stálého kina v Jesenici. Po
zahájení starosta informoval o splnění usnesení č. 9/1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva, které
ukládalo bývalé starostce p. Taťáně Čížkové protokolárně předat agendu města novému starostovi.
Protokolární předání proběhlo dne 11. 11. 2010 a nové vedení města tak zahájilo své aktivity. Dále
zastupitelé schválili „Jednací řád zastupitelstva města“.
V dalším obsáhlém bodě jednání byly projednány návrhy na odprodeje pozemků
a) pozemky KN 1752 a 1753 k.ú. Podbořánky
– zastupitelstvo tento návrh 12 hlasy odložilo k dalšímu projednání
b) části pozemků PK p.p.č. 1682/1, KN p.p.č. 97/2 a KN p.p.č. 97/1 k.ú. Podbořánky
– zastupitelstvo tento návrh schválilo 14 hlasy
c) pozemky KN 1210/8, 1211/6, 1212/7, 1222/5, 1199/1 k.ú. Jesenice
– zastupitelstvo tento návrh 12 hlasy odložilo s tím, že po předložení vypracovaného
geometrického plánu bude tento návrh znovu projednán
Dalším bodem jednání bylo schválení obecně závazných vyhlášek. Jednalo se o:
o OZV č.1/2010 – poplatek za komunální odpad, kde došlo k navýšení cen oproti roku 2010 o
2%, což pouze kopíruje inflaci a navýšení ceny za odvoz odpadu firmou Becker Kralovice.
o OZV č. 2/2010 o místních poplatcích, kde došlo pouze ke změnám v souvislosti
s legislativními úpravami
o OZV č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj – sazba poplatku
činí 5.000,- Kč na 3 měsíce za každý výherní hrací přístroj, což je v podstatě nejvyšší sazba,
kterou současná legislativa umožňuje.
V dalším bodě p. tajemnice Klementovičová informovala zastupitele a přítomné o tom, že Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl bezúplatně na město pozemky
KN p.p.č. 791, 793, 795, 775 a č. 798 k.ú. Jesenice. Zastupitelstvo převzetí pozemků odsouhlasilo.
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V dalším průběhu jednání zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny v rozpočtu na rok 2010, i
když v diskusi k tomuto bodu zazněly připomínky směrem k formálnímu pochybení při použití
prostředků při realizaci výměny oken v domě č. 407.
Důležitým bodem jednání bylo schválení rozpočtového provizoria města na rok 2011.
Provizorium umožňuje přijímat příjmy a čerpat běžné výdaje do doby, než bude přijat finální
rozpočet. V období rozpočtového provizoria nelze financovat výdaje investičního
charakteru.Rozpočet na rok 2011 v plném rozsahu bude předložen na jednání zastupitelstva 16.
února 2011.
Dalším bodem jednání bylo podání výpovědi smlouvy a poskytnutí dotace na pečovatelskou
službu, kterou pro město Jesenice zajišťuje OPS Nové Strašecí. Snahou nového vedení města je,
aby si město zajišťovalo pečovatelské služby vlastními silami, případně ve spolupráci
s Integrovanou střední školou v Jesenici, která vyučuje obory sociální činnost – pečovatelská
činnost. Po diskusi bylo přijato usnesení, které ukládá podat výpověď ze smlouvy do konce roku
2010 a připravit projekt k zajišťování pečovatelské služby vlastními silami.
V bodě různé podal starosta informaci o termínech konání zasedání zastupitelstev.
Termíny veřejných zasedání zastupitelstva v roce 2011 jsou: 16. 2., 13. 4., 15. 6., 14. 9. a
14. 12. vždy od 18.00 hod.
Dále byla podána informace o záležitostech, které byly rozpracovány minulým vedením města a
po nástupu nového vedení je bylo nutno dokončit a dofinancovat vzniklé vícenáklady. Jednalo se o
akce:
a) rekonstrukce chodníků (ulice Rabasova, Okálová,
Nádražní a chodník na náměstí ......................................................................30 tis. Kč
b) dokončení hasičské zbrojnice (dodělání – oprava „soklu“) ..........................41 tis. Kč
c) hasičská zbrojnice – doúčtování vícenákladů na ukončenou investici
firmou BETET ..............................................................................................19 tis. Kč
d) výměna oken v domě č.p. 407 (vícenáklady na zednické práce, které
nebyly obsaženy ve smlouvě)........................................................................33 tis. Kč
e) projektová dokumentace Jahůdky (polohopis – výškopis) ...........................28 tis. Kč
Celkem bylo nutno dofinancovat cca ......................................................... 151 tis. Kč
V diskusi:
o Ing.Urbanová vysvětlovala, proč chtěla revokaci usnesení o rozšíření územního plánu o golf
v Pobořánkách, ing. Valuš a p. Čížková všem vysvětlili, z jakého důvodu bylo toto usnesení
v dané době schváleno ve stávajícím znění.
o P. Chalupová upozornila na nedostatek kontejnerů na tříděný odpad v ulici Žatecká.
o Starosta vyzval občany, aby připomínky k celému dění ve městě Jesenice byly vhozeny do
schránky v budově úřadu.
o P. Šmíd se dotazoval na stavební úpravy na budově staré školy.
o Ing. Urban se zajímal o zajištění letáků a různých ohlášení elektronickou poštou, SMS, nechce
papírové letáky do schránky.
o P. Procházka se informoval o záměru na zřízení švadlen – otevření provozovny. Starosta
informoval o jednání s lubeneckou firmou o případném zavedení šití v Jesenici. Pokud by měl
být záměr realizován, muselo by město zajistit pro tento provoz prostory.
V závěru jednání starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast a dobré náměty pro řešení do
budoucna a popřál občanům a jejich nejbližším hezké a klidné svátky vánoční a hodně zdraví a
spokojenosti do nového roku 2011.
Ing. Jiří Svoboda, CSc.
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Územní plán města Jesenice
V roce 2008 schválili zastupitelé zpracování nového územního plánu, jehož aktualizaci si
vynutila novela stavebního zákona. Dne 14. prosince 2010 od 15.00 hod. proběhlo v kině veřejné
projednání jeho další etapy – konceptu. Přestože se jedná o velmi důležitý dokument, který ovlivní
rozvoj Jesenice včetně jejích obcí na další desítky let a bude mít vliv na budoucí využití
jednotlivých území a pozemků, tak se projednávání zúčastnilo méně než 20 z Vás. Proto jsme se
rozhodli předat Vám tímto způsobem několik základních informací.
1. Podle stavebního zákona má každý vlastník nemovitosti v katastru obcí Jesenice, Bedlna,
Chotěšova, Sosně, Kosobod a Podbořánek právo předat své připomínky do 15 dnů ode dne
veřejného projednávání konceptu. Koncept je k nahlédnutí na městském úřadu v Jesenici nebo
na internetových stránkách města. Připomínky posílejte písemně na adresu úřadu nebo je
předejte v jeho podatelně. Všemi podanými připomínkami se budou zabývat pověření
zastupitelé společně s pořizovatelem územního plánu, budou je vyhodnocovat a pokud budou
v souladu se zákonem a vyjádřením dotčených orgánů a budou znamenat přínos pro rozvoj
území, budou pravděpodobně do územního plánu zapracovány.
2. Jako velký problém je v Jesenici chápán plánovaný obchvat. Přestože jeho realizace je zatím
v nedohlednu, musí být jeho trasa v našem územním plánu zanesena, aby byly blokovány
pozemky pro jeho budoucí vybudování. V současné době je obchvat na severní straně zakreslen
tak, že odděluje hřbitov od zástavby, ale v územním plánu je ponechána i rezerva pro vedení
obchvatu před hřbitovem. Dne 13. prosince 2010 jsme s panem starostou absolvovali jednání na
krajském úřadu na odboru Regionálního rozvoje s cílem přesunout obchvat před hřbitov. Toto
jednání bylo úspěšné a v pravý čas. Krajský úřad totiž v současnosti zpracovává Zásady
územního rozvoje (dále ZUR), které nahradí dosud platný územní plán Velkého územního celku
a v rámci jejich přípravy bude počítáno s vedením trasy obchvatu před hřbitovem. Schválení
ZUR je plánováno na konec roku 2011 a po tomto úkonu budeme muset změnou našeho
územního plánu navrhnout vedení obchvatu před hřbitov.
3. Dalším velkým problémem, především pro obyvatele obce Podbořánky, je rozšíření golfového
hřiště. Jeho rozvoj je v projednávaném konceptu řešen ve variantách, které nyní posuzují
dotčené orgány. Tyto varianty budou posuzovat i zastupitelé v rámci vyhodnocování a
posuzování všech připomínek. Již při zpracování konceptu byly zohledněny připomínky
předané v rámci zpracování první etapy územního plánu a záměry majitelů golfového hřiště
byly v rámci kompromisu usměrněny.
S ohledem na rozsáhlost projektu není možné popsat všechny okolnosti, záměry a třecí plochy.
Proto doporučuji každému, kdo má zájem o tuto problematiku, nastudovat si výkresovou i textovou
část konceptu a sdělit nám své připomínky a požadavky.
Ing. Roman Valuš
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Přehled akcí v Jesenici a okolí mezi svátky
•

8. 12. – 2. 1. 2011 muzeum – výstava SPOLU NEJEN O VÁNOCÍCH (ISŠ a Domov
Krajánek)

•

21. – 23. 12. 10.00 – 15.30 hod. v muzeu v Jesenici – Betlémské světlo – přijďte si zapálit

•

24. 12. od 14.00 hod v kostele sv. Petra a Pavla – Vánoční koncert – Jesenická banda a
pěvecký sbor Základní školy a mateřské školy Jesenice

•

24. 12. – Půlnoční mše v kostele sv. Petra a Pavla – od 22.30 hod.

•

24. 12. od 14.30 hod. Vánoční pohlazení – kostel Drahouš

•

24. 12. ve 21.00 hod. – kostel sv. Vojtěcha Krty – zpívají děti a občané Krt (5. ročník)

•

26. 12. od 15.00 hod. kostel sv. Bartoloměje ve Velké Chmelištné – Vánoční koncert –
Jesenická banda a pěvecký sbor Základní školy a mateřské školy Jesenice

•

26. 12. 14. od 15.00 hod. kaple Petrohrad – výstava betlémů

•

29. 12. od 16.00 hod Podbořánky – kostel sv. Jakuba Většího – Vánoční setkání – Roman
Zach, Andrea Králová, divadelní představení + Jesenická banda s pěveckým sborem
Základní školy a mateřské školy Jesenice

•

31. 12. od 20.00 hod. v KD Jesenice pořádá fa Drops Silvestrovskou zábavu – vstupenky
pouze v předprodeji na firmě u p. Honzíkové; hraje Orion

•

31. 12. od 20.00 Cafe bar U Draka – Silvestrovská zábava – vstup 200,- Kč, hraje
Jesenická banda

•

31. 12. od 20.00 hod. KD Krty – Silvestrovská zábava, hraje Duo plus, vstup 100,- Kč;
ve 23.00 hod. vyhlášení Dobračky roku 2010

•

2. 1. 2011 14. – 15.00 hod. kaple Petrohrad – výstava betlémů

•

9. 1. 2011 14. – 15.00 hod. kaple Petrohrad – výstava betlémů

Drobné informace z obce
•

15. 12. 2010 byl otevřen nový obchod – čerstvá chlazená drůbež (+ koření)
Plzeňská 54, odpovědná osoba Rostislav Slavík
Po – Pá 7.00 – 18.00, So
8.00 – 11.00

•

Dnem 23. 12. 2010 uzavírá Veronika Scheinerová provozovnu cukrárny (Mírové nám.
17).

•

Rovněž ukončila svou činnost Trafika V Jahůdkách. (P. Zelinka)

•

Od 2. 11. 2010 je opět v provozu gynekologická ordinace v Jesenici. Ordinujícím lékařem
je MUDr. Ivo Maroušek, ordinační doba: Čt 7.30 – 11.00 hod.

•

Zápis do první třídy se koná 31. 1. 2011.

•

Ceny vodného a stočného na rok 2011: Vodné: 32,59 Kč/m3
stočné: 27,77 Kč/m3
celkem: 60,36 Kč/m3 včetně DPH
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•

Od 1. 1. 2011 je změna ve způsobu úhrady vodného a stočného. Nebude možno platit
hotově při odečtu. Způsob plateb:
o hotově v pokladně RAVOS,
o zálohy prostřednictvím SIPA + roční zúčtování,
o čtvrtletní platba formou poštovní poukázky.
Forma odečtů zůstává beze změny – tedy každé čtvrtletí.
Kontakt: p. Černohorská a p. Bretšnajdrová, tel.: 313 512 410

•

29. 1. od 19.30 hod. v KD Jesenice pořádá p. Pacourek Travesty Show Crazy Goddess
(vstup 200,- Kč)

•

Zumba Evy Janoušové probíhá v tělocvičně ZŠ každé úterý 16.45 – 18.00 hod. a každý
čtvrtek 19.00 – 20.00 hod. Cena 50,- Kč/1 hod.

•

Zumba Lucky Moučkové probíhá v tělocvičně ZŠ každou sobotu 14.00 – 15.00 hod. Cena
50,- Kč/1 hod.

Přehled akcí zorganizovaných Základní školou a
mateřskou školou Jesenice ve školním roce 2010/2011
6. – 10. 9.
20. 9.
21. 9.
23. 9.
29. 9.
29. 9.
5. 10.
6. – 8. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
21. 10.
1. 11.
4. 11.
4. 11.
16. 11.
22. – 26. 11.
25. 11.
23. 11.
2. 12.
3. 12.
6. – 10. 12.
21. 12.
22. 12.

ekologicko-sportovní kurz 6. třídy
školní kolo Astronomické olympiády
exkurze 7. tř. – Naučná stezka Jesenicka (kola)
Hubertský den
školní kolo atletického čtyřboje
hudební představení v MŠ
okresní kolo atletického čtyřboje
první část expedice 4P Vlašim – 6. tř.
Klub mladého diváka: Divadlo pod Palmovkou – Cyrano z Bergeracu
exkurze alternativní výtvarné výchovy na Bienále Plzeň
beseda s Mgr. R. Benýškem na téma sexuální výchova – 8. a 9. tř.
exkurze školní družiny a 1. tř.: Šestajovice a Muzeum čokolády v Praze
oslava Halloweenu – 9. tř.
vernisáž výstavy v muzeu Jesenice: Podzim očima dětí
zájezd MŠ do divadla v Rakovníku (Tylovo divadlo) – pohádka Tři prasátka
2. až 5. tř. exkurze do ZOO Praha
sběr papíru
MŠ – zájezd do divadla Lampion v Kladně: pohádka Otesánek, výstava
v muzeu – stavebnice Merkur a medvědárium
školní kolo dějepisné olympiády
školní kolo olympiády v Čj
projektový den na I. stupni: Čertí škola
hory: Špindlerův Mlýn
školní turnaj ve streetbalu
školní turnaj ve florbalu

Podrobné informace naleznete na www.zsjesenice.cz.
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JÍZDNÍ ŘÁDY – VLAKY
V neděli 12. prosince 2010 vstoupil v platnost nový vlakový jízdní řád pro rok 2011. Na trati 161
Rakovník – Jesenice – Blatno u Jesenice dochází pouze k drobným změnám.

RAKOVNÍK JESENICE BLATNO
02

4
512
634
740
850
1037
1220
1357
1445
1557
1637
1753
1837
2237

36

4
549
711
817
928
1110
1254
1434
1518
1635
1714
1833
1912
2310

JESENICE

RAKOVNÍK

437
502
600
635
732
843
1038
1222
1347
1546
1639
1742
1839

509
537
632
714
804
915
1115
1258
1422
1622
1715
1817
1915

1914

1946

2104

2136

45

4
--720
826
937
1119
1303
1443
1527
1644
1723
1842
1921
2319

POZNÁMKA
Jezdí v pracovních dnech.
Jezdí v pracovních dnech.
Jezdí denně.
Jezdí v pracovních dnech.
Jezdí denně.
Jezdí denně.
Jezdí denně.
Jezdí v pracovních dnech.
Jezdí denně.
Jezdí v pracovních dnech.
Jezdí denně.
Jezdí v pracovních dnech, nejede 31.12.
Jezdí denně, nejede 24.12. a 31.12.
Jezdí denně, nejede 24.12. a 31.12.
POZNÁMKA

Jezdí v pracovních dnech.
Jezdí denně, nejede 25.12. a 1.1.
Jezdí v pracovních dnech.
Jezdí denně, nejede 25.12. a 1.1.
Jezdí v pracovních dnech.
Jezdí denně.
Jezdí denně.
Jezdí denně.
Jezdí denně.
Jezdí v pracovních dnech.
Jezdí denně.
Jezdí v pracovních dnech.
Jezdí denně.
Jezdí v pátek.
Jede 23.12., 4.7., 27.9., 27.10. a 16.11.
Jezdí denně, nejede 24.12. a 31.12.
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JÍZDNÍ ŘÁDY – AUTOBUSY (platnost od 12.12.2010)
310790 (B79) Rakovník – Jesenice – Žďár (ANEXIA)

RAKOVNÍK JESENICE
JESENICE
AUTOBUS. N. NÁMĚSTÍ ŽEL. STANICE

610
1030
1430

650
1100
1500

652
1102
1502

1600

1630

1632

1730

1800

1802

POZNÁMKA
Jezdí v pracovních dnech.
Jezdí v pracovních dnech.
Jezdí v pracovních dnech.
Nejede 31.12.2010.
Jezdí v pracovních dnech.
Nejede 31.12.2010.
Jezdí v pracovních dnech. Nejede
31.12.2010.

JESENICE
JESENICE RAKOVNÍK
ŽEL. STANICE NÁMĚSTÍ AUTOBUS. N.

446
657
1247

448
700
1250

528
730
1330

1510

1513

1543

1640

1643

1713

POZNÁMKA
Jezdí v pracovních dnech.
Jezdí v pracovních dnech.
Jezdí v pracovních dnech.
Nejede 31.12.2010.
Jezdí v pracovních dnech.
Nejede 31.12.2010.
Jezdí v pracovních dnech.
Nejede 31.12.2010.

440801 Plzeň – Žatec – Most – Teplice – Ústí nad Labem

JESENICE
PLZEŇ
KRALOVICE
ŽEL. STANICE
AUTOBUS. N.

16

32

16

1632

50

17

1650

POZNÁMKA
Jezdí v pondělí.
Jede též 26.4.2011.
Nejede 25.4.2011.
Nejezdí od 1.7. do 31.8.2011.
Jezdí v pátek a v neděli.
Jede též 23.12.2010, 26.4.,
6.7. a 27.10.2011.
Nejede 24.4.2011.

45

1745

570672 Most – Žatec – Podbořany – Kralovice – Plzeň

JESENICE
PLZEŇ
KRALOVICE
NÁMĚSTÍ
AUTOBUS. N.

6

54

659

7

19

724

8

POZNÁMKA
Jezdí v pracovních dnech.
Nejezdí od 24.12.2010 do 2.1.2011,
od 21.4. do 22.4.20011, od 1.7. do
31.8.2011, od 26.10. do 27.10.2011.
Jezdí v pondělí a v pátek.
Jezdí od 1.7. do 31.8.2011.

09

814
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