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Informační zpravodaj města

JESENICKÝ
OBČASNÍK

3. 11. 2017 Lampiónový průvod

6. – 8. 11. 2017 Výlov Velkého rybníka

Pozor na podomní prodejce
Nové nařízení rady města
Vánoční svátky se nezadržitelně blíží a spousta z nás se snaží vymyslet, čím svým blízkým udělat pod vánoční stromeček radost. Nepřeberné množství dárků nyní nabízejí
různé kamenné obchody prostřednictvím letáků nebo internetové obchody za extra výhodné ceny. I v tomto případě je třeba vše posuzovat obezřetně. Situace vánočních svátků se snaží využívat také různí podomní prodejci, kteří ve většině případů nešetří slevami jen proto, aby uzavřeli s potencionálním zákazníkem kupní smlouvu. Mnohdy takový
prodejce přichází s nekalými úmysly a poté takový nákup končí malou rodinnou tragédií, ztrátou životních úspor apod. S ohledem na problémovost těchto prodejců spojenou
s rizikem krádeže se rada města rozhodla vydat nařízení, které zakazuje ve všech katastrálních územích pod správou města Jesenice tzv. podomní prodej.
Pokud by Vás v průběhu nejen vánočních svátků navštívil ve Vašem bydlišti podomní
prodejce s nabídkami prodeje nejrůznějších produktů a služeb, neváhejte vyrozumět
Městský úřad Jesenice nebo zavolat na Policii ČR. Uvedený prodejce se dopouští minimálně přestupku a neznalost místních vyhlášek a nařízení ho neomlouvá. Nenechte se
ani obloudit tím, že město Jesenice nemá na svých vjezdech zákaz zdůrazněn dodatkovým dopravním značením. Není totiž povinností obce toto značení pořizovat.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Nepovolené technoparty – nová obecně závazná vyhláška
V průběhu letních měsíců se okolí Podbořánek stalo útočištěm nepovolené technoparty,
které se v lese účastnilo několik desítek tanečníků z různých koutů nejen České republiky. I přes četné výzvy Policie ČR k ukončení nepovolené akce nechtěli účastníci akci
ukončit a místo ihned opustit. Nicméně všichni účastníci akce byli dle občanských průkazů ztotožněni a následně se jednotlivé přestupky řešily u dotčených správních orgánů.
Na základě doporučení Policie ČR přijalo Zastupitelstvo města Jesenice obecně závaznou vyhlášku, která by měla pořádání takové akce významně ztížit a ulehčit zásah policejních složek. Navíc město Jesenice na vjezdy do lesa, kam se tanečníci sjíždějí, osadilo nové závory opatřené zámky. I přes četná realizovaná opatření nelze s jistotou konstatovat, že se podaří zamezit všem obdobným akcím. V tomto případě je vhodné, jste-li
obtěžováni hlukem z nepovolených akcí nebo se Váš pozemek stal obětí takové akce,
kontaktovat nejbližší služebnu Policie ČR nebo vše oznámit Městskému úřadu Jesenice.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Aplikace V OBRAZE
Informace o městě Jesenice on-line
Před nedávnou dobou obdrželo město Jesenice prostřednictvím paní tajemnice Slavěny
Klementovičové požadavek na zavedení systému hromadných SMS zpráv. Rada města
tento požadavek vzala na vědomí s tím, že s ohledem na pokročilé technologie a možnosti dnešních chytrých telefonů byla zakoupena aplikace V OBRAZE, která umožňuje
získávat informace o dění v Jesenici.
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Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu našeho města, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Co lze sledovat?





kulturní a sportovní akce
fotogalerie
aktuality
úřední desku

Co je potřeba k jejímu stažení?




mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
přístup na internet
místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Nová technika sboru dobrovolných hasičů
Nové zásahové vozidlo pro SDH Jesenice
Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 se u hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Jesenice konala od 14.00 hodin malá oslava u příležitosti slavnostního uvedení do provozu
speciálního požárního vozidla Tatra 815 CAS K25. Klíčky od vozidla přijeli za Hasičský
záchranný sbor Středočeského kraje předat Ing. Miloš Hladík, náměstek pro IZS a OŘ,
Ing. Tomáš Hradil, ředitel územního odboru Kladno, a Ing. Karel Jelínek, velitel stanice
HZS Rakovník. Všechny přítomné přivítal starosta města Jesenice Ing. Jan Polák, který
poděkoval zástupcům HZS za vyslyšení žádosti o přiřazení starší profesionální techniky
za již dosluhující vozidlo Škoda 706 RTHP – CAS 25. Díky technickým dovednostem
jesenických hasičů se dařilo původní hasičské vozidlo udržet v provozu, i když náhradní
díly jsou dostupné pouze z různých vrakovišť. Nově darované vozidlo bude jednotka
využívat ke všem druhům výjezdů a umožní tak rychlejší zásahy u dopravních nehod,
pro které je jesenická jednotka předurčena.
Během slavnostní akce předal starosta jesenické jednotce také čtyři kusy nových dýchacích přetlakových přístrojů, které byly pořízeny z fondu Středočeského kraje. Výše
dotace představovala 95 % vynaložených nákladů, tj. cca 140.000,- Kč. Bohužel zástupce Středočeského kraje JUDr. Robert Bezděk, radní pro bezpečnost a ICT, uvízl při cestě
do Jesenice v dopravní zácpě způsobené dopravní nehodou a z účasti na slavnostním
aktu se dodatečně omluvil.
Dále jesenická jednotka obdržela od města Jesenice hasičské vybavení v podobě hliníkového žebříku a plovoucího čerpadla v celkové hodnotě cca 60 tisíc Kč, které bylo
umístěno do nového hasičského speciálu. Do konce roku bude jesenická jednotka vybavena díky neinvestiční dotaci HZS dvěma kusy stabilizačních tyčí, akumulátorovou přímočarou pilou s příslušenstvím a zdravotnickou brašnou s příslušenstvím. I toto vybavení bude používáno hlavně při zásazích při dopravních nehodách.
Před přípitkem nealkoholickým sektem a pokřtěním nového vozidla velitelem SDH
Jesenice Janem Karbanem st. předal starosta zástupcům HZS darovací smlouvu na poskytnutí 200 000 Kč na pořízení rychlého zásahového vozidla pro stanici HZS
v Rakovníku. Finanční dar bude poskytnut dle smlouvy nejpozději do 03/2018.
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V závěru starosta města Jesenice poděkoval za darované vozidlo a poskytnutou dotaci
od Středočeského kraje. Obdobné poděkování si vysloužilo také město Jesenice, potažmo jeho zastupitelé, za poskytnutí finančního daru pro „stanici HZS v Rakovníku“.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Tříkrálová sbírka
Opět se přiblížil adventní čas, dny plné radostného očekávání vánočních svátků, a přivítání nového roku 2018. Charita Česká republika pořádá ve dnech 1. – 15. ledna tradiční Tříkrálovou sbírku. V těchto dnech se po celé republice budou objevovat skupinky
koledníků v kostýmech Tří králů, které zavítají do domácností a institucí s koledou a
budou vybírat do kasiček příspěvky od občanů. Každým rokem se do této charitativní
akce zapojují žáci školní družiny a internátu ze Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy v Jesenici se svými vychovatelkami. Poprvé se převléknou do kostýmů Kašpara, Baltazara a Melichara hned po zimních prázdninách ve středu 3. ledna. Záměrem
sbírky je podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze
sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytováni na internátě školy. Výtěžek ze sbírky je odesílán na účet Charity Česká republika,
naší škole se pak vrací 65 % výtěžku. Předem děkujeme za jakoukoliv podporu, přejeme
všem krásné a požehnané Vánoce a ve zdraví a klidu prožitý rok 2018.
Libuše Šmausová, ZŠ, MŠ a PrŠ Jesenice
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Základní škola a mateřská škola Jesenice

Akce mateřské školy
3. 11.
7. 11.
16. 11.
22. 11
30. 11.

