Ješetický obecní
plátek
Zpravodaj č. 6
Zprávy z obce Ješetice vydané obecním
zastupitelstvem 23. 11. 2017

Do nového roku 2018 přejeme všem zdraví,
štěstí a rodinnou pohodu.
Zastupitelé obce Ješetice.
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Informace pro občany
Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje
Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná
paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017–2019“. Díky ní si mohou
obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá
paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena
tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za
tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický
kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje
na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží
k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000
Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.
Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje.
K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o
kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli
všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojeného do
komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016.
Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů
nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle
(fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u
kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je
třída kotle neznámá.
Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na
území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou
rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi
bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se
naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost
o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen
dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do
vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete
dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.
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Občanská poradna Diakonie střed
Co je občanská poradna Diakonie střed? Jde o poradnu, jejímž posláním je
pomáhat všem klientům při řešení tíživých životních situací.
V jakých oblastech Vám může poradna pomoci?
- Sociální dávky
- Sociální pomoc
- Pojištění
- Pracovně právní vztahy a zaměstnanost
- Bydlení
- Rodina a partnerské vztahy
- Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
- Finanční a rozpočtová problematika
- Zdravotnictví, školství a vzdělávání
- Ekologie
- Právo životního prostředí
- Ochrana spotřebitele
- Základy práva ČR, právní systém EU
- Občanské soudní řízení
- Veřejná správa, trestní právo
- Ústavní právo
Jakou formou pomáhá?
- Klientům poskytujeme věcně správné informace rady, kontakty a jiná
odborná pracoviště a v případě potřeby také doprovod či asistenci.
Poradna je bezplatná a anonymní, pracovník je vázám mlčenlivostí o všech
poskytnutých informacích.
Klient může služby využít opakovaně. Konzultace trvá obvykle půl hodiny.
Pracoviště Votice
Husova 587, 259 01 Votice
E-mail: poradnavotice.stred@diakonie.cz
Tel.: 734 516 733
Otevírací doba:
Pondělí 8:00 – 16:00
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Akce konané v obci Ješetice 2017, které pořádala obec
(nebo na jejichž pořádání přispívala)
Fotky z těchto akcí najdete na stránkách obce:
www.jesetice.eu
OZ Ješetice děkuje všem dobrovolníkům, kteří se podíleli a přispěli na
organizaci níže uvedených akcí v kalendářním roce 2017.

JDŽ a vítání občánků
I letos 4. 3. 2017 se konala velice oblíbená ješetická akce JDŽ.
Ješetický den žen, nebo spíše odpoledne, jsme si užili jako vlastně pokaždé.
Nechyběly chlebíčky, dortíčky, ani kytičky, dobrá nálada a sousedské posezení.
Samozřejmě nechyběl ani doprovodný program dětí pod vedením Jany Plochové.
Znáte však prapůvodní význam svátku Mezinárodního dne žen?
Je to mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů
k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Od roku 1911 byl poprvé
slaven v Německu, Rakousku-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle
patřilo volební právo žen. Od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní
solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Datum 8. března se
ustálilo až po 1. světové válce.
A jak to bylo s novým ješetickým občánkem?
Slavili jsme a přivítali Adélku Kluzovou. Adélka se narodila 12. 4. 2016 rodičům
Monice Černé a Janu Kluzovi. Adélka nedostala jenom pozornost ve formě
obecního dárečku, ale také překvapení od prababičky, tetiček a
spolujmenovkyně Adélky Horové.
Adélce Kluzové přejeme hlavně hodně zdraví a rodičům ty nejkrásnější společné
okamžiky v životě.
Bc. Radka Černá
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Foto: Jana Špačková

Foto: Jana Špačková
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Dětský karneval
V sobotu 18. 3. 2017 jsme strávili krásné odpoledne v kulturním domě. Ve
společnosti dětí, jejich rodičů, babiček, dědečků a dalších příbuzných a známých.
Sál se opět naplnil maskami, konal se totiž třetí Dětský karneval.
Děti nepodcenily přípravu, a tak nás překvapily svou kreativitou a nápaditostí.
Vedle princezen, zvířátek, víl a pirátů jsme viděli také včeličku, čarodějnici a
kovboje.
Celým odpolednem tyto masky provázela Monika Černá jako vodnice a její
pomocníci. Společně tancovali, dováděli, malovali a hráli nespočet her.
Samozřejmě nechybělo vyhlášení nejlepších masek a obrázků.
Jen neradi jsme se rozcházeli domů, v rukou vymalované obrázky, drobné hračky
ze zakoupených štěstíček a v hlavičkách spoustu nových zážitků.
Všechny holky, kluky i dospělé, kterým se karneval líbil, rádi uvítáme v roce 2018.
Bc. Radka Černá

