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Kontrola domů v Žatecké ulici
Zhodnocení vlivu oprav silnice na okolní domy
V minulém vydání Jesenického občasníku jsme informovali o průběhu rekonstrukce silnice I/27 v Žatecké ulici, která přináší značná omezení. V průběhu realizace stavby nové
kanalizace se na město Jesenice obrátilo několik majitelů přiléhajících domů, že se jim
v průběhu stavby objevilo na domě několik prasklin. S ohledem na větší množství podnětů se rozhodlo Ředitelství silnic a dálnic objednat odbornou osobu, která by byla
schopna posoudit vliv oprav na okolní zástavbu.
Uvedené posouzení bude provádět Ing. František Čermák, CSc., který je autorizovaným
inženýrem a znalcem ve stavebnictví. Dle předběžných informací bude zhotovena nezbytná fotodokumentace vnitřních prostor jednotlivých domů a dále po započetí prací
měření otřesů. Na základě grafů z měření bude stanovena odolnost okolní zástavby, což
umožní posoudit praskliny v jednotlivých domech. Ke každému domu by měl vzniknout
znalecký posudek obsahující stav nemovitosti k 01–03/2019 a dále vyhodnocení stavu
okolní zástavby po dokončení stavby. Pokud se prokáže, že rekonstrukce silnice I/27
způsobila praskliny na jednotlivých domech, měl by zhotovitel zajistit opravy, příp.
uhradit náklady s nimi spojené. Dle informací odborné osoby by neměl být problém díky
uvedenému měření posoudit zpětně i praskliny, které se na domech objevily v období
realizace I. etapy stavby.
Posouzení provede výše uvedená odborná osoba v období od ledna do března 2019
s tím, že si domluví individuální návštěvu v jednotlivých domech. Posouzení se týká
všech domů v Žatecké a Rabasově ulici, tj. nejen majitelů domů, kteří již podali podnět
na vznikající poruchy domů. Další etapa rekonstrukce začne dle klimatických podmínek
od 1. 3. 2019 a bude postupovat směrem k náměstí. Stavba tak může ovlivnit stav nemovitostí i ve spodní části ulice směrem k Mírovému náměstí.
Žádáme všechny majitele přiléhajících nemovitostí o porozumění a vytvoření podmínek pro zhotovení znaleckého posudku. Výše uvedená odborná osoba žádá
všechny majitele domů v Žatecké ulici, aby se pokusili dohledat projektové dokumentace ke svým nemovitostem. Pokud to není z jakéhokoliv důvodu možné, není to
překážka k vyhotovení posudku. Pokud někdo odmítne zhotovení posudku a následně po
ukončení stavby bude chtít uplatnit škody, bude velmi obtížné toto prokázat.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Základní škola a mateřská škola Jesenice
V roce 2019 začneme ve spolupráci s městem Jesenice realizovat projekt Boříme bariéry, který je podpořen MAS Rakovnicko (Místní akční skupina) prostřednictvím IROP
(Integrovaný regionální operační program). Celkové náklady jsou 9 994 007 Kč a město
Jesenice se podílí 5% spoluúčastí.
Záměrem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání žáků I. i II. stupně. Ke zkvalitnění výuky
ve vzdělávacích oborech RVP (Rámcový vzdělávací program) dojde pořízením učebních
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pomůcek, digitálních technologií a rekonstrukcí odborných učeben a jejich vybavením.
Cílem je zvýšit motivaci žáků ke studiu, posílit vztah k technickému vzdělávání a k odborným technickým předmětům, řemeslným oborům, přírodovědným oborům a jazykovému vzdělávání.
Projekt řeší rekonstrukci stávajících výukových ploch odborných učeben a příslušných
kabinetů včetně rekonstrukce dílen. Nedílnou součástí jsou i stavební úpravy související
s vybudováním bezbariérového přístupu v budovách, vybudování sociálních zařízení pro
zdravotně postižené a výměna elektroinstalace.
Vedlejší aktivitou projektu je výsadba nové zeleně a venkovní úpravy v okolí budovy
druhého stupně.