Drakiáda
výlov Velkého rybníka
celodopolední podzimní vycházka do lesa
rodičovská schůzka, logopedická přednáška a poradna Mgr. Lucie Kolská
PRIMA VIZUS - vyšetření očí

Akce základní školy
3. 11.
7. 11.
6. a 8. 11.
9. 11.
10. 11.
13. 11.
16. 11.
16. 11.
20. 11.
21. 11.
30. 11.

exkurze 5. tř. na Pražský hrad
výlov Velkého rybníka
národní testování žáků 9. tř.
přednáška Mediální gramotnost: 8. a 9. tř.
ředitelské volno
testování ČŠI: mediální gramotnost 9. tř.
třídní schůzky
beseda s MUDr. Marouškem – dívky 8. a 9. tř.
školní kolo olympiády Čj
exkurze 6. tř. na MěÚ Jesenice
exkurze 6. a 7. tř. do Státního okresního archivu Rakovník

Akce kulturní komise
Co se u nás dělo během listopadu a prosince?
S přicházejícím adventem se nám kulturními akcemi plní dny, a to nejen pod taktovkou kulturní komise, ale i ostatních spolků a institucí zajišťujících kulturní život
v Jesenici. Nesmíme opomenout ani listopadové akce. Některé z nich zaznamenaly větší
úspěch, jiné trochu menší, ale i přesto byly velmi vydařené a lidé se dobře pobavili.
Začátek listopadu přinesl již tradiční lampiónový průvod u příležitosti Halloweenu,
celkem se ho se zúčastnilo 175 lidí. Letos jsme začínali na náměstí a vedli trasu přes zahradu školky, kde musely děti prokázat trochu odvahy a projít cestu osvětlenou pouze
svíčkami a světlem svého lampiónu. Cílem našeho putování bylo tradičně pole směrem
ke hřbitovu. Zde si děti společně s rodiči mohly vypustit lampióny štěstí. Poté na ně
v Kulturním domě Jesenice čekal pan Ladra se svou hudební produkcí a soutěžemi.
Dlouhodobě plánovaný karneval pro dospělé si nenašel příliš mnoho příznivců. Celkem ho navštívilo 50 lidí, z toho jen 23 v maskách. Ale i přes menší účast si všichni užili
skvělou taneční zábavu. Děkujeme všem maskám, především pak trollům, jejichž ztvárnění bylo naprosto dokonalé.
Začátek adventu se letos posunul na poslední listopadový víkend tak, aby si lidé více
užili vánočního času. Kulturní komise započala vánoční akce zájezdem do pražského
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divadla Studio dva, kde 54 účastníků zhlédlo představení Vánoční koleda, v níž hlavní
role ztvárnili Karel Roden a Ivana Chýlková.
Do Jesenice zavítal s předstihem i Mikuláš se svou svatou rodinou. Raráškovského rejdění a čertovsky záludných soutěží si v kulturním domě a pod taktovkou pana Ladry
užilo na 126 malých i velkých dětí. Nechyběla ani váha hříchů, která přiměla i ty největší „zlobivce“ k poslušnosti. Přestože se sem tam hříšník našel, dostaly všechny děti od
Mikuláše nadílku.
V sobotu 2. 12. odstartoval ve Vlastivědném muzeu Jesenice v odpoledních hodinách Advent provoněný horkou medovinou, svařákem a všudypřítomnou vánoční atmosférou. Všechny prostory muzea se tak zaplnily vánočními tradicemi a dekoracemi.
V 17.30 hod. se pozornost přítomných přesunula na jesenické náměstí, kde všechny přivítal starosta města Jesenice spolu s hudební kapelou Hradní duo. Ještě než došlo
k rozsvícení vánočního stromu, poděkoval starosta za nádherný slaměný betlém z dílny
jesenického muzea a technických služeb, které se dále postaraly za asistence pana Staňka z Kralovic o nazdobení vánoční borovice. Stejně velké uznání putovalo také
k pedagogům a žákům ISŠ Jesenice, s jejichž dekoracemi se budeme potkávat po celý
adventní čas. Následně byla vyřčena přání k poklidnému prožití času adventního a
k splnění dětských přání pod vánočním stromečkem. S Vánocemi se také blíží konec
roku a otevírají se brány nového, do kterého zazněla slova přející zdraví, lásku, štěstí a
rodinnou pohodu. Posléze se děti s pomocí pana starosty odpočítáváním a vyřčením společného přání „Stromečku, rozsviť se!“ tradičně postaraly o rozsvícení vánoční borovice.
Vánoční atmosféru mezi přibližně 250 příchozích dále rozlily koledy, písně a tóny hudební kapely Hradní duo. Na zahřátí byla k dispozici „muzejní“ horká medovina nebo
čaj a svařák od Aleny Johnové.
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V sobotu 6. ledna 2018 v 19.00 hodin bude zahájen v Kulturním domě Jesenice pod vedením učitelů tance Jany Beranové a Josefa Berana kurz společenského tance.
Základní informace o tanečním kurzu pro pokročilé:
- taneční kurz je určen pro všechny věkové kategorie a je rozšiřujícím kurzem základního kurzu
- kurz bude probíhat v rozsahu šesti dvouhodinových lekcí, zakončených prodlouženou
- období pořádání kurzu je leden – únor 2018
- výše kurzovného 700 Kč/osoba (doneste v hotovosti na první lekci, tj. 6. 1. 2018)
Na setkání s Vámi se těší Vaši taneční mistři Jana Beranová a Josef Beran.
Termíny lekcí 6. 1., 13. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2., 24. 2. 2018 (případná změna termínu vyhrazena).
Závaznou přihlášku zašlete na adresu Město Jesenice, Mírové nám. 368, Jesenice 270 33
nebo na e-mailovou adresu annakalop@seznam.cz nejpozději do 29. prosince 2017.
Za KK Ing. Anna Poláková
Závazná přihláška do kurzu společenského tance
Jméno a příjmení ........................................................................................................
Datum narození ..........................................................................................................
E-mail ........................................... Telefon ................................................................
Přesná adresa ..............................................................................................................
………………………………..

