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Informační zpravodaj města

Rekonstrukce silnice I/27 – Plzeňská ulice
Asi se nebudu mýlit, když napíši, že rekonstrukce Plzeňské ulice je nyní pro občany Jesenice jedním z nejdůležitějších diskuzních témat. S důsledky stavební činnosti a náročnější dopravní situace se potýká přeci jen každý z nás.
Co se zde vůbec děje?
Celá stavba je společným záměrem tří investorů – ŘSD (financuje kompletní rekonstrukci silnice včetně mostků pod Velkým rybníkem), VSOR (financuje obnovu kanalizace a vodovodu) a Města Jesenice (financuje chodníky a veřejné osvětlení) – a navazuje
na etapu I – Žatecká ulice, která se zrealizovala v letech 2018 – 19. Stavba se soutěžila a
realizuje pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic, které má na stavbě také svůj stavební
dozor. Pro přehlednost uvádím, že současná stavba je pracovně rozdělena na etapu II
(úsek od náměstí ke kolejím) a etapu III (úsek od kolejí k odbočce za Velký rybník).
Když jsme se poprvé nad záměrem zrekonstruovat silnici I/27 sešli, mysleli jsme si, že
se celé dílo podaří dokončit v roce 2019. Nyní se bohužel zdá, že ke konci dospějeme až
v roce 2022. Zhotovitelem stavby je sdružení firem METROSTAV, a.s., a BES, s.r.o.,
které dále využívá různé subdodavatele.
ŘSD – v rámci projektu se uvažovalo, že etapy II a III se provedou stejným způsobem,
jako se postupovalo v ulici Žatecká. Tedy odtěžit konstrukční vrstvy komunikace a podloží do celkové hloubky 1 m, poté navézt nové podloží, na které by se položily konstrukční vrstvy vozovky (štěrky, beton a asfalty). Zhotovitel společně s ŘSD provedli
v úvodu stavby hutnící testy vč. laboratorních rozborů zemin v podloží vozovky a dohodli se na změně. Odtěženo bude pouze horních 60 cm. Zbývající část zůstane na místě
a bude pomocí speciální frézy sanována (promíchána) vápnem. Díky tomu se nebudou
muset tisíce tun původní zeminy odvážet a tisíce tun kameniva dovážet. Samozřejmě
jsou určitá místa, kam se fréza nedostane a kde bude nutné kompletní výměnu podloží
silnice vyřešit. Změna technologie sice snížila dopravní zátěž stavební technikou a nákladními auty, ale v konečném důsledku znamenala prodloužení termínu výstavby.
V úseku etapy III jsou tři propustky. V projektové dokumentaci se počítalo s tím, že
propustek pod benzinovou pumpou bude opraven a bude odstraněna velká betonová
skruž vyčnívající nad terén. Horní propustek u odbočky k ATC bude opraven a prodloužen tak, aby se zde mohl vybudovat chodník, a prostřední u odbočky ke Krajánku bude
zrušen, protože je již nefunkční. Bohužel při zahájení prací se zjistilo, že stav propustků
je horší, než se předpokládalo. Zadalo se vypracování změny projektové dokumentace a
navrhlo se, že do propustků budou zataženy plastové trubky o průměru až 1,5 m a ty budou kompletně zality betonovou směsí. I tento fakt má výrazný vliv na termín dokončení
díla.
Součástí investice ŘSD jsou také autobusové zálivy. Z pohledu technického jsou totiž
součástí komunikace, i když jsou budovány z naší iniciativy.
VSOR – toto sdružení spravuje vodovody a kanalizace mimo jiné v našem městě. Hned
po prvním jednání o rekonstrukci silnice I/27 zadalo průzkum kanalizační sítě a následně
projektu na realizaci nové kanalizace v celé délce rekonstruované komunikace. Mnoho z
Vás si pamatuje, jak byla Jesenice na přelomu osmdesátých a devadesátých let rozkopá2