Foto: Jana Špačková
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Foto: Jana Špačková

Stavění májky a pálení čarodějnic
Poslední dubnový večer patří jako každý rok zvyklosti stavění májky a pálení
čarodějnic. Tuto akci měli letos v režii hasiči z Ješetic.
Mezi úkoly večera se řadilo zdobení věnce, vztyčení májky, zapálení ohně,
upálení čarodějnice a hlídání májky. Všechny činnosti se rozdělily nejen mezi
hasiče, ale také mezi ostatní občany. Děti pomáhaly zdobit věnec krepovými
stužkami a nejen chlapi, ale i technický zázrak Merlo pomohlo s májkou. Všichni
přihlížející se postarali o veliký potlesk. Na řadě bylo upálení čarodějnice, ta blafla
než bychom řekli Švec Prťavec.
Tím jsme zahnali všechny magické a nadpřirozené síly, protože jak víme, noc ze
30. dubna na 1. května je významným datem. Nachází se v kalendáři přesně mezi
jarní rovnodenností a letním slunovratem. A to se těm strašidlům daří nejvíce,
mezi jejich zlotřilosti patří kácení májek. Tu naši májku však nedostaly, a to
hlavně díky neohroženým hlídačům.
Odměnou za vynaložené úsilí všech bylo občerstvení a další zážitky.
Lenka Sladkovská
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Foto: Jana Špačková

Foto: Jana Špačková
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Letní grilování
Dne 1. 7. 2017 se u kulturního domu konalo čtvrté Letní grilování.
Deštivé počasí na nás nezapomnělo, a tak jsme se na něj patřičně nachystali. Díky
novým párty stanům jsme mohli sedět v suchu.
Na grilu se točila vepřová kýta a prošpikovaná krůta. Jelikož se každý rok snažíme
o malou inovaci, k masíčku jsme přidali také grilovanou papriku, cuketu a
brambory.
Hlavní funkce grilmastra se opět ujal Petr Hora. Jelikož jeho grilovací schopnosti
jsou několikrát prověřené, nikoho nepřekvapilo, že jídlo bylo prostě super.
K poslechu a upevnění dobré nálady nám zahrála a zazpívala paní Jaroslava
Kratinová za doprovodu slečny Šárky Beranové.
Ani letos nechybělo malování na obličej, které je nejen u dětí oblíbeným
zpestřením.

Martina Sladkovská

Foto: Lenka Sladkovská
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Foto: Lenka Sladkovská

Dětský den u Beranů
V sobotu 5. 8. 2017 se konal již tradiční DĚTSKÝ DEN. Jako každý rok jsme se sešli
v Ješeticích u BERANŮ. Pro děti jsme připravili parkur, na jehož konci byl rébus
s míčkem. Účastníci se mohli svézt na koni, prolézali tunelem, chodili na chůdách
a prověřili jsme jejich znalosti poznávačkou částí koňského těla. Po hromadném
fotografování následovalo občerstvení a předání balíčků plných dobrot dětem,
které se bojovky nezúčastnily. Po občerstvení následovala očekávaná bojovka,
kde jsme přezkoušeli znalost pohádek ve formě 39 otázek. Děti absolvovaly také
3 stanoviště s úkoly. Na konci bojovky na děti čekal poslední úkol, a to najít
poklad s dobrotami ukrytý mezi balíky. Všichni zúčastnění po návratu z bojovky
poklad našli. Čekání na vyhlášení výsledků si děti zkrátily občerstvením.
Velké poděkování patří obecnímu úřadu za sponzorský dar, zapůjčení stolů a
židlí. Dále Marii Beranové za zajištění občerstvení a mým pomocníkům, bez
kterých by se tato akce neobešla. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat
Kristýně Dvořákové za focení, dětem a jejich rodičům za účast.
Šárka Beranová
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Foto: Šárka Beranová

