Město Jesenice si Vás dovoluje pozvat na

III. městský ples
v sobotu 28. ledna 2012 od 20 hodin
•
•
•
•
•

v KD Jesenice
hraje skupina KAMPANUS
cena vstupenky: 100 Kč
bohatá tombola
vystoupení kouzelníka

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST – PŘIJĎTE SE POBAVIT

Osmé veřejné zasedání zastupitelstva
Ve středu 14. prosince 2011 se v budově kina v Jesenici konalo poslední letošní veřejné zasedání zastupitelstva města. Jednání se zúčastnilo 15 zastupitelů a bylo přítomno
38 občanů Jesenice. Na vyvěšeném a zveřejněném programu bylo připraveno celkem
15 bodů. Lze konstatovat, že jednání probíhalo korektně, věcně a s cílem řešit úkoly ve
prospěch občanů a města samotného.
Po absolvování zahajovacích formalit byla provedena kontrola usnesení přijatých za
celé období listopad 2010 až prosinec 2011. Celkem bylo přijato 128 usnesení a splněno
bylo 125 usnesení. Tři úkoly přecházejí do roku 2012. Jedná se o:
Usnesení č. 6/2 Prodej pozemků města v k. ú. Podbořánky – bude řešeno na jaře 2012
Usnesení č. 19/5 Dořešení vlastnictví pozemků pod čistírnou odpadních vod – toto je
v jednání s Pozemkovým fondem ČR
Usnesení č. 8/7 Směna pozemků města s firmou Mountfield – zde je město v jednání
s firmou
V bodu č. 4 jednání pod názvem „Finanční a majetkové záležitosti“ byly řešeny běžné
odprodeje malých pozemků v intravilánu města a obcí s cílem narovnání majetkoprávních vztahů mezi občany a městem.
Dalšími důležitými body jednání zastupitelstva byly:
• zpráva o hospodaření města v roce 2011
• schválení rozpočtu města pro rok 2012
• informace o bezpečnostní situaci ve městě
• prodej bytů ve Školní ulici, č. p. 339
• informace o stavebních akcích realizovaných v roce 2011 a plánu oprav a investic na
rok 2012
• schválení koncepce rozvoje města
• schválení obecně závazné vyhlášky (OZV) o odpadech pro rok 2012
• žádost o poskytnutí dotace na zateplení základní školy
• informace o odprodeji pozemků u Velkého rybníka
• informace o hospodaření v městských lesích v roce 2011 a lesní hospodářský plán
pro rok 2012
• informace zastupitelů a občanů o jednání rady města
Hospodaření města v roce 2011
Rozpočet města za rok 2011 bude s konečnou platností uzavřen a na veřejném zasedání schválen až v průběhu prvého čtvrtletí roku 2012. Již dnes lze na základě předběžných výsledků říci, že hospodaření města bude uzavřeno s přebytkem cca 1,5 až 1,8 milionu korun. Očekávané celkové příjmy se pohybují ve výši 33,4 mil. korun a celkové
předpokládané výdaje ve výši 31,6 – 31,9 milionů korun. Věřím, že občané našeho města budou vnímat tento výsledek hospodaření pozitivně, vždyť v průběhu roku 2011 město zrealizovalo nebo alespoň zahájilo řadu náročných stavebně technických akcí, které,
jak doufáme, přispějí ke zlepšení života ve městě a ke vzhledu města.
Z úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení a ze zdrojů města byly realizovány výměny
oken v bytech města a byla zajištěna oprava střech. S pomocí dotace od Středočeského
kraje byla zahájena a ze značné části i zrealizována výstavba parku a úprava vstupního
areálu v domě s pečovatelskou službou v Plzeňské ulici č. p. 36. Dále bylo vybudováno
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dětské hřiště V Zahradách a rovněž s pomocí dotace byla zajištěna oprava kapličky
v Kosobodech. Z vlastních finančních zdrojů města byly provedeny opravy kapliček
v Chotěšově, Bedlně a na Sosni a opraven křížek ve Wintrově ulici v Jesenici. Dále byla
financována oprava střechy na Kulturním domě v Jesenici.
S cílem zlepšení služeb v našem autokempu bylo zakoupeno 6 starších chatek, které
budou postupně zrenovovány a nahradí již nevyhovující ubytovací prostory. Všechny
tyto a některé další neuvedené akce představují hodnotu cca 5 až 6 mil. Kč.
I přes uvedené poměrně velké výdaje bude hospodaření města za rok 2011 úspěšné.
Do značné míry toto umožnilo snížení běžných provozních nákladů města, kde došlo
k úspoře na mzdových prostředcích cca ve výši 400 tis. Kč. Dalších cca 300 tis. Kč bylo
uspořeno v oblasti hospodaření s odpady. Naopak větší výnosy ve výši cca 580 tis. Kč
získalo město z hospodaření v městských lesích.
K 31. prosinci 2011 bude mít město na svých účtech k dispozici cca 14,5 milionu korun. Tyto zdroje budou použity k opravám bytového fondu a dalších nemovitostí města
v roce 2012 a v dalších letech.
Rozpočet města Jesenice pro rok 2012
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání rozpočet města Jesenice pro rok 2012
v následující struktuře:
Celkové příjmy
Financování ze zdrojů města
Celkové zdroje

44,5 mil. Kč
7,3 mil. Kč
51,8 mil. Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje

38,3 mil. Kč
13,5 mil. Kč
51,8 mil. Kč

Z uvedeného vyplývá, že rozpočet města pro rok 2012 byl schválen jako vyrovnaný
s tím, že město musí ze svých zdrojů dofinancovat částku 7,3 mil. Kč. Tyto prostředky
budou především využity na krytí spoluúčasti města na dvou významných a finančně
náročných investičních akcích realizovaných za pomoci dotačních peněz a na financování podílu města při opravách bytového fondu.
Prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy se podařilo získat
dotaci na rekonstrukci místních komunikací v Nádražní a Rabasově ulici. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 8,2 mil. Kč, z toho spoluúčast obce cca 2,9 mil. Kč.
Z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) město získalo dotaci
0,8 mil. Kč na opravu sociálního zařízení v autokempu. Celková výše investice je plánována na cca 3,1 mil. Kč. Město zajistí ze svých zdrojů financování ve výši 2,3 mil. Kč.
Dále bude město významným tempem pokračovat na opravách a úpravách bytového
fondu. Tyto akce budou rovným dílem financovány ze zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení a ze zdrojů města. Celkový objem prací je předpokládán ve výši cca 8 – 10 mil. Kč.
Bezpečnostní situace ve městě
Rada města informovala přítomné občany a zastupitele o současném stavu a opatřeních, která byla přijata. Základní informace zaslané všem občanům města dopisem rady
města ze dne 29. 9. 2011 byly doplněny o aktuální aktivity ve sledované oblasti. Město
navštívil pan Mgr. Cyril Koky – koordinátor pro romské záležitosti a integraci cizinců ze
Středočeského krajského úřadu, který konstatoval, že přijatá opatření týkající se rozšíře3

né spolupráce města s Policií ČR a s Probační a mediační službou ČR jsou v této fázi
dostačující. I za této situace se vedení města rozhodlo pro další formu spolupráce
s Probační a mediační službou ČR a na základě usnesení Okresního soudu v Rakovníku
byla uzavřena dohoda o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP)
s občanem, který se v nedávné minulosti podílel na zhoršení bezpečnostní situace
v našem městě. Tento občan odpracuje v průběhu měsíců prosince 2011 až března 2012
celkem 300 hodin bez nároku na mzdu ve prospěch města. Bude se podílet na úklidových pracích, odklízení sněhu, čištění města od náletových dřevin a podobně.
Zastupitelé města vzali tyto informace na vědomí.
Prodej bytů
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. 6. 2011 zahájilo proces prodeje bytů
v bytovém domě č. p. 339, Školní ulice, Jesenice. V souladu se schválenými pravidly
prodeje bytů byly dne 16. 9. 2011 nájemníkům rozeslány nabídky na koupi bytů. Celkem bylo rozesláno 12 nabídek a ke dni jednání zastupitelstva bylo předloženo 5 žádostí
na koupi bytu. Zastupitelé města svým usnesením schválili prodej bytů žadatelům z řad
stávajících nájemníků a pověřili starostu podpisem smluv. Nájemníci, kteří dosud nevyjádřili zájem o koupi bytu, mají v souladu se zmíněnými pravidly prostor k podání žádosti o koupi do 16. 2. 2012. Po uplynutí tohoto termínu bude postupováno v souladu se
schválenými pravidly.
Informace o stavebních akcích realizovaných v roce 2011
Již v části týkající se výsledků hospodaření města za rok 2011 byly zmíněny některé
z akcí. Pro lepší a přehlednější informaci občanů města uvádím tabulku realizovaných
akcí včetně objemu a způsobu jejich financování.
Přehled akcí realizovaných v roce 2011 (Kč)
celkové
investice spoluúčast
dotace
náklady v r. 2011
města
1. Státní fond rozvoje bydlení
2 142 903 2 142 903
1 071 453
výměna plastových oken
1 287 481 1 287 481
643 741
výměna dřevěných oken
247 841
247 841
123 921
oprava střech a střešních oken
607 581
607 581
303 791
2. Dotace
1 919 724 1 637 921
234 693 1 683 992
dětské hřiště V Zahradách
498 560
498 560
149 568
348 992
oprava kapličky v Kosobodech
141 177
141 177
21 177
120 000
park u domu s pečovatelskou službou 1 279 987
998 184
63 948 1 215 000
3. Akce financované městem
591 511
591 511
591 511
nákup chat – Telecom
60 000
60 000
60 000
nákup chat – Chvojkovský mlýn
200 000
200 000
200 000
oprava střechy na KD
104 881
104 881
104 881
opravy kapliček
148 250
148 250
148 250
oprava křížku Wintrova ulice
78 380
78 380
78 380
celkem
4 654 138 4 372 335
1 897 657 1 683 992
název akce
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Přehled akcí plánovaných k realizaci v roce 2012
název akce
1. Státní fond rozvoje bydlení
rekonstrukce bytu č. p. 200
rekonstrukce bytu č. p. 47
rekonstrukce bytu č. p. 100
rekonstrukce bytu č. p. 100
silnoproud v bytových domech
č. p. 126 – fasáda, opr. střechy, přístavek, ZTI
č. p. 28 – fasáda, jímka, ZTI
č. p. 47 – plochá střecha
č. p. 248 – ZTI, sanace
č. p. 220 – ZTI, sanace
č. p. 212 – střecha, fasáda
č. p.100 – fasáda
2. Dotace
autokemp – sociální zařízení
oprava komunikace Rabasova, Nádražní
zateplení základní školy
3. Akce financované městem
nákup chat – autokemp
projektová dokumentace střechy
č. p. 212 Jesenice
opravy kapliček
geodetické práce u Velkého rybníka
projektová dokumentace silnoproud v bytech
celkem

investice
v r. 2012
9 260 000
400 000
200 000
400 000
400 000
1 500 000
750 000
1 000 000
300 000
540 000
1 000 000
1 200 000
1 570 000
12 083 983
3 859 549
8 224 434

spoluúčast
dotace
města
4 630 000
200 000
100 000
200 000
200 000
750 000
375 000
500 000
150 000
270 000
500 000
600 000
785 000
5 962 296,00 6 121 687
3 059 549,00
800 000
2 902 747,00 5 321 687