na, když se budovala nová čistírna odpadních vod a nový kanalizační sběrač pod Plzeňskou ulicí vč. některých navazujících stok. Kanalizační sběrač, který tehdy mezi dnešní
benzínovou pumpou a křížkem ve Wintrově ulici budovali horníci, a navazující stoka
z betonových trub DN1000mm jsou v dobrém stavu a současnou stavbou se do nich
kromě připojovacích míst nezasahuje. Problém byl však s navazujícími stokami a mnoha
přípojkami od jednotlivých objektů. Často byly a jsou z betonových trub, které jsou
v důsledku proudění odpadních vod narušeny, často se našel nevyhovující způsob napojení nebo bylo potrubí provedeno v protisměru. Obyvatelé Krtské ulice jsou si určitě vědomi, jak při každém větším dešti došlo k přehlcení kanalizace a vyplavení splašků na
povrch. Aby se těmto problémům předešlo, bylo v rámci zpracování projektu rozhodnuto, že bude kanalizační systém mezi železničním přejezdem a křižovatkou před kostelem
rozdělen na tři úseky. Každý z nich bude pomocí spadiště a spojné komory napojen na
kanalizační sběrač. V souvislosti s tím se mění polohy původních kanalizačních stok a
zvětšují se jejich dimenze, ruší se zbytečná potrubí a revizní šachty.
Často vysvětluji, proč se u Cháti a v zatáčce před kostelem kopou takové jámy a co se
zde děje. To jsou právě místa, kde se budují nová spadiště a spojné komory. Spadiště je
stavební objekt, který slouží k tomu, aby se z kanalizačních stok, které jsou v hloubce
cca 3 metry, dostaly splaškové vody do hloubky např. 8 m (tak hluboko je kanalizační
sběrač u kolejí). Spadiště je v podstatě železobetonová komora, do které je osazeno čedičové potrubí a zevnitř je celé obezděno z čedičových cihel. Tento materiál je výrazně
odolnější vůči agresivním odpadním vodám a tlaku vody, který zde vzniká především
v době dešťových průtrží. Ze spadiště vše odteče do spojné komory a dále stávajícím
sběračem do čistírny. Spojnou komoru je možné si představit jako takovou křižovatku,
kde se spojuje potrubí ze spadiště a potrubí kanalizačního sběrače. Je také vybudována
ze železobetonu a celý vnitřek je obezděn čedičovými cihlami. V současné době se tyto
objekty budují na dvou místech. V příštím roce vzniknou u křížku ve Wintrově ulici.
Vybudování spadišť a spojných komor se na celé kanalizaci jeví jako nejsložitější.
Nejdříve se musí vybudovat pažené jámy a veškerý materiál z nich vytěžit. Hned při zahájení se v místě jam objevily sítě, u kterých se musely řešit dočasné nebo trvalé přeložky, zhotovitel se potýkal s mimořádně vydatnými srážkami, navíc se na každém místě
nakonec objevilo něco, co mělo být jinak: betonové a železobetonové konstrukce, jiná
půdorysná a výšková poloha potrubí apod. I tyto okolnosti se výrazně podepisují na posunu termínu dokončení.
U vodovodního řádu dochází k celkové obnově / výměně stávajícího litinového potrubí.
Zároveň se obnovují vodovodní přípojky.
Město Jesenice – jsme investorem dvou částí a na obě jsme získali dotační prostředky.
U veřejného osvětlení jsme prostřednictvím MAS Rakovnicko získali dotaci z IROP.
Stávající veřejné osvětlení bude v úseku od budovy učiliště až k železničnímu přejezdu
kompletně nahrazeno novým včetně kabeláže a vše bude stejné jako v ulici Žatecká. Do
výkopu pro VO se pokládá chránička pro případné zatažení optických vláken. Zároveň
s veřejným osvětlením bude osazeno úsekové radarové měření rychlosti vozidel. Tři nové lampy budou osazeny podél chodníku mezi odbočkami ke Krajánku a k ATC. Zde
bude zároveň osvětlen přechod pro chodce.
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Na vybudování chodníků jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
s tím, že některé úseky budeme ze sta procent platit z prostředků města. Jde např. o nový
chodník v úseku mezi odbočkami ke Krajánku a k ATC. Tento chodník jsme se rozhodli
vybudovat z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců. Bude zrušen šikmý přechod na propustku a ponechaný přechod ke Krajánku bude narovnán. K mírným změnám dojde
téměř u všech dotčených přechodů pro chodce, protože jsme museli respektovat závazné
předpisy řešící především bezpečnost pěších osob. Všechny přechody budou nasvíceny.
Součástí této stavby je úprava celé východní strany náměstí (od Mountfieldu k muzeu) –
bude zde obnoven chodník, vybudováno několik parkovacích míst pro přiléhající provozovny, bude obnovena a upravena zeleň. Z pohledu harmonogramu celé stavby jsou naše
objekty těmi nejméně problémovými.
Jak to bude dál?
Když jsme se potýkali se složitostí etapy I v Žatecké ulici, netušili jsme ještě, jak komplikované budou části II a III. Každý vidí zásadní problém v něčem jiném. My těch zásadních vnímáme několik. Omezení místních obyvatel v přístupu k jejich nemovitostem,
které se zhorší, až stavbaři začnou s rozkopáváním chodníků. Jedním z požadavků na
zhotovitele v rámci výběru bylo, že musí zajistit přístupnost ke všem nemovitostem a
průjezdnost pro složky IZS (hasiči, policie, záchranka). Ne vždy se to však daří a ne
každý k tomuto požadavku přistupuje zodpovědně.
Dalším problémem je dopravní zatížení, ať už stavební činností nebo projíždějícími, kteří zde nemají co dělat. Když se stavba připravovala, požadovali jsme, aby se zřídilo takové dopravní opatření, které by z Jesenice zcela odvedlo tranzitní dopravu. Dopravní
značení bylo rozmístěno, ale velmi mnoho řidičů zákazy nerespektuje. I přes občasnou
přítomnost policie si ze zákazů mnoho lidí nic nedělá. Na počátku jsme odmítli úplné
znemožnění průjezdu přes železniční koleje, protože bychom tím paralyzovali především sami sebe. Bohužel naše provizorní trasy a benevolence stavby se zachováním průjezdu přes železniční přejezd u Cháti jsou zneužívány tranzitní dopravou. U některých
domů došlo i k opakovanému poškození oplocení. K výraznému poškození dochází také
na majetku města – těžká doprava likviduje povrchy chodníků a asfaltových komunikací, které nejsou na takovou zátěž dimenzovány. ŘSD a zhotovitel přislíbili, že tyto škody
budou po ukončení stavby napraveny.
Problémem je také časový skluz v realizaci stavby. Ta měla být původně dokončena
v letošním roce. V současné době máme k dispozici aktualizaci harmonogramu, v němž
je posunuto dokončení celé stavby na srpen 2022. Plán zhotovitele je takový, že za předpokladu příznivých klimatických podmínek dokončí do konce letošního roku části, které
jsou rozkopány. Asfaltové plochy by pravděpodobně byly položeny bez poslední vrstvy
tl. 5 cm (kanály by byly zapuštěny tak, aby se zde dalo jezdit). Pak bude zimní technologická přestávka a v dubnu bude zahájena poslední část – úsek mezi ulicí 5. května a Krtskou. Na celé ploše komunikace by se pak položila finální asfaltová vrstva, tzv. obrus.
Veřejné osvětlení by mělo být kompletně dokončeno letos a chodníky by měly být prováděny postupně v souběhu s komunikací v daném úseku.
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Všechny problematické záležitosti jsou pravidelným tématem kontrolních dnů, při nichž
jsou jednání často složitá. Věříme, že to všichni vydržíme a že si nakonec budeme moci
říct, že to za to stálo.
Za vedení města Jesenice Ing. Roman Valuš, místostarosta
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Sezóna 2021 v ATC Jesenice
Před šedesáti lety parta nadšenců ze Svazarmu dostala skvělý nápad vybudovat
v Jesenici kemp. Geniálně zvolená lokace okouzluje hosty do dnešních dnů. Klidné místo na kraji lesa na kopci nad Velkým rybníkem se stalo oázou pohody pro stovky tisíc
návštěvníků, kteří kemp navštěvovali a navštěvují pravidelně několikrát v sezóně po dobu již zmíněných, úctyhodných šedesáti let.
Jak šla léta, podoba kempu se měnila až do té současné. Mnozí z vás jste v kempu pracovali nebo jste zde v dobách svých středoškolských a vysokoškolských studií byli na
brigádě v recepci. Vzpomínáte?
Dovolila jsem si naše věrné hosty požádat, aby zapátrali ve svých rodinných albech. Sešly se nám unikátní snímky z historie kempu. Vyslechla jsem mnoho příběhů a informací, které nás vracely do veselé i neveselé minulosti. S laskavým svolením dárců vám přiblížíme historii kempu v podobě nástěnek s historickými fotografiemi a krátkými příběhy. Jeden za všechny: víte, proč k nám v sedmdesátých a osmdesátých letech do kempu jezdilo tolik Němců jak ze Západu, tak z Východu? Potkávaly se zde rozdělené rodiny, které zde trávily společné chvíle. Věřím, že se s námi do historie kempu rádi a se
zájmem vrátíte.
V dubnu 2021 jsem nastoupila na pozici vedoucí ATC Jesenice. Za cíl jsem si dala zaběhnutý kemp zvelebit, upravit okolí, starat se o majetek města s péčí řádného hospodáře
a i nadále vytvářet příjemnou atmosféru pro naše návštěvníky. Někteří k nám do kempu