Další akce se týká rekonstrukce a přístavby mateřské školy, která je podpořena MŠMT
a městem Jesenice. Práce by měly začít od června 2019. Po dobu rekonstrukce bude mateřská škola přestěhována do základní školy. Budou využity tři třídy na prvním stupni
v pravé části budovy. Vchod pro MŠ bude od kotelny.
Vážení rodiče a přátelé školy,
přeji Vám do nového roku hodně zdraví, štěstí, více radosti a méně starostí při výchově
Vašich dětí.
Mgr. Petr Koníř, ředitel Základní školy a mateřské školy Jesenice

Akce mateřské školy
12. 11. Prima Vizus, o.p.s., – preventivní screeningové vyšetření zraku dětí
26. 11. výlov rybníka – Fikač
30. 11. Čertíci a čertice ve školce

Akce základní školy
2. 11.
6. 11.
13. 11.
15. 11.
15. 11.
15. 11.
19. 11.
30. 11.
30. 11.

sázení stromu republiky
přednáška Bezpečný internet – R. Černý: 7. tř.
Městské divadlo Kladno – Babička: žáci 6. – 9. tř.
přednáška Volyňští Češi, vznik republiky
a naše armáda – Mgr. Dagmar Martinková: 8. a 9. tř.
třídní schůzky
přednáška pro rodiče: Správné držení těla
a plochonoží u dětí – doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
školní kolo olympiády Čj
sportovní gymnastika: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
školní kolo dějepisné olympiády
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Úspěchy žáků
19. 11. Školní kolo olympiády z českého jazyka
1. místo: Petr Jankura (8. tř.)
2. místo: Vlasta Rácová (8. tř.)
3. místo: Zdeněk Konček (8. tř.)
30. 11. Školní kolo dějepisné olympiády
1. místo: Radek Pavelek (7. tř.)
2. místo: Petr Jankura (8. tř.)
3. místo: Tomáš Spurný (8. tř.)
10. 12. Školní kolo přírodovědné soutěže Vánoční kapr
I. kategorie 4. – 5. tř. 1. místo: Jiří Klementovič (5. tř.)
2. místo: Jakub Hlaváček (5. tř.)
II. kategorie 6. – 7. tř. 1. místo: Vojtěch Kouřil (6. tř.)
2. místo: Jan Trpák (6. tř.)
3. místo: Eliška Machová (6. tř.)
III. kategorie 8. – 9. tř. 1. místo: Markéta Laubrová (8. tř.)
2. místo: Daniel Kinský (8. tř.)
3. místo: Roman Bešík (8. tř.)
12. 12. Okresní kolo přírodovědné soutěže Vánoční kapr
I. kategorie (4. – 5. tř., 13 s.): 3. místo: Jiří Klementovič (5. tř.)
II. kategorie (6. – 7. tř., 25 s.): 6. místo: Vojtěch Kouřil (6. tř.)
7. místo: Jan Trpák (6. tř.)
III. kategorie (8. – 9. tř., 20 s.): 6. místo: Markéta Laubrová (8. tř.)
7. místo: Roman Bešík (8. tř.)
8. místo: Daniel Kinský (8. tř.)
12. 12. ISŠ: soutěž Vánoční aranžování 2018
2. místo – Veronika Dunová, Adéla Švandrlíková, Valerie Bartošová (9. tř.)
3. místo – Barbora Koudelová, Tereza Kejlová, Klára Prasková (8. tř.)
V kategorii jednotlivců se na třetím místě umístila Veronika Dunová (9.)

Poděkování
Děkuji manželům Tůmovým za darování stolního fotbalu.
Děkuji panu starostovi Ing. Janu Polákovi za odvoz dětí na přírodovědnou soutěž.
Děkuji paní Hrabíkové za věnování tašky na notebook.
Mgr. Petr Koníř
Zápis do ZŠ

1. 4. 2019 od 15.00 do 18.00 hodin, místo konání: budova 1. stupně ZŠ
Zápis do MŠ