880 000
200 000

880 000
200 000

40 000

40 000

40 000
250 000
350 000
22 223 983

40 000
250 000
350 000
11 472 296 6 121 687

Koncepce rozvoje města
Město Jesenice dosud nemělo zpracovanou ucelenou základní koncepci rozvoje.
S cílem:
• určení a odsouhlasení základních směrů rozvoje města
• vytvoření rámce a argumentační základny pro rozhodování orgánů města
• přípravy důležitého dokumentu pro budoucí možnosti čerpání finančních dotací ze
zdrojů Evropské unie i České republiky byl připraven návrh koncepce, který byl
předložen k diskusi a případnému doplnění.
Materiál je zpracován ve formě „POWERPOINT“ prezentace ve struktuře 16 listů:
• snímek č. 1 ............. důvody pro zpracování koncepce
• snímek č. 2 ............. strategie rozvoje – dlouhodobé cíle města
• snímek č. 3 ............ rozhodující oblasti
• snímek č. 4 – 16..... cíle a úkoly pro jednotlivé oblasti
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Zastupitelstvo připravený a předložený dokument schválilo s tím, že materiál je otevřený a bude minimálně 1x ročně aktualizován. Dokument bude k dispozici na oficiálních www.stránkách města.
Obecně závazná vyhláška o odpadech
Zastupitelé schválili OZV č. 4/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Bližší a detailnější informace jsou uvedeny v další části tohoto vydání Občasníku.
Žádost o poskytnutí dotace na zateplení základní školy
Zastupitelé města byli informováni, že rada města připravila a k 30. 11. 2011 uplatnila
žádost na Státní fond životního prostředí. Jedná se o nákladný projekt zahrnující zateplení Základní školy v Jesenici včetně výměny jednoho kotle a rekonstrukci celé topné
soustavy.
Celkové náklady jsou plánovány ve výši 34,6 mil. Kč. Odhadovaná spoluúčast města
je 5 – 8 mil. Kč v závislosti na objemu „neuznatelných“ nákladů, které nebude možno
do projektu zahrnout. Zastupitelé města vzali předloženou informaci na vědomí včetně
finanční náročnosti celého projektu.
Prodej pozemků u Velkého rybníka
S ohledem na dlouhodobý zájem majitelů rekreačních nemovitostí u Velkého rybníka
o koupi pozemků kolem chat bylo zastupitelstvem rozhodnuto tyto odprodat, případně
pronajmout. Za tímto účelem město zadalo zakázku malého rozsahu na geodetické práce. S vlastníky chat byl projednán průběh hranic jednotlivých parcel tak, jak jsou dosud
užívány, případně mají být užívány v budoucnu. Prodejní cena za 1 m2 byla stanovena a
zastupiteli odsouhlasena na 250 Kč.
Informace o hospodaření v městských lesích v roce 2011
Na základě výběrového řízení z března 2011 byla uzavřena smlouva na práce
v městských lesích pro rok 2011 s firmou SLD Kroc s. r. o. Manětín. Funkci lesního
správce zajišťuje p. Fuka Vladimír. Protože dosud nebyly uskutečněny všechny platby
za vytěžené resp. prodané dřevo, jsou předkládané výsledky orientační, ale skutečnost
nebude příliš odlišná.
V roce 2011 bylo vytěženo a prodáno .................1300 m3 dřeva
Příjem za prodej dřeva .........................................1,22 mil. Kč
Vyrovnání s Lesy ČR...........................................170 tis. Kč
Samovýroba .........................................................13 tis. Kč
Celkové příjmy ....................................................1,403 mil. Kč
Celkové náklady na pěstební a těžební práce
lesního hospodáře, právní pomoc a zpracování
lesního hospodářského plánu činí........................823 tis. Kč.
Výsledek hospodaření v lesích za rok 2011 činí cca 580 tis. Kč.
Zastupitelstvo města vzalo zprávu o hospodaření za r. 2011 na vědomí a současně schválilo prodloužení smlouvy s firmou SLD Kroc s. r. o. i na rok 2012.
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V bodě různé byli občané i zastupitelé seznámeni se zprávou o činnosti Rady města
Jesenice za období od 14. 9. 2011 do 14. 12. 2011. Dále vedoucí autokempu pan Pavel
Kyselka přednesl informaci o hospodaření městského rekreačního zařízení za rok 2011.
Konstatoval, že v důsledku špatného počasí došlo oproti roku 2010 ke snížení počtu návštěvníků asi o 25%, což v konečném hospodářském výsledku zapříčinilo ztrátu ve výši
cca 150 tisíc korun.
V závěru jednání poděkoval starosta všem zastupitelům i přítomným občanům za aktivní účast a spolupráci v celém roce 2011 a popřál všem přítomným i jejich blízkým
hezké a klidné svátky vánoční a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku
2012.
I když je předložená zpráva poměrně rozsáhlá, nemůže obsáhnout vše, co bylo projednáno. Upozorňuji proto na možnost seznámit se s výsledky jednání v zápise, který je
k dispozici na úřadě města a na adrese www.jesenice-ra.cz.
Vedení města Jesenice přeje všem svým občanům a jejich blízkým krásné a klidné
prožití vánočních svátků a do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Za vedení města Ing. Jiří Svoboda,CSc. – starosta

Termíny konání veřejného
zastupitelstva v roce 2012
15. 2., 11. 4., 13. 6., 12. 9., 12. 12.