Ješetické střelby 2017
V sobotu 16. 9. 2017 proběhl již šestý ročník Ješetických střeleb ze vzduchovek.
Tak jako již v předchozích ročnících i letos nám počasí nepřálo a opět vydatně
pršelo. I tak se našlo 16 odvážlivců, které toto počasí neodradilo.
Za pořadatele bych chtěl poděkovat sponzorům:
Obec Ješetice
Smilkov a.s.
COMPAG VOTICE s.r.o.
BUŠUDO VOTICE s.r.o. a Votická stavební s.r.o.
Jan Heřáň
Tomáš Ptáček
Eva Štovíčková
Pavel Spálenka a Lenka Sladkovská
Josef Holý
Jana Špačková.
Další velké poděkování patří těm, kteří se o nás starali a to manželům Ptáčkovým,
kteří zajišťovali občerstvení, a Janě Beranové, naší zapisovatelce.
Pavel Spálenka
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Výsledková tabulka
Kategorie muži
1. Sova Ladislav

Kategorie ženy
1. Sladkovská
Martina

Kategorie děti
1. Dušek Ladislav

2. Fulín Ondřej

2. Sladkovská Lenka

2. Horová Adélka

3. Podubecký Pavel

3. Pištěková Marie

3. Hora Péťa

4. Dušek Ladislav

4. Dušková Jana

4. Horová Terezka
5. Černoušek Adam

5. Spálenka Pavel
6. Bubník Pavel
7. Hora Petr

Foto: Lenka Sladkovská
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Foto: Lenka Sladkovská

Počasí v Ješeticích
Jaké bylo uplynulé meteorologické léto?
Meteorologická stanice Ješetice
Meteorologická charakteristika
Počet letních dnů (t max >= 25 °C)
Počet tropických dnů (t max >= 30 °C)
Počet tropických nocí (t min >= 20 °C)
Nejnižší ranní naměřená teplota vzduchu
Nejvyšší denní naměřená teplota vzduchu
Celkové srážky

červen
15
2
0
5,2 °C
32,3 °C
44,6 mm

Říjen je za námi. Jaké nám přinesl počasí?
Minimální teplota klesla na 0,9 °C (30. října 22:59).
Maximální teplota vystoupala na 22,4 °C (17. října 15:39).
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červenec
14
3
0
7 °C
31,6 °C
68,4 mm

srpen
20
4
0
5,1 °C
35 °C
78,4 mm

Průměrná teplota měsíce října byla 9,4 °C.
Za celý měsíc spadlo 90,4 mm srážek (nejvíce 3. října - 20,4 mm).
Největší náraz větru byl naměřen 20,1 m/s (29. října 08:15).
Od začátku roku spadlo úhrnem 570 mm srážek.
Jak bylo před rokem?
Minimální teplota klesla na -0,9 °C (31. října 06:20).
Maximální teplota vystoupala na 23,5 °C (1. října 14:35).
Průměrná teplota měsíce října byla 7,2 °C.
Za celý měsíc spadlo 66 mm srážek (nejvíce 4. října - 16 mm).
Největší náraz větru byl naměřen 10,3 m/s (15. října 01:50).
Od začátku roku spadlo úhrnem 543,4 mm srážek.
I na České Sibiři jsme zaznamenali extrémně silný vítr.
Extrémně silný vítr, dle očekávání meteorologů, zasáhl celou Českou republiku a
nevyhnul se ani České Sibiři. Během noci na 29. října vítr postupně sílil a
maximálních nárazů dosáhl v neděli 29. října dopoledne při přechodu výrazného
frontálního systému, který rychle postupoval ze severozápadu.
Meteorologická stanice Ješetice zaznamenala nejvyšší náraz větru 72 km/h. Byl
tak pokořen rekord od začátku provozu stanice, která měří již šestým rokem.
Během podvečerních hodin vítr postupně slábl a na řadě míst během pondělního
dne sněžilo.
Vítr na mnoha místech poškodil elektrické vedení, ničil střechy domů a vyvracel
stromy.
Zasahovali i hasiči, kteří jsou méně vybavení. Například jednotka z Ješetic
odstraňovala vyvrácené stromy na místní komunikaci ručními pilami.
Zatím blíže neurčené budou i škody na lesních porostech.
Ondřej Vacek (www.pocasijesetice.cz)
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Přehled říjnových teplot

Volby – Ješetice 2017
Výsledky voleb v Ješeticích do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017.
V Ješeticích z celkového počtu 104 voličů volilo 68 občanů.
Přehled výsledků voleb:
1. ANO (28,35 %)
6. KDU-ČSL (7,46 %)
2. SPD (22,38 %)
7. ČSSD (5,97 %)
3. Piráti (10,44 %)
8. ODS (2,98 %)
4. STAN (8,95 %)
9. Svobodní (1,49 %)
5. KSČM (8,95 %)
Volba prezidenta
V roce 2018 nás čeká volba prezidenta. Volbu vyhlásil předseda Senátu na 12. a
13. leden 2018. Případné druhé kolo volby připadá na 26. a 27. leden 2018.
Monika Černá
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OÚ Ješetice Vás zve na rozsvícení a zdobení
vánočního stromečku
v neděli 3. 12. 2017
na návsi u čekárny v Ješeticích
začátek v 15:00 hodin
K zahřátí se podává svařáček a teplý čaj.
S sebou nezapomeňte vánoční ozdobičku
a dobrou náladu.
Něco domácího k zakousnutí je vítáno.

Obec Ješetice Vás srdečně zve na

PŘEDVÁNOČNÍ PEČENÍ PERNÍČKŮ
10. 12. 2017 od 14:00 hodin
V KUCHYNI KD JEŠETICE
S sebou:
dobrou náladu
vykrajovátka
zdobení
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Turnaj v prší

MS Skalice Červený Újezd
Vás zve na tradiční

Datum konání: 26. 12. 2017
Místo: KD Ješetice

MYSLIVECKÝ PLES
Kde: v Pohostinství
v Červeném Újezdě

Začátek od 13:30 hodin
Zápis od 13:00 do 13:30 hodin
Zápisné 50 Kč
Těšíme se na hojnou účast ☺

Kdy: 29. 12. 2017
od 20:00 hodin
Vstupné: 100 Kč, hraje: Relax
Bohatá zvěřinová tombola

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vás zve na

TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES
6. ledna 2018

od 20:00 hod.

v KD JEŠETICE

Hudba: MALÁ BUDĚJICKÁ KAPELA ÁDY ŠKOLKY
Bohatá tombola
Vstupné 100 Kč
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Recept
VÁNOČNÍ PERNÍČKY
400 g hladké mouky
140 g cukru moučka
50 g másla
2 vejce
2 lžíce medu (tekutý)
1 lžička jedlé sody
1 lžička perníkového koření
1 žloutek – na potření po upečení

Postup:
Suché přísady smíchat
Přidat ostatní suroviny
Těsto dobře propracovat
Nechat odpočinout v lednici
Těsto vyválet na cca 0,5 cm
Troubu předehřát na cca 160°C
Poté potřít žloutkem

Dětská příloha
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Spojovačka: spoj jednotlivé body a poté vymaluj obrázek
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Zrušení úředních hodin mezi vánočními svátky
Ve čtvrtek 21. 12. a 28. 12. 2017 nebudou úřední hodiny.

Možnosti pronájmu Kulturního domu Ješetice
Ceník nájemného KD platný od 1. 1. 2016:
-

Výčep – 500,- Kč
Výčep + kuchyň – 700,- Kč
Výčep + kuchyň + sál (bez topení) – 1.700,- Kč
Výčep + kuchyň + sál (topná sezóna) – 2.200,- Kč
Komerční účely bude řešeno individuálně na základě
písemné žádosti OZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace OÚ:
Korespondenční adresa:
Obec Ješetice
Ješetice 22, 25789 Heřmaničky
IČ: 00473472

Úřední hodiny: Čtvrtek: 17:00 - 19:00

Starostka:
Lenka Sladkovská – tel.: + 420 730 173 630

Místostarosta:
Petr Hora – tel.: + 420 604 271 565

WWW: www.jesetice.eu

E-mail: obec.jesetice@worldonline.cz
obec.jesetice@tiscali.cz

ID datové schránky: 3mmay8v

Bankovní spojení:
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