2. 5. – 10. 5. 2019, místo konání: ředitelna ZŠ
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Žáci 8. a 9. ročníků základních škol změřili své síly v aranžování
Integrovaná střední škola Jesenice pořádala ve dnech 11. a 12. 12. 2018 soutěž
Vánoční aranžování 2018, určenou žákům z 8. a 9. tříd základních škol, kteří mají zájem o floristiku, aranžování, vazačství, zkrátka všem, kteří mají rádi přírodu, rostliny,
mají touhu tvořit a zabývat se krásou.
Soutěž byla realizována v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje, rovněž za podpory Okresní agrární komory a města Jesenice. Příjemné prostředí Kulturního domu v Jesenici podtrhlo atmosféru soutěže. Účast v soutěži přijalo 9 škol
z kraje Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského včetně týmů místních škol.
Soutěž zahrnovala tři úkoly z vybraných aranžovacích technik – vánoční dekoraci vázanou (stromeček), stolní dekoraci a přízdobu ubrousku.
Složení týmů bylo tříčlenné, vyhodnoceni byli zároveň i jednotlivci. Každý žák v jednotlivých úkolech získával body pro svůj tým. Celkové hodnocení pak bylo založeno na
součtu bodů všech členů týmu ve všech třech disciplínách.
V prvním soutěžním dni na 1. a 2. místě skončila družstva ZŠ a PrŠ Jesenice a na 3. pozici se umístila ZŠ praktická Kralovice.
V druhém dni si vítězství odneslo družstvo ZŠ P. Bezruče ze Žatce, které bylo nováčkem
mezi školami, druhá a třetí příčka patřila družstvům ZŠ a MŠ Jesenice.
V kategorii jednotlivců:
1. den – 1. místo: Kevin Puška, ZŠ a PrŠ Jesenice, 2. místo: Kristián Hlaváč, ZŠ praktická Kralovice, 3. místo: Matěj Romportl, ZŠ a PrŠ Jesenice.
2. den – 1. místo: Kristýna Nováková, ZŠ Čistá, 2. místo: Lenka Bakdi, ZŠ Žatec,
3. místo: Veronika Dunová, ZŠ a MŠ Jesenice
Je však třeba připomenout, že ačkoli vyhrát může jen jeden, atmosféru soutěže si užili
všichni. Podle slov většiny zúčastněných si žáci odváželi nejen nové znalosti a zkušenosti z oblasti aranžování, ale také pozitivní zážitky a samozřejmě vlastnoručně vytvořená floristická dílka.
Poděkování patří žákům Integrované střední školy v Jesenici, kteří se vzdělávají v oborech Zahradník, Zahradnické práce, Zemědělec, a jejich učitelům odborného výcviku,
rovněž žákům oboru Cukrář, kteří se postarali o občerstvení účastníků.
Mgr. Eva Tomková, ředitelka ISŠ Jesenice
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Kulturní komise při MěÚ Jesenice
Rozsvícení vánočního stromu
Rok se s rokem sešel a opět tu máme nejkrásnější svátky v roce. Čas vánoční jsme přivítali v sobotu 1. 12. na náměstí s kapelou Hradní Duo. Vánoční strom jsme rozsvítili společně s panem starostou tradičním odpočítáním. Stejně jako v Praze se nepodařilo strom
rozsvítit napoprvé. Napodruhé se ale vše povedlo a jesenické náměstí rozzářil vánoční
strom.
Dovolte mi jménem kulturní komise poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách
rozsvícení stromu, především pak technickým službám Jesenice a firmě Drops. Nesmím
opomenout velké poděkování pracovnicím jesenického muzea za vytvoření betlému.
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Mikulášská show
Svatá trojice zavítala do Jesenice 7. prosince. Sál kulturního domu zaplnilo 217 lidí.
O zábavný program plný soutěží a diskotančení s myšákem Edou se postaral Honza Ladra. Žhavá koule hříchů odtajnila, kdo byl během roku hodný a kdo naopak hřešil. Poté
přišel asi nejočekávanější okamžik večera. Svatý Mikuláš za doprovodu své družiny čertů a andělů přinesl dětem nadílku.
O výzdobu kulturního sálu se postarali žáci základní školy. Patří jim velké díky.
Tak za rok opět v KD Jesenice!