Informace pro občany
Městský úřad Jesenice informuje občany, že ke dni 31. 12. 2011 bude ukončena činnost sociálního odboru městského úřadu na úseku dávek hmotné nouze, tj. příspěvku na
živobytí, doplatku na bydlení a dávek mimořádné okamžité pomoci.
Tato činnost bude dále vykonávána Úřadem práce ČR, Rakovník II, nábř. T.G. Masaryka , 269 01 Rakovník, tel. 950 157 111, e-mail podatelna@ra.mpsv.cz.
Dále v kompetenci úřadu práce bude rozhodovat o příspěvku na péči, o dávkách pro
zdravotně postižené osoby a o průkazech mimořádných výhod.
Na městském úřadě zůstane zachována činnost sociálního pracovníka, kterou bude
vykonávat paní Lenka Horáková. Její činnost bude zaměřena zejména na sociální poradenství a cílové skupiny osob se zdravotním nebo duševním onemocněním, osoby ohrožené sociálním vyloučením apod.
Bc. Zdeněk Vodrážka
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Poplatky za odpady
Zastupitelstvo města Jesenice schválilo na veřejném zasedání dne 14. 12. 2011
OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU MĚSTA JESENICE č. 4/2011 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologické rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území města Jesenice a o stanovení poplatku za komunální odpad.
Vyhláška je obsáhlejší než ta původní, její platnost začíná dnem 1. 1. 2012 a obsahuje
několik důležitějších změn:
1. Byl upraven datum splatnosti poplatku
a) Plátce poplatku je povinen uhradit poplatek za celý kalendářní rok do 31. ledna
toho roku, na který je poplatek hrazen.
b) Plátce poplatku může uhradit poplatek ve dvou pololetních splátkách ve výši odpovídající polovině celoročního poplatku v následujících termínech splatnosti:
- za období od 1. ledna do 30. června bude poplatek uhrazen do 31. ledna daného roku,
- za období od 1. července do 31. prosince bude poplatek uhrazen do 31. července daného roku.
2. Se zavedením této vyhlášky má každý plátce poplatku (vlastník nemovitosti případně společenství vlastníků) povinnost zaregistrovat se do 31. ledna 2012 za každou
jím vlastněnou nebo spravovanou nemovitost. Pro registraci je možné využít registrační formulář, který je jednou z možností, jak splnit registrační povinnost (tvoří přílohu č. 1 vyhlášky).
3. Výše poplatků, která je uvedena v příloze č. 4 vyhlášky:
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD – NA ROK 2012
Typ sběrné nádoby
Typizovaná sběrná nádoba – 110-120 litrů
(popelnice)
Vývoz každý týden
( 52x )
[doporučeno
do počtu 6
osob na
nemovitost]

Vývoz kombinovaný
( 42x )
[doporučeno
do počtu 6
osob na
nemovitost]

Vývoz 1x
za 14 dní
( 26x )
[doporučeno
do počtu 4
osoby na
nemovitost]

Vývoz 1x
za měsíc
(12x )
[doporučeno do počtu
2 osoby na
nemovitost]

Vývoz každý
týden
v období
květen – říjen [pouze
pro rekreační
nemovitosti]

Plastový
pytel 70
litrů
s potiskem
oprávněné
osoby
Vývoz 12x
za rok
[pouze pro
rekreační
nemovitosti]

Sazba poplatku za komunální odpad v Kč za rok
2 500,-

2 200,-

1 600,-

1 000,-

1 300,-
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Typizovaná
sběrná nádoba 110 120 litrů
(popelnice)

Plastový
pytel 70
litrů
s potiskem
oprávněné
osoby
Jednorázový svoz, který
je možné kombinovat
pouze s ostatními vývozy

Sazba poplatku
960,-

100,-

80,-

V této části jsou podstatné dvě změny. Především jsme snížili jednotlivé poplatky. Do
cen jsme tedy nepromítli zvýšení DPH z 10% na 14% ani nárůst cen v důsledku inflace.
Pokud bychom tyto změny do původních cen promítli, byla by cena u jednotlivých typů
svozů následující:
2 730,-

2 440,-

1 820,-

1 080,-

1 378,-

960,-

103,-

87,-

Ke snížení ceny jsme mohli přistoupit pouze díky tomu, že jsme v průběhu tohoto
roku snížili náklady celého odpadového systému a dosáhli jsme výrazných slev u služeb
poskytovaných společností BECKER. O těchto věcech jsme informovali již
v předchozích číslech Občasníku a předpokládáme, že v některém z jeho dalších čísel se
vrátíme k vyhodnocení roku 2011.
K druhé změně došlo v systému vývozů a prodeje poplatku. Pro majitele rekreačních
objektů jsme přidali vývoz za 960 Kč, v rámci kterého jim bude poskytnuto 12 plastových pytlů na odpad. Jednorázové (mimořádné) vývozy (sloupek 7-8) si bude moci plátce koupit pouze v kombinaci s předchozími pravidelnými vývozy (sloupek 1-6).
K tomuto kroku jsme byli nuceni přistoupit z důvodu, že někteří majitelé nemovitostí
zneužívali možnost řešit likvidaci odpadu pouze několika jednorázovými vývozy za rok.
Ing. Roman Valuš – místostarosta
Sběrný dvůr je od 24. 12. 2011 do 2. 1. 2012 uzavřen.

Odpady na pokračování – IV
Tentokrát bych rád napsal několik řádek o Elektroodpadu. Pod tímto pojmem si lze
představit mnoho – lednice, televizory, monitory, počítače, elektrické nářadí i hračky,
mobily, baterie, zářivky, světla, kuchyňské spotřebiče, čerpadla apod. Protože jednotlivé
výrobky obsahují látky, které v případě neodborné manipulace poškozují životní prostředí a zdraví nás všech, je svým charakterem elektroodpad odpadem nebezpečným a
podle toho se sním musí nakládat. Neměl by tedy končit v lese, příkopě, ani v běžném
komunálním odpadu v popelnicích, ale měl by se odkládat na místech k tomu určených,
např. ve sběrných dvorech. Elektroodpad je zároveň zdrojem druhotných surovin a průměrně 80% z jeho hmotnosti je možné po správném zpracování opět využít.
Z těchto důvodů jsme vstoupili v jednání se společnostmi, které se zabývají sběrem a
recyklací vysloužilých elektrozařízení. První úspěch je viditelný na sběrném místě Na
Hliništi, kde byl před několika týdny
postaven E-domek (uzamykatelný
ocelový
přístřešek)
zapůjčený
zdarma společností ASEKOL, která
hradí veškeré náklady (viz foto).
V tomto domku jsou odevzdaná
zařízení shromažďována a chráněna
před krádežemi a nepříznivým
vlivem počasí. Žádáme tedy
všechny, aby tento druh odpadu
v kompletním stavu odevzdávali
obsluze na sběrném místě.
Ing. Roman Valuš – místostarosta
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Cenový výměr pro vodu pitnou a vodu odkanalizovanou v roce 2012
Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka schválilo na valné hromadě dne 28. listopadu 2011 návrh nové ceny vodného a stočného platné od 1. ledna 2012 pro vodovody a
kanalizace, které provozuje společnost RAVOS, s.r.o. ve výši
vodné 35,83 Kč/m3
stočné 31,27 Kč/m3
celkem 67,10 Kč/m3 cena včetně DPH 14%
Cenový návrh byl doložen vývojem ve spotřebě pitné vody ve hmotných jednotkách
za období 2000 – 2011 a rozborem nákladových položek v letech 2010 – 2012. Návrh
zahrnul snížení nákladů vyplývající ze synergie v rámci skupiny Veolia Voda CZ (energie) a náklady vyplývající z nových kapacit uváděných do provozu i z plánované péče o
provozovaný majetek.
Navýšení ceny o 11,17 % je ovlivněno zvýšením sazby DPH o 4 % od 1. 1. 2012 a
nárůstem nájemného o 3 miliony Kč k zabezpečení plánované obnovy vodohospodářského majetku obcí.
Ing. Miroslav Riegl, ředitel společnosti