jezdí i 37 let a naučili sem jezdit své děti a ty to učí své děti. Je třeba se o ně vzorně starat a zajistit jim příjemný relax.
S týmem spolupracovníků, uklizečkami - paní Vlčkovou, Lísalovou, kterou v červenci
nahradila paní Velebilová, brigádnicemi na pozici recepční - slečnami Komárkovou a
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Vojáčkovou a údržbářem - Petrem Špilarem jsme v sezóně 2021 ubytovali téměř 6 700
hostů. Chci poděkovat svým kolegům za skvěle odvedenou práci. Odměnou nám je věrnost hostů, jejich spokojenost, slova chvály na čistotu, ochotu, slušnost a maximální nasazení i v těch nejvypjatějších situacích.
Ekonomiku budeme hodnotit
s vedením města po zazimování
a definitivním ukončení sezóny,
ale již nyní můžeme s jistotou
říci, že tržby budou vyšší než
v minulých letech, a to je pro
město Jesenice dobrá zpráva.
Obzvlášť v době covidové, kdy
mnohá rekreační zařízení sčítají
ztráty. Hlavní sezónu 2022 máme již z velké části objednanou.
Převažují dlouhodobé pobyty.
Město Jesenice v průběhu let
investuje do rekonstrukcí a renovací chatek, do obnovy vybavení a do celkového zvelebení kempu. Návštěvníci jsou nadšení ze sociálního zázemí,
které bylo vybudováno v roce 2012, maminky a babičky jsou nadšené z dětského hřiště,
všichni vždy uvítají pobyt v nově zrekonstruované chatce a většina hostů letos byla spokojena i s velmi dobře vedenou restaurací. Děkujeme Tomášovi Milerovi a Libuši Hobartové, že byli schopni v šibeničním termínu restauraci zprovoznit, otevřít a celou sezónu ji provozovat.
Děkuji vedení města za velmi příjemnou spolupráci, účetním paní Sojkové a paní Kolibačové děkuji za ochotu, klid a trpělivost. Paní Věnce Klementovičové děkuji za profesionální přístup. I přes enormní vytížení je vždy stoprocentní, velmi si jí vážím. Technickým službám, panu Vodrážkovi a Karbanovi, děkuji za spolupráci a vždy velmi rychlou reakci na jakoukoliv moji žádost o součinnost. Pro bezvadný chod kempu je spolupráce s městem a technickými službami zcela zásadní.
Velký dík patří panu Makovskému, který nám nejednou doslova a do písmene „vytrhl
trn z paty“.
A perlička na závěr: letos náš kemp navštívil člen starého evropského šlechtického rodu.
Mladý pan baron u nás stanoval a byl velmi milý, tichý a zdvořilý.
Dění v kempu jsme v průběhu sezóny sdíleli na facebookovém profilu ATC Jesenice,
tak se podívejte.
Jitka Valušová
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Kulturní komise
Letní kino
Léto nebylo zcela učebnicové, večery chladné, dny deštivé a tepla jsme si příliš neužili.
Zkrátka počasí bylo trochu proti nám. Nejočekávanější film prázdnin Matky musel být
dokonce z důvodu deštivého počasí přesunut na jiné datum. Celkem jsme promítali
sedmkrát. Celková návštěvnost byla 402 lidí. Největší návštěvnost měl film Matky, Hurá
do džungle, Bábovky a Šarlatán.
Rozloučení s prázdninami
Konec prázdnin jsme chtěli zpříjemnit především dětem ve farní zahradě. Bohužel nám
počasí neumožnilo akci uskutečnit venku, proto jsme ji přesunuli do KD Jesenice.
V průběhu celého odpoledne si mohly děti vyrobit magnetky (Mydlito), navlékat korálky (Jaroslava Řehořová), malovat si obrázek na polštářek nebo sáček (Martina Králová)
a udrátovat ptáčka (Nikol Štefánková). Po sále kulturního domu byly připraveny úkoly
k plnění: skok v pytli, slalom, vkládačka a zatloukání hřebíků. Nechybělo vystoupení
balónkové Evičky, která dětem vytvářela z balónku zvířátka, figurky a kytičky. Vystoupení Dubničky a Lahody roztančilo všechny na sále. Společně jsme na závěr složili písničku o kamarádství.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách a samotném průběhu akcí a promítání.
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Na co se můžete těšit do konce roku
30. 10. – Lampiónový průvod a dýňování, společná akce KK a Turistického klubu Ještěrky Jesenice, dýňování od 14.00 hod., od 17.00 hod. začátek lampiónového průvodu,
17.45 hod. discohraní s Ladrou v KD Jesenice, soutěž o nejkrásnější dýni
13. 11. – Svatomartinská zábava, od 20.00 hod., KD Jesenice
27. 11. – Rozsvícení vánočního stromu s Hradním Duem, od 17.30 hod., Mírové náměstí
4. 12. – Mikulášská show pro děti, od 15.30 hod., hrátky s hudbou
9. 1. – Tříkrálový koncert, od 15.00 hod., v kostele sv. Petra a Pavla
Za Kulturní komisi města Jesenice Ing. & Bc. Anna Poláková