Předvánoční koncert
Předvánoční koncert si pro nás připravili žáci místních škol pod taktovkou paní učitelky
Jany Doležalové. Vše vypuklo 15. prosince odpoledne v Kulturním domě Jesenice. Sál
byl zaplněn doslova k „prasknutí“. Nikdo z rodičů, prarodičů, tetiček, strýčků a kamarádů si nemohl nechat ujít vystoupení svých ratolestí. Během koncertu jsme si poslechli
nejen vánoční písně v podání kytar, bicích, tahací harmoniky, kláves, fléten, saxofonu či
zpěvu, ale zhlédli i vystoupení aerobicu.
O výzdobu sálu se postarali žáci Integrované střední školy Jesenice. Krásné ozdoby na
vánoční stromky umístěné na sále vyrobili žáci Základní školy a mateřské školy Jesenice, Integrované střední školy Jesenice a ZŠ a PrŠ Jesenice. Dále mohli příchozí zhlédnout v předsálí na panelech fotky z akcí škol. Celkem vystoupila necelá stovka účinkujících a diváci slyšeli 40 vánočních koled.
Jménem kulturní komise bych chtěla poděkovat všem, kteří se na koncertu podíleli.
Osobně si velice vážím spolupráce mezi městem a místními školami. Děkuji.
Paní učitelka Jana Doležalová dodala:
Chtěla bych moc poděkovat především účinkujícím, kteří na koncert pilně trénovali,
a jejich učitelům, kteří je perfektně připravili. Děkuji také za spolupráci paní A. Polákové, kulturní komisi a všem učitelům ZŠ za pomoc při výrobě ozdob a organizaci.
Nesmím opomenout ani naše dva zvukaře, bez kterých by se toto vystoupení nemohlo
uskutečnit. Jsou to Pavel John a Miroslav Chvojka, kterým děkuji za ochotu a trpělivost.
Zástupcům města děkuji za propůjčení sálu a Radimu Měchurovi za občerstvení.
A v neposlední řadě musím také poděkovat rodičům, kteří trpělivě a neúnavně vodili
děti na zkoušky.
Děkuji dětem za jejich krásná vystoupení a přeji všem krásné a pohodové vánoční svátky a pevné zdraví do nového roku.

Šíleně smutná princezna
Nemáte ještě vánoční dárek? Máme pro Vás tip: zájezd do divadla Studio Dva Praha
23. února 2019 na divadelní představení Šíleně smutná princezna, které je určené pro
rodiče s dětmi. Odjezd bude v 10.30 hod. z náměstí. Cena za vstupenku je 350 Kč
a 150 Kč za dopravu. Předprodej vstupenek probíhá u paní Vodrážkové a Doležalové na
základní škole za finanční podpory města Jesenice.
Jménem kulturní komise Vám přeji poklidné prožití vánočních svátků a v novém roce
hodně zdraví a pracovních úspěchů.
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Ing. Anna Poláková
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Advent a Vánoce
Rok se s rokem sešel a znovu jsme vstoupili do období adventu a nezadržitelně spějeme vstříc vánočním svátkům. Pro toto krásné období adventu a Vánoc jsou klíčová
slova: očekávání a obdarování. Očekávání i obdarování patří k základní výbavě nitra
člověka a ke vztahování se člověka ke světu a k lidem. Zároveň jde o skutečnosti, které
jsou v našem prožívání světa dnes a tady poněkud v pozadí. Nejenže řada lidí má dojem,
že vlastně nemá – kromě víkendu a svátečních dnů, na které se těší – co očekávat. Ale
v kultuře, která zejména ve sféře obstarávání a potřeby nabízí všechno a hned, je delší
očekávání jaksi mimo hru. Je možné, že to také souvisí s naším městským životem, odtrženým od přírody. V přírodě přichází všechno svým časem, musíme čekat, až stromy
rozkvetou, až ovoce dozraje, ale nemůžeme si to poručit teď a hned. Jenže mnohé
v našem prostředí si můžeme bez čekání na čas zralosti koupit hned: jahody, švestky,
cokoliv kdykoliv. A právě období adventu je příležitostí prožít očekávání, očekávání
něčeho krásného, co teprve přijde, očekávání nejkrásnějších svátků v roce, kdy si býváme jako lidé tak nějak nejblíže. Zkusme prožít advent jako období, kdy se ve ztišení připravujeme na přijetí obdarování a kdy se také připravujeme obdarovat druhé.
Druhé důležité slovo je tedy obdarování. Naplnění obdarováním. S určitou nadsázkou
můžeme říci, že žijeme ve světě, který je sice bohatý, ale který nám nic nedaruje. Kde je
třeba tvrdě pracovat, jít za svým a to, na čem člověku záleží, získat. Je to zvláštní existence, sice bohatá na vlastněné věci a na zážitky, ale mnohdy chudá na očekávání a radost z daru. Snad také proto se mnozí tak snažíme o Vánocích opatřit dárky, darovat něco, přijmout dar. Je to jakési legitimní vykročení ze světa „tvrdých loktů“ do světa laskavých vztahů. Skutečné obdarování není „něco za něco“, ale „něco za nic“, z lásky
a dobroty. A obdarovat v pravém smyslu znamená, že dávám ze svého, že když něco
dám, budu mít také něčeho o něco méně. A že mne to nemrzí. Obdarování nemá být
„kupování si něčí přízně“ neboli kalkulování s nějakým vlastním ziskem. Pokud se
v tomto všem jaksi cvičíme aspoň jednou za rok, o Vánocích, není to marné.
My křesťané slavíme o Vánocích velké obdarování – Bůh se nám v Betlémě dává,
stává se jedním z nás, konkrétním člověkem: Ježíšem z Nazaretu zvaným Kristus. Neviditelný, nepostižitelný a skrytý Bůh se stává viditelným, abychom se jím mohli nechat
dovést k plné hloubce života. A protože jsme byli takto velkoryse obdarováni Bohem,
chceme také my obdarovávat druhé. To je základní smysl křesťanských Vánoc.
Přejeme krásné prožití adventního očekávání a požehnané a šťastné Vánoce a srdečně
Vás zveme na Půlnoční bohoslužbu 24. prosince ve 22.30 hod v kostele sv. Petra a Pavla
Jesenice.
Za Římskokatolickou farnost Kralovice
P. Milan Geiger
Vážení čtenáři Občasníku,
rád bych Vás seznámil se situací zdejší římskokatolické farnosti především
v souvislosti s péčí o památkové objekty. Dovolte mi tedy několik postřehů.
Podoba dnešní farnosti Jesenice je územně stanovena od roku 2005, kdy bylo
k původní menší farnosti přičleněno několik dalších, prakticky všemi směry. Farnost
Jesenice se tedy rozkládá od Milíčova přes Břežany, Všesulov, Čistou, Velkou Chme8