podpis

Informace
Informujeme občany, že vývozy komunálního odpadu ze dne 1. 1. 2018 (pondělí) budou
přesunuty na sobotu 30. 12. 2017.
Děkujeme za pochopení.
Za MěÚ Jesenice Marie Merklová

19. Festiválek přírodních sportů Jesenice 2017
Festiválek je akcí, při které se potkávají lidé. Lidé, kteří mají rádi přírodu a pohyb
v ní. Je jedno jaký, vždyť se tu setkávají turisté, horolezci, cyklisté, „běhavci“, vodáci,
lyžaři i speleologové. Lidé, kterým nestačí sledovat příběhy na televizních obrazovkách,
protože chtějí žít především příběhy své vlastní.
Již podevatenácté zamířili o víkendu 21. – 22. 10. 2017 do Jesenice na Rakovnicku
milovníci pohybu ve volné přírodě, fandové sportu a cestování. Všechny čekaly dva dny
bohatého programu.
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V sobotu 21. 10. v 11 hodin odstartoval z autokempu závod horských kol Jesenický
surovec. Trasa hlavní kategorie byla dlouhá 50 km, zkrácená trať nabídla „bajkerské“
zážitky na pětadvaceti kilometrech. Užily si i děti, pro které byly připraveny tratě odpovídající věku. Současně probíhaly turistické pochody a jízdy na kolech v délkách 8 až 35
km. Turistické trasy odhalily to nejzajímavější z blízkého regionu. Na komentovanou
vycházku s názvem „Zde tichne píseň má“ se vydali zájemci společně se znalcem regionu a publicistou Romanem Hartlem. Ten byl průvodcem po vlastivědné a literární vycházce do svatohubertských lesů za poezií Jaroslava Vrchlického, pověstmi, památkami
a pytláckými příhodami. V průběhu sobotního večera byly pro všechny připraveny zajímavé přednášky. Cyklotramp a spisovatel Honza Vlasák pobavil svým pověstným humorem publikum při vyprávění o dvou nejdrsnějších českých cyklistických závodech.
Profesionální cestovatel, fotograf a publicista Tomáš Kubeš se ve své strhující přednášce Papu Papua snažil najít odpověď na otázku, zda obyvatelé divoké Papuy Nové Guiney stále ještě praktikují kanibalismus.
V neděli dopoledne se opět v autokempu konaly závody v terénním běhu Jesenický
surovec kros. Muži startovali na trati o délce 12 km, ženy a dorost 6 km. Pro děti byly
opět připraveny odpovídající tratě.
Ve 13.15 byl odstartován (již potřetí) cyklokrosový závod pro širokou veřejnost, započítávaný do pohárové soutěže UAC 2017.
Ačkoli byl letošní ročník účastí o něco slabší než ty předcházející, byl podařený. Očekávaný déšť nakonec nedorazil, a tak si ti, kteří se ho nelekli a přijeli, mohli užít senzačních zážitků.
Hlavními pořadateli byly Dětský domov Nové Strašecí a Horolezecký klub Rakovník.
Akci podpořily město Jesenice, firma Mercedes Croy Rakovník a město Rakovník. Děkujeme všem pořadatelům a organizátorům, bez nichž by se tato zajímavá akce nemohla
uskutečnit.
19. ročník Festiválku je za námi. Buďte zváni na jubilejní ročník, který se uskuteční
opět o předposledním říjnovém víkendu příštího roku. Čekají vás mnohá překvapení a
novinky.
Saša Krško
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Fotbal – výsledky
OP starších přípravek
8.10. Sp. Řevničov
14.10. FC Jesenice
22.10. Tn. Rakovník B
28.10. FC Jesenice

FC Jesenice
Tn. Rakovník A
FC Jesenice
SKP Rakovník O

4:3 3x R. Žebrakovský
0:9
3:5 R. Ibl, M. Šika, 3x R. Žebrakovský
1:4 M. Šika

7.10. So. Kroučová

FC Jesenice A

1:5

14.10 FC Jesenice A

B. Rynholec

21.10. Ol. Rakovník
28.10 FC Jesenice A

FC Jesenice A
SK Lány

A mužstvo
2x V. Fiala, F. Horvát, 2x
D. Kolář
Z. Balý, D. Kolář, 2x D.
4:2
Jeníček
0:2 2x D. Jeníček
2:1 F. Horvát, D. Jeníček

B mužstvo
5:5
PK (2:4)
2:1
3:3
PK (7:6)

2x D. Kolář, 2x L. Jambor, J.
Mutínský, PK M. Pacourek
2x D. Kolář

1.10. FK Kněževes B

FC Jesenice B

8.10. FC Jesenice B

TJ Roztoky B

15.10 So. Petrohrad

FC Jesenice B

22.10. FC Jesenice B

So. Ruda

4:1

29.10. So. Srbeč

FC Jesenice B

2:2
2x L. Jambor
PK (3:2)
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M. Kohout, 2x V. Fiala
D. Kolář, 2x J. Beneš, J.
Rampas

Utkání oddílu kopané FC Jesenice
V soutěžním ročníku 2017 – 2018
Okresní přebor – A1A II. třída – podzimní část
KOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DRUŽSTVA
SKÓRE
BRANKY
FC Jesenice A – ČL KolešoReichl Michal
1:4
vice
SK Senomaty A – FC JeseŠťastný Petr 3x, Řehoř Voj8:5
nice A
těch, Beneš Jiří
Jeníček David, Mutínský JaFC Jesenice A – SK Lišany
roslav, John Jakub, Kapoun
4:3
Dominik
Kapoun Dominik, Kolář DoFK Hředle – FC Jesenice A
4:3
minik, John Jakub
FC Jesenice A – FK KněKolář Dominik, John Petr 2x,
4:0
ževes
Jeníček David
FC Jesenice A – FC 05 ZaJohn Petr, Jeníček David,
3:4
vidov
Mutínský Jaroslav
So. Kroučová – FC Jesenice
Fiala Vít 2x, Kolář Dominik
1:5
A
2x, Horvát František
FC Jesenice A – B. RynhoKolář Dominik, Jeníček Da4:2
lec
vid 2x, Balý Zbyněk
Ol. Rakovník – FC Jesenice
Jeníček David 2x
0:2
A
Horvát František, Jeníček
FC Jesenice A – SK Lány
2:1
David
TJ Slabce – FC Jesenice A
Jeníček David, pen.
1:2
FC Jesenice A – Oh. MěsJeníček David, John Petr,
3:0
tečko
Mutínský Jaroslav
FC PO Olešná – FC Jesenice
Fiala Vít, Jeníček David
3:2
A

Zubní pohotovost
Pohotovostní službu o svátcích zajišťuje Dental Asistance, s.r.o. (Sportovců 2457,
272 01 Kladno).
Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou vždy od 8.00 do 12.00 hodin a v prosinci
probíhají takto:
2. 12. MUDr. Obermajerová; Rakovník, Spalova 2255, kontakt: 313 512 035
9. 12. MUDr. Reich; Rakovník, Trojanova 34, kontakt: 313 517 055
16. 12. MUDr. Růžková; Rakovník, Vackova 428, kontakt: 739 017 020
23. 12. MUDr. Skálová; Kněževes, Václavské náměstí 23, kontakt: 313 582 385
30. 12. MUDr. Štíbr; Rakovník; Levého 928, kontakt: 313 513 164
http://www.nemorako.cz/aktuality/zubni-pohotovost/
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