Finanční úřad v Rakovníku upozorňuje
na změny zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, provedené zákonem
č. 212/2011 Sb., o dani z nemovitostí, s účinností od 1. 1. 2012 týkající se zdanění zpevněných ploch určených k podnikatelské činnosti a s tím související povinnost podat daňové přiznání v zákonné lhůtě, t. j. do 31. 1. 2012.
Uvedený termín platí i pro ostatní daňové subjekty, u nichž během roku 2011 došlo
ke změnám majícím vliv na výši daňové povinnosti.

Opravy drobných památek
Tento rok bychom mohli nazvat rokem drobných památek. Myslím, že se letos do této
oblasti vložilo nejvíce finančních prostředků za poslední desetiletí.
Již jsem informoval o opravě střechy památkově chráněné kaple v Kosobodech, financované ze získané dotace. Střecha je již pokryta dřevěnými šindeli a na vrcholu je
osazen nový kovaný kříž s měděnou ozdobnou „cibulí“. Na jaře bychom chtěli opravit
ještě omítku podokapních říms.
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Na jaře byla dokončena oprava kaple v Bedlně (před obcí po cestě doprava), která započala již v roce 2010. Památce schází jen nátěr, který bude proveden v příštím roce.
Dalšími na řadě byly návesní kaple v Sosni a v Chotěšově. V Sosni byla opravena
střecha – původní nevzhledný hliníkový plech byl nahrazen pálenými taškami bobrovka.
Byla opravena fasáda a interiér objektu. V Chotěšově zatékalo do střechy a říms a hrozil
vznik větších škod. Proto byla vyměněna stávající střešní krytina a následně byla opravena fasáda, vnitřní omítky a podlaha v kapli. U obou staveb schází dokončit nátěr a doplnit nebo opravit dveře.
Poslední opravovanou památkou byl křížek ve Wintrově ulici. Ten byl posunut směrem od kaštanu, jehož kořeny narušovaly statiku stavbičky, a pod křížkem byl proveden
nový základ. Spodní žulové kvádry mnoho zásahu nepotřebovaly, jen na zadní straně byl
osazen nový kámen, který v těchto místech chyběl. Horní pískovcová část byla částečně
repasována a oprava bude dokončena na jaře v příznivějších klimatických podmínkách.
Kovový kříž byl očištěn a opatřen novými ochrannými vrstvami, některé kovové prvky
byly pozlaceny.
Ing. Roman Valuš – místostarosta

Chotěšov

Chotěšov

Bedlno

Soseň
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Jesenice – Wintrova
ulice

Co se povedlo
Blíží se konec roku a je pomalu čas hodnotit, co se nám na Sosni povedlo a na co se
budeme připravovat příště.
V každém případě jsme již „rozbourali“ fámu o vesnici, kde lišky dávají dobrou noc,
jako to o nás napsala MF DNES v r. 2009. Díky nadšení místních chalupářů a vydatné
podpory města Jesenice se ze zapadlé vesničky na konci Středočeského kraje stala pěkná
a živá obec.
Úpravy Sosně začaly úpravou obecní studny a celého jejího okolí. Dočkali jsme se
opravy silnice, a to nejen zasypáním výtluků, ale i částečným asfaltovým povrchem ve
středu obce. Úspěchem je, že se také začal čistit a upravovat rybník, jenž byl v zoufalém
stavu.
Zájem o dění v obci projevil současný starosta Ing. Jiří Svoboda, který se společně
s tajemnicí paní Klementovičovou a dalšíma dvěma členy rady zúčastnil zasedání osadního výboru. Během sobotního odpoledne vyslechli přání místních a na mnohé z nich
účinně odpověděli. Zajistili také pravidelné sekání obecních pozemků.
Dále se vysázela řada stromů, které zde chyběly po úpravě silnice. Velkou pomocí
byla i oprava chátrající kapličky. Ta skutečně nebyla obci ozdobou. Kaplička dostala
novou střechu a podlahu a stala se opět důstojným centrem obce.
Že zde život nekončí, je jasné z akcí, které se za posledních pár měsíců uskutečnily.
Začalo to o Velikonocích, kdy 23 koledníků i s děcky prošlo celou vesnicí a za zvuků
řehtaček a různých říkanek obnovovali pěkné staré tradice.
Velmi pěkný byl průvod na svátek 1. máje, kterého se zúčastnilo přes 60 chalupářů a
domorodců ze Sosně, Kosobod i Klečetné. Byla to ukázka lidové tvořivosti. Tři ozdobené traktory a žebřiňák s koňmi pana Krále doprovázen muzikou skončily v areálu dětského tábora, kde již bylo připraveno velmi dobré občerstvení. Zábava pak pokračovala
až do večerních hodin.
Pěkný byl rovněž zájezd do Řevničova a odsud pochod lesem do pivovaru
v Krušovicích, kde jsme absolvovali prohlídku a zároveň ochutnávku zdejší produkce
piva, doplněnou guláškem.
Vyvrcholením podzimu bylo slavné Soseňské posvícení za účasti důchodců a chalupářů ze Sosně, Kosobod i Klečetné, které se povedlo jak zásluhou našich žen, tak celého
kolektivu restaurace v táboře, kde pro nás připravili velké množství dobrot od koláčků
až po kachničky a řízky. Celý večer tu hrála skupina Nezmaři bez nároku na honorář.
Za osadníky Sosně p. Stanislav Muláček.

Oznámení
Manželé Ivan a Jitka Procházkovi opět zvou všechny občany Jesenice a okolních obcí na
společné setkání u Silvestrovského ohňostroje.
Ohňostroj pořádají v sobotu 31. 12. 2011 v 19.00 hodin na Mírovém náměstí v Jesenici.
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Ing. Petr Makovský, referent stavebního odboru
Má současná pracovní náplň je převážně
zajišťování odborných agend:
na úseku územního plánování a
stavebního řádu:
v oblasti územního rozhodování zejména:
• provádění územního řízení a vydávání
rozhodnutí o umístění všech druhů
staveb, o změně využití území, změně
stavby, změně vlivu stavby na využití
území, o ochranném pásmu, dělení nebo
scelování pozemků
• vydávání územního souhlasu
v oblasti stavebního řádu zejména:
• provádění stavebního řízení
• přijímání ohlášení jednoduchých staveb,
terénních úprav, zařízení a udržovacích
prací a vydávám příslušná opatření
• vydávání kolaudačního souhlasu
• nařízení zabezpečovacích prací a
nezbytných úprav
na úseku ochrany přírody a krajiny:
• povolování kácení dřevin mimo les a ukládání náhradní výsadby
• vyhlašování památných stromů a jejich ochranných pásem, popřípadě rušení jejich
ochrany
• vydávání souhlasu k ošetřování památných stromů, souhlasu ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů
• vydávání souhlasu ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí
na úseku ochrany zemědělského půdního fondu:
• udělování souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda
• vydávání rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Dále zodpovídám za plnění usnesení městské rady, kterými jsem byl pověřen. Připravuji podklady k prodeji nebo k pronájmu majetku města, předkládám doporučení k záměrům jiných orgánů, organizaci a subjektů, pokud se dotýkají životního prostředí a připravuji podklady pro získání dotace.
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Advent s výzdobou od zahradníků ISŠ Jesenice

Žáci a učitelé odborného výcviku oboru zahradník každoročně vstupují do období adventu s novými nápady a přinášejí tradiční i moderní inspiraci pro výzdobu interiérů i
venkovních prostorů. Preferují zejména přírodní materiály a výzdobu podřizují novým
trendům, technikám a barvám. Aby se jim podařilo zachytit správnou atmosféru a byli
tzv. „cool“, je kromě zvládnutí profesních dovedností také nutné sledovat nové trendy
v odborných časopisech a při různých akcích.
Našim zahradníkům se tak vánočními dekoracemi daří zpříjemňovat nádhernou, mystickou atmosféru těchto dnů. Lidé se většinou ptají na barvy, které budou určovat letošní
trendy Vánoc. Doporučujeme velmi jednoduchou a efektní kombinaci červené a bílé,
která je čistá, nadčasová a váže se k ryze české klasice.
Další variantou pro nadcházející sezónu je spektrum jasných teplých a smetanových
odstínů, např. přírodní bílá, pískově šedá a béžová. Uplatňují se i svěží odstíny – akvamarínová, meruňková nebo světle fialová barva. Vhodným doplňkem je šifon, organtýn,
krajka.
Kde se můžete setkat s našimi výrobky? V současné době probíhá výstava vánočních
vazeb a aranžmá v muzeu v Jesenici, která svědčí o stoupající profesionalitě našich zahradníků. Určitě zde načerpáte inspiraci.
Jako každoročně jsme nachystali vánoční výzdobu hradní kaple na Křivoklátě, dále
nás můžete vidět při prodejních akcích, např. na vánočních trzích na Křivoklátě, v Kněževsi, kde budou na prodej zejména stolní a hřbitovní svícny, na adventním setkání Pohoda v Brance. Výrobky je rovněž možné si u nás objednat.
Konec roku bývá i dobou bilancování toho, co se nám podařilo v uplynulém roce.
Vánoce jsou svým původem křesťanské svátky a nám se podařilo získat zakázku na vý14

zdobu hradní kaple na Křivoklátě u příležitosti svěcení zvonu Zikmund při slavnostní
mši, kterou celebroval arcibiskup Dominik Duka, kterému byla předána kytice z naší
zahradnické dílny.
Ve spolupráci s městem Jesenice jsme začali realizovat první etapu zahradnických
úprav dětského hřiště v Jesenici, úpravy budou dokončeny v jarním období, až nám dovolí počasí plochu zatravnit. Takže o zakázky není nouze.
Žáky „v akci“ můžete vidět při Dnech otevřených dveří – 14. 1., 15. 1., 21. 1.,
22. 1. 2012, kdy budou tvořit aranžmá z čerstvých květů.
Mgr. Eva Tomková

Přehled akcí
•
•
•
•
•
•

31. 12. od 19.00 pořádají manželé Procházkovi na Mírovém n. v Jesenici ohňostroj
6. 1. od 15.00 Tříkrálová koleda: Drahouš-Tlestky-Hubert a zahrádkáři
7. 1. od 20.00 Hudební klub Truhlárna: Tříkrálový večírek a tentokrát hodně netradičně
8. 1. od 11.00 J. J. Ryba – Česká mše vánoční, kostel sv. Petra a Pavla Jesenice
21. 1. od 20.00 Hudební klub Truhlárna: Michal Šindelář a Martin Juha – ex Katapult
28. 1. od 20.00 III. městský ples – KD Jesenice

• Vystoupení Jesenické bandy a pěveckého kroužku při ZŠ a MŠ Jesenice
24. 12. od 14.00 v kostele sv. Petra a Pavla v Jesenici
25. 12. od 15.00 v kostele sv. Bartoloměje ve Velké Chmelištné
26. 12. od 15.00 v kostele sv. Jana v Ostrovci u Velečína

Proběhlo
Akce Základní školy a mateřské školy Jesenice
14. 11.
23. 11.
24. 11.
24. 11.
24. 11.
29. 11.
1. 12.
2. 12.
5. – 9. 12.
8. 12.
13. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.

školní kolo dějepisné olympiády
soutěž ve skoku přes švihadlo
přednáška o sovách
školní kolo olympiády z českého jazyka
rozsvícení vánočního stromu
školní kolo přírodovědné soutěže Vánoční kapr
Den otevřených dveří
Mikuláš na prvním stupni a v mateřské škole
lyžařský výcvikový kurz – Špindlerův Mlýn
přednáška o šelmách – medvědice
vystoupení kouzelníka v mateřské škole
školní turnaj ve florbalu
školní turnaj ve streetbalu
Klub mladého diváka: Národní divadlo – balet Louskáček
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Úspěchy žáků základní školy a mateřské školy Jesenice
Dne 21. 11. 2011 jsme se ve složení Zbyněk Fiala (brankář), Jiří Beneš, Dominik Kapoun, Patrik Přikryl, Tomáš Vyleta, Michal Žebrakovský (všichni 8. tř.), Václav Dlask,
Zdeněk Novotný, Zdeněk Vondrák a Jakub Svatoň (všichni 9. tř.) zúčastnili okresního
kola Orion florbal cup v Rakovníku. Ve třech celkem vyrovnaných zápasech jsme prokázali převahu a z druhého místa postoupili do finále, které se konalo v pátek 25. 11.
v Novém Strašecí.
Do strašecké haly Bios jsme jeli objednaným autobusem plni nadšení a očekávání,
doplněni Jardou Mutínským, který se vrátil po nemoci. První zápas s domácími jsme
vyhráli hravě a těšili se na další. Jenže ten svým nezvyklým průběhem a výsledky kluky
rozhodil a ovlivnil tak jejich další hru v ostatních zápasech. Nicméně jsme obhájili šesté
místo na okrese celkem ze třinácti škol a rozhodně svými výkony ostudu neudělali, troufám si říci, že jsme mnohá družstva nepříjemně překvapili – zkrátka s borci z jesenické
školy se musí počítat!
ZŠ Jesenice druhá v turnaji základních škol
SOŠ a SOU Podbořany pořádala jako realizaci projektu „Florbalová akademie“
v rámci dotačního projektu Ústeckého kraje „Sport 2011“ dne 14. 12. turnaj základních
škol ve florbale, na který byla pozvána i naše škola.
Zápasy byly rozděleny do dvou skupin, čtyři družstva ve skupině hrála systémem
každý s každým. Družstvo jesenické základní školy ve složení Zbyněk Fiala (brankář),
Jiří Beneš (oba 8. tř.), Václav Dlask, Jaroslav Mutínský, Zdeněk Novotný, Jakub Svatoň
a Zdeněk Vondrák (všichni 9. tř.) se hladce probojovalo ze základní tabulky do finále,
kde uhájilo velmi pěkné druhé místo. Vedle diplomů si chlapci odváželi stříbrné medaile, pohár a florbalové míčky.
Oceněni byli také nejlepší brankář a nejlepší hráč – střelec. Ceny družstvům a nejlepším jednotlivcům předávali ředitel školy Mgr. Bc. Jiří Bejček, starosta Podbořan Mgr.
Radek Reindl a hejtman ústecké florbalové unie Ing. Marek Kalanin. Celý turnaj probíhal ve velmi přátelské atmosféře. Doprovodným programem byla prohlídka školy a internátu.
Mgr. Eva Konířová
14. 12. Vánoční kapr (okresní kolo přírodovědné soutěže)
I. kategorie (4. - 5. tř., 12 s.): 3. místo: Miroslav Lisner (6. tř.)
II. kategorie (6. - 7. tř., 21 s.): 1. místo: Václav Hron (7. tř.)
4. - 5. místo: Dominik Břicháč (7. tř.)
7. místo: Šárka Hudčeková (7. tř.)
III. kategorie (8. - 9. tř., 21 s.): 3. místo: David Hocek (8. tř.)
9. - 10. místo: Tereza Bekárková (8. tř.)
Další informace najdete na www.zsjesenice.cz
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Domov Krajánek
V rámci výročí 15. narozenin společnosti Globus ČR vznikl společný projekt Konta
Bariéry a Globusu nazvaný Cesty k lidem. Projekt, který zahájila v červenci Lucie Bílá,
trval 15 týdnů a jeho cílem bylo získat finanční prostředky na nákup 15 velkoprostorových vozů pro potřeby handicapovaných osob.
Tyto vozy byly určeny pro neziskové organizace, které pomáhají handicapovaným a
vzešly z výběrového řízení Konta bariéry. Komise Konta Bariéry obdržela 48 žádostí a
nakonec vybrala 15 nejlepších projektů z organizací, které si mohly dne 23. 11. 2011 na
pražském Žofíně převzít klíče od nového vozu Fiat Ducato. K těmto vozům pak každý
z obdarovaných obdržel šek na 140 000 Kč na pořízení plošiny do vozu pro snadnější
přepravu osob na vozíčku. Zakončením celého slavnostního dne pak byl vánoční koncert
Lucie Bílé v kostele Pražská křižovatka.
Jednou z obdarovaných organizací byl také Domov Krajánek. Vůz, o který jsme mnoho let usilovali, usnadní osobám na vozíčku návštěvu míst, kam se dosud pro svůj handicap dostat nemohli.
Mgr. Vlasta Dočekalová, ředitelka Domova Krajánek Jesenice u Rakovníka

Pro své spoluobčany
Když zahlédnu vyvěšený plakát na nástěnce, jdu si přečíst, kde se něco děje. Děláme to
asi všichni. Proč? Jsme zvědaví nebo nechceme jen sedět doma? To je různé. Ale proč
píšu.
V Jesenici se společenské akce jako zábavy a plesy moc nepořádají. Přesto, když se něco pořádá, tak je neúčast.
Byl zde 18. 11. pořádán karneval pro dospělé, i jeho účast byla malá. Je to kvůli tomu,
že nemáme hlídání dětí, jsme v práci, neumíme si udělat ze sebe srandu a nepůjdu na něco
jako je karneval, a nebo byl dobrý TV program? Kde jsou ty časy, kdy býval plný sál?
Obstarat takovou akci není nic snadného. A kdo že to pro nás připravil?
Naše jesenická mládež, která pro nás připravuje i tradiční Staročeské máje. Berme si
z nich vzor. Doufejme, že budou nadále ve své aktivitě pokračovat. Snad je neodradí poloprázdný sál.
Marie Kadlecová
Na pořádání karnevalu pro dospělé se také podílela Kulturní komise při městě Jesenice.
Akce se zúčastnilo 66 masek a 39 lidí bez masky. Masky byly velmi povedené a nápadité.
Můžete se na ně podívat na:
http://martasrak.rajce.idnes.cz/Jesenice_-_Karneval_pro_dospele_18.11.2011/
Věřím, že menší účast veřejnosti naši mládež neodradí a karneval pro dospělé se stane
stejně jako Máje pro Jesenici tradicí.
Mgr. Petr Koníř
Jménem jesenické mládeže bych především chtěla poděkovat Kulturní komisi při
městě Jesenice, která z větší části financovala tuto akci. Dále bych ráda poděkovala
všem zúčastněným. Vzhledem k tomu, že to byl první ročník v Jesenici takto pořádaného karnevalu pro dospělé, by se dalo říci, že účast v maskách byla hojná. Až nás to i
překvapilo, neboť bylo více návštěvníků s maskou než bez masky.
Doufáme, že tato akce zůstane tradicí do dalších let a bude se jí účastnit stále více občanů Jesenice a odbourají tak strach z toho, že tuto akci pořádají mladí lidé.
Martina Karbanová
17

24. 11. rozsvícení vánočního stromu v Jesenici
Ve čtvrtek 24. 11. 2011
v 16.30 se na nádvoří naší
základní školy začali
scházet lidé, aby se zúčastnili docela populární
akce – rozsvícení vánočního stromku. Nejprve se
ujal slova pan starosta,
který všem popřál jen to
dobré. Poté pan učitel Koníř přistoupil k rozsvícení
stromku a vytvořil tím
krásnou předvánoční kulisu pro vystoupení dvou
pěveckých sborů.
První se představil sbor z Praktické školy Jesenice s vánočními koledami. Na něj navázaly dívky ze základní školy pod vedením paní učitelky Řehořové. Také ony zazpívaly krásné vánoční písně, které díky hudebnímu doprovodu pana učitele Jindříška násobily sváteční atmosféru večera. Z tváří přítomných vyzařovala všeobecná spokojenost a
také ohlasy byly pochvalné. Příští rok se u rozsvíceného stromku určitě opět sejdeme!
Napsala Štěpánka Edlová, IX. třída

25. 11. Předadventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Jesenici

O nezapomenutelný zážitek se zasloužili: Karel Tvardek (basa), Bety Cooper z Austrálie
(malá harfa, zpěv), Nina Klestilová (kytara, zpěv), Jiří Novák (trubka) a PhMr. Rudolf
Krouza (varhany)
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3. 12. KD Jesenice: Mikulášská zábava pro děti
Letošní mikulášské zábavy pro děti se zúčastnilo rekordních 82 dospělých a 92 dětí.

10. 12. Vlastivědné muzeum Jesenice: Adventní koncert

Vystoupil komorní soubor Atlantis collegium (Jitka Jiříčková – housle, Jan Sládeček –
violoncello, Pavla Švestková – mezzosoprán a Vítězslav Podrazil – cembalo)
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Utkání oddílu kopané FC Jesenice v soutěžním ročníku 2011-2012
Okresní přebor – A1A II. třída
KOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DRUŽSTVA
So. Mšec – FC Jesenice
Sokol Janov – FC Jesenice
FC Jesenice – FC05 Zavidov
Sparta Lužná – FC Jesenice
FC Jesenice – Oh. Městečko
FK Kněževes – FC Jesenice
FC Jesenice – SK Senomaty
FK Hředle – FC Jesenice
FC Jesenice – FC Po Olešná
SK Pavlíkov – FC Jesenice
FC Jesenice – ESTA Oráčov
Tn. Rakovník – FC Jesenice
FC Jesenice – TJ Roztoky

SKÓRE
4:2
2:1
2:0
2:4
1:1
1:1
1:0
3:1
0:3
1:6
1:1
2:0
3:1

BRANKY
Kozák, Beneš
Kotek
Kozák, Brda
Weis 2, Casas, Kozák
Kozák
Kozák
Beneš
Polášek
Parpel 3, Beneš 2, Kozák
Parpel
Kotek, Kozák, Parpel

Konečná podoba tabulky po podzimní části:
DRUŽSTVO
Tn. Rakovník
Oh. Městečko
FC05 Zavidov
FK Kněževes
So. Janov
FC Jesenice
So. Mšec
FC Po Olešná
TJ Roztoky
FK Hředle
ESTA Oráčov
SK Pavlíkov
Sp. Lužná
SK Senomaty

+
9
8
8
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
2

0
3
4
2
5
1
3
2
1
3
3
2
2
4
1

1
1
3
2
6
5
6
7
6
6
7
7
6
10

SKÓRE
48 : 15
43 : 22
47 : 19
30 : 21
25 : 38
23 : 21
30 : 25
25 : 32
23 : 26
24 : 37
26 : 35
27 : 45
19 : 29
14 : 39

BODY (PRAV) MÍSTO
30
(9)
1.
28
(10)
2.
26
(8)
3.
23
(2)
4.
19
(1)
5.
18
(0)
6.
17
(-4)
7.
16
(-5)
8.
15
(-6)
9.
15
(-3)
10.
14
(-7)
11.
14
(-7)
12.
13
(-5)
13.
7
(-11)
14.
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