23. 10. - 24. 10. 2021 Jesenický surovec - závod horských kol
Vážení přátelé, dovoluji si pozvati vás na druhý pokus realizovat XXII. ročník Jesenického festiválku a Jesenického Surovce. Veškeré známé informace jsou zde:
www.jesenickyfestivalek.cz.
Saša Krško

Ještěrky o prázdninách nezahálely
Během prázdninových měsíců se naši členové oddávali táboření a užívání si léta
s rodinami. Přesto se náš oddíl sešel na dvou akcích v srpnu. Nejprve jsme se vydali pokořit řeku Berounku. Během čtyř dnů bylo v sedmi lidech spluto 64 km a bylo překonáno 13 jezů. Počasí jsme měli ideální a (skoro) nikdo se necvakl. Děti se naučily každé
ráno sbalit všechny věci, vše naložit na loď a putovat celý den na jiné místo noclehu.
Dny provázelo koupání v řece, při sjíždění jezů jsme zase pocítili adrenalin, ale našli
jsme si čas i na návštěvu muzea či legendární hospody „U Rozvědčíka“. Každý večer
byl táborák a usínání u řeky bylo pro všechny prima zážitkem.
Poslední prázdninový víkend jsme vyrazili na vícedenní závody v orientačním běhu do
Nejdku u Karlových Varů, kde jsme provětrali naše oddílové dresy. Celkem jelo 5 závodníků a 1 doprovod. Pro někoho šlo o první závod tohoto typu. V součtu 3 závodů za
3 dny jsme se dočkali bronzového umístění Aničky P. v kategorii HDR a za pěkné můžeme brát i umístění Vítka P., který nakonec skončil 13. z 28 závodníků. Naši mladí hoši
(Vojta K., Kuba H. a Honza K.) se v kategorii H14 především seznamovali s mapou a
těžkým terénem plným močálů. Proto můžeme považovat za úspěch, že se vždy z lesa
vrátili zpět a s oběma botami. Poslední etapa se nejvíce povedla Vojtovi, který zvládl
posbírat všechny potřebné kontroly.
Závěrem chceme velice ocenit finanční pomoc města Jesenice, díky které jsme mohli na
výše uvedených akcích uhradit půjčovné lodí, ubytování a startovné na závodech.
Za celý turistický oddíl mládeže Ještěrky Jesenice přeje pěkný začátek školního roku
vedoucí oddílu Vítek Procházka
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Vlastivědné muzeum Jesenice
Po roční pauze jsme opět mohli pořádat Štrúdlové slavnosti. Do soutěže bylo přihlášeno
celkem deset štrúdlů, tedy méně než jindy, ale i tak se porota vyřádila. Jmenovitě se
ochutnávaly štrúdly perníkový, švestkový, ořechový a jablečné. Zastoupení měly i slané,
a to houbový a špenátový. K pohodě slunečného odpoledne hrála kapela MP5
z Rakovníka.
Do 10. 10. byla k vidění výstava Fotoklubu Jesenice. Následovat bude výstava ilustrací
Jana Kobyláka. „Příběh brouka“, jak se výstava nazývá, bude zahájena vernisáží 14. 10.
v 17 hodin. Potrvá do 21. 11. 2021.
Advent v muzeu se bude konat 27. 11. od 13 hodin. Snad vše dobře dopadne a opět se
sejdeme u svařáku a vánoční sváteční nálady.
Nikol Štefánková

JESFEST 2021
17. července se uskutečnil 9. ročník hudebního festivalu JesFest. Letos jsme se velmi
obávali toho, že nám festival zkomplikuje déšť, což se nakonec bohužel/bohudík
částečně stalo, jelikož při vystoupení předposlední kapely se začaly z nebe valit proudy
vody. Ale návštěvníky ani to neodradilo a zůstali s námi až do konce, za což bychom jim
chtěli poděkovat. Moc si toho vážíme a bereme to jako důkaz, že se jim u nás líbilo a že
si chtěli prostě užít festival až do konce. Nicméně nakonec déšť ustal a mohlo dojít na
vystoupení poslední kapely IDIO a IDIO. Zpod všech možných i nemožných přístřešků
přišli všichni „skalní“ před pódium a užili si vystoupení výše uvedené kapely i
s přídavkem. Závěrem bych jménem celého organizačního týmu rád poděkoval všem,
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kteří se na letošním ročníku podíleli, ať už to bylo sponzorským darem, pomocí při
přípravě nebo jen tím, že přišli. Máme ze všech stran jen pozitivní reakce, což nám
dodalo potřebnou sílu na přípravu jubilejního 10. ročníku. Všechny fotky z letošního
ročníku si můžete prohlédnout na FB Jes-Fest.
Za organizační tým Michal Pacourek

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green
Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 229,- Kč/ks
Prodej: Jesenice - u Jednoty
6. 11. 2021 - 9.45 hod.
19. 10. 2021 - 12.30 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Info: Po - Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ
Podle zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší musí být do 31. 8. 2022 vyměněny kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Označení emisní třídy se nachází na výrobním štítku nebo v dokumentaci. Pokud nelze tuto informaci najít, jedná se s největší pravděpodobností o nevyhovující (neekologický) kotel. Výměna je nutná, protože tyto kotle jsou
zdrojem mikroskopického polétavého prachu a karcinogenního (rakovinotvorného) benzoapyrenu, který škodí lidskému zdraví. O nic bezpečnější není ani topení dřevem. To
zase při vysychání uvolňuje terpeny pryskyřic, které mohou způsobovat množení toxických plísní v domě.
Kotle na tuhá paliva se dělí do pěti emisních tříd. Čím vyšší číslo emisní třídy kotel má,
tím je jeho provoz šetrnější k životnímu prostředí. Od 1. 1. 2020 se smí prodávat kotle
na tuhá paliva pouze s emisní třídou 5. Až do roku 2027 bude možné požádat o kotlíkovou dotaci. Ovšem v každém roce bude uvolněna jen část finančních prostředků určených celkem na dotace, takže se nevyplatí vyčkávat. Zároveň bude problém s topenáři,
kterých je nedostatek. Instalaci musí provádět topenář, který má potřebné osvědčení o
profesní kvalifikaci.
V nevyhovujících kotlích topí cca 300.000 rodin. Tomu, kdo na začátku školního roku
2022 zatopí v nevyhovujícím kotli, hrozí pokuta až do výše 50.000,- Kč, a to i opakovaně. Tatáž pokuta hrozí i těm, kteří spalují zakázaná tuhá paliva (uhelné kaly, odpadky,
plasty apod.).
Ministerstvo životního prostředí navyšuje prostředky na výměnu kotlů o 600 milionů
korun. Zároveň připravuje schéma na čerpání kotlíkových dotací z Operačního programu
životního prostředí 2021 - 2027. Cílí především na nízkopříjmové domácnosti a jejich
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spuštění se předpokládá nejdříve na konci roku 2021. Dále bude možné vyměnit nevyhovující zdroje vytápění v rámci pokračování programu "Nová zelená úsporám". Vyhlášení výzvy pro podání žádostí se předpokládá ve 3. kvartálu 2021.
Na oba programy určené pro výměnu neekologických lokálních topenišť na pevná paliva
bude vyčleněno zhruba 14,5 miliardy korun.
Před podáním žádosti o dotaci si zjistěte, jaké doklady je nutno k žádosti doložit, např.
fotodokumentaci odstraněného kotle a potvrzení o likvidaci, fotodokumentaci instalace,
účetní doklady vztahující se k uznatelným nákladům, fakturu od dodavatele, protokol o
uvedení nového zdroje tepla do provozu, kopii dokladu o proškolení firmy, kopii smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele.
Máte-li námět či konkrétní příspěvek do Občasníku, budeme rádi, když nám napíšete na
e-mail: obcasnik@jesenice-ra.cz.
V Nádražní ulici je nově umístěn firmou PenGuin Box s.r.o. box pro doručování balíků.
Box umožňuje posílat balíky od 59,- Kč, a to o velikosti 39 cm x 67 cm, výška 15 cm a
33 cm.
Ve Vitu probíhá realizace fitness centra Tricell gym, předpokládané otevření: 12/2021.
Letošní poslední řádné veřejné zastupitelstvo se bude konat 8. 12. 2021 od 18.00 hodin
na sále kulturního domu. (změna vyhrazena)
UTKÁNÍ ODDÍLU KOPANÉ FC JESENICE A
V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2021 - 2022
OKRESNÍ PŘEBOR A1A – RAKOVNICKO – PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽE
KOLO

TÝMY

SKÓRE

BRANKY
Jeníček David, Pfejfer Josef,
Fiala Vít
Altman Pavel, Kotek Petr, Pacourek Michal
Fiala Vít - 2x, Brda David
Fiala Vít, Jeníček David, Pros
Karel
John Petr (pen.), Jeníček David

1.

FC Jesenice – TJ Baník Rynholec

3:1

2.

TJ Sparta Lužná – FC Jesenice

2:3

3.

FC Jesenice – FC 05 Zavidov

3:2

4.

SK Senomaty – FC Jesenice

6:3

5.

FC Jesenice – TJ Roztoky

2 : 3p

6.

FK Hředle – FC Jesenice

6:2

7.

FC Jesenice – FK Kněževes

2:7

8.

FC Jesenice – TJ Tatran Rakovník

1 : 2p

Kočička Josef, Pfejfer Josef
Kočička Josef, Kapoun Dominik
Jeníček David

9.

SK Lišany – FC Jesenice

1:3

vlastní, Petr Kotek, Karel Pros
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