lištnou, přes Otěvěky, Žďár, Podbořánky k Vám do Jesenice a přidáme ještě Krty a Oráčov. Farnost je vlastníkem 11 kostelů a dvou far /Jesenice a Čistá/. Kromě fary v Čisté
se jedná bez výjimky o památkově chráněné objekty. Všechny tyto kostely byly za minulého režimu zdevastovány, zničeny a často vykradeny, vykradeny tedy pro přesnost
někdy i za současného režimu. Od revoluce zásluhou mnohých procházejí postupně rekonstrukcí a není ani jedna z nich, kde by již nějaké práce neproběhly. Někde je obnova
svižnější, jinde pomalejší. Někde probíhá intenzivní spolupráce s obcemi i sdruženími,
někde méně, nebo vůbec. Každopádně farnost jako taková má zájem a starost o každou
z nich, přestože třeba zájem o bohoslužbu ze strany lidí je téměř všude mizivý, spíše
žádný. I tak leckde bývá pořádán koncert nebo jiné podobné setkání. Díky Bohu samozřejmě za to a díky také za iniciativu jednotlivců i spolků.
Tak jak se opravují tyto památky pomalu a na různých místech, může vzniknout tu
nebo jinde dojem, že právě ta nebo ona památka je zanedbávána. Jako správce farnosti
toto vnímám a současně opravdu zodpovědně hledám cesty, jak vyhovět všem těmto
podnětům. Existují však opravdu reálné limity takového správcovství. Předně limit finanční. Dluh na památkách je miliónový a hospodaření farnosti se svým obratem se těmto cifrám nemůže ani přiblížit, a to, světe div se, i po narovnání majetkových křivd státu
a církví a při současné postupné finanční odluce církví od státu. Nepřicházejí samy od
sebe žádné milióny, ani řádově nižší částky. Majetek farnosti zatím generuje finance na
režijní existenci farnosti s tím, že není momentálně schopný ani pokrýt celoroční plat
jediného zaměstnance – třeba mne. Polnosti pronajímáme a v lesích hospodaříme tak,
jak dovoluje zákon a slušná péče řádného hospodáře. Nemůžeme takovýto majetek prodat, protože prodej je jen efektní rychlé řešení bez odpovědnosti do budoucnosti. Investice do památek, které mimochodem negenerují samy od sebe ani korunu, jsou tak téměř
nemožné. Spoléháme tak stále na možnosti státních i jiných dotací, které pokud nám
podmínky dovolí, taky leckdy čerpáme. Termín „podmínky dovolí“ musím dát do uvozovek, protože nestačí slyšet ve zprávách, že Evropská unie dává miliardy na památky.
Tak jednoduché to opravdu není. Každá malá i velká dotace s sebou nese právem požadavky a podmínky, které ne vždy jsou splnitelné. Majitel kostela nemá žádnou výhodu,
ale vždy stejnou odpovědnost jako třeba město, obec nebo podnikatel.
Další limitem je moje schopnost a odpovědnost. Nemohu slibovat okamžitou nápravu
havarijního stavu jen tak, aniž bych měl plán a vizi jak dál, nemohu podepisovat úvěry
na předfinancování oprav bez odpovědnosti sobě samému a své rodině, nemohu iniciovat opravy všech kostelů a zároveň za všechny nést odpovědnost, protože to není
v silách jednotlivce.
Třetím limitem je limit personální. Máme sice k dispozici stavebního technika, který
je ku pomoci, ale jeho pracovní náplní je vše od Plzně na sever až k nám a jeho rozsah
a počet objektů se bojím vypočítávat. Máme profesionální účetní, která vede agendu farnosti, máme farní ekonomickou radu, s kterou se mohu radit. Těm všem na tomto místě
velmi děkuji za jejich práci, ale to vše zdaleka nestačí.
Tedy současný pravdivý a reálný stav je takový, že je omezený. V těchto podmínkách
pak hledáme partnery finanční i personální. Těmi jsou kraj, obec, spolky i jednotlivci.
Tam, kde nějaké takové partnerství vzniklo, často opravy a především využití památek
mají stoupající tendenci. Jsou místa a je jich minimálně, kde ještě tyto vztahy navázány
nejsou, nebo se našlo zcela jiné řešení, jako třeba v případě převedení kaple sv. Jana Nepomuckého v Drahouši do majetku obce. Existuje tedy mnoho různých cest i variant, jak
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opravit kostely, fary i spadlé zdi. Existuje také mnoho možností, jak takové objekty používat. Společným jmenovatelem však je podle mne něco jako společné dílo, společný
zájem nebo společná cesta. Jestli se potkáme, záleží přeci jen na mně a na Vás.
Pokud vyjde tento můj článek před Vánoci, tak Vám přeji požehnaný advent a vánoční
dobu, pokud vyjde až po novém roce, připojuji ještě přání do nového roku 2019.
Jáhen Daniel Váhala, materiální správce farnosti, člen duchovního týmu farností Kralovice, Jesenice a Lubenec

Bowling bar Jesenice
Mírové nám. 349, 270 33 Jesenice, tel.: 602 650 777
Vánoční otevírací doba:
Po – Čt 16.00 – 22.00
Pá
16.00 – 24.00
So
11.00 – 24.00
Ne
11.00 – 21.00
Provozní doba o vánočních svátcích:
22. 12. 2018
23. 12. 2018
24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
27. 12. 2018

11.00 – 24.00
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
16.00 – 22.00
16.00 – 22.00

28. 12. 2018
29. 12. 2018
30. 12. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2019

15.00 – 24.00
11.00 – 24.00
Zavřeno
15.00 – 05.00 (dle účasti)
Zavřeno

bowling – 2 dráhy, cena za 1 dráhu: Po – Čt, Ne 150 Kč/hod, Pá – So 200 Kč/hod
kulečník, šipky, TV, občerstvení, možnost zakoupení dárkových poukazů

Silvestr
Bowling bar Jesenice
20.00 – 05.00 hod (dle účasti)
vstupenky: v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč
v ceně: půlnoční přípitek, malé občerstvení
další novinky a aktuality na: https://bowling-bar-jesenice.makro.bar/

Cena vodného a stočného na rok 2019 včetně 15 % DPH
vodné 43,91 Kč/m3
stočné 39,98 Kč/m3

Změna jízdního řádu
Na lince 310790 od 9. 12. 2018 odjíždí spoj č. 3 místo 10.30 hod už v 10.20 hodin
z Rakovníka do Jesenice.
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7. 12. 2018 Mikulášská show
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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 dotazů můžete kontaktovat Annu Polákovou, e-mail: annakalop@seznam.cz

Upozornění pro občany
Termíny veřejných zasedání zastupitelstva MěÚ Jesenice v roce 2019
27. 2., 24. 4., 26. 6., 18. 9., 4. 12.
Přichází nový rok a s ním opakující se platby
popelnice, poplatek za psa, daň z nemovitosti, poplatek za pronajaté pozemky
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