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Dne 5. května 2011 jsem měl milou příležitost zúčastnit se soutěžní přehlídky škol a
speciálních zařízení ve zpěvu a tanci, kterou pod názvem „NOTIČKA“ pořádá Základní
škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola v Jesenici. Děkuji kolektivu školy a
hlavním organizátorkám za velmi pěkný kulturní zážitek. V naplněném sále panovala od
prvého okamžiku velmi příjemná a bezprostřední atmosféra, děti předváděly svá pěvecká a taneční vystoupení s plným nasazením, až to vhánělo slzy do očí. Do budoucích
ročníků přeji kolektivu školy hodně úspěchů a rozzářených očí vystupujících i dalších
vytrvale povzbuzujících a tleskajících účastníků této milé a velmi prospěšné akce. Věřím, že se již stala tradicí.
Když jsem počátkem měsíce května napsal své dojmy ze soutěžní přehlídky
„NOTIČKA“, musím se také s Vámi čtenáři podělit o mé další, velmi příjemné kulturní
zážitky. Ve čtvrtek 26. 5. 2011 pořádala Základní škola a mateřská škola Jesenice
v kulturním domě „JARNÍ SETKÁNÍ“ vyplněné pásmem tanečních a pěveckých vystoupení a scének. Hned druhý den, 27. května, se uskutečnilo „ZÁBAVNÉ
DOPOLEDNE“ pořádané kolektivem Integrované střední školy Jesenice. V příjemném,
přírodním prostředí areálu domova mládeže se pohybovala řada pohádkových bytostí,
svá vystoupení předvedly děti z mateřské školy a všech tří škol působících v našem městě. Svoji připravenost ukázali také naši mladí požárníci.
Někdy slýcháváme, že je v našem městečku málo kulturních akcí a příležitostí.
V tomto případě výjimka potvrzuje pravidlo, a proto chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci zmíněných akcí, za jejich ochotu a čas, které věnovali pečlivé přípravě. Samozřejmě jsem si vědom, že největší odměnou je jim velká účast dětí i jejich rodičů a velmi příjemná a přátelská atmosféra.
Ing. Jiří Svoboda, CSc.,
starosta

Dne 7. června 2011 byla na Městském úřadě v Jesenici podepsána „KOORDINAČNÍ
DOHODA“ o spolupráci mezi Policií České republiky, Územním odborem Rakovník
zastoupenou panem plukovníkem Mgr. Jiřím Šilerem a městem Jesenice v zastoupení
starosty Ing. Jiřího Svobody, CSc.
Podepsaná dohoda představuje další krok v naplňování „Programového prohlášení
města“, kde v bodě 6 nazvaném „Rozvoj služeb pro obyvatelstvo“ je jedním z cílů bezpečnost obyvatel, pořádek a čistota ve městě.
Vedení města věří, že právě úzká spolupráce s Obvodním oddělením Policie ČR
v Jesenici napomůže ke splnění vytyčeného cíle a zpříjemní tak život občanům našeho
města.

V Jesenici 7. 6. 2011

Rada města, Jesenice
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Pár slov o hospodaření s odpady
Vážení spoluobčané,
z pověření Rady města Jesenice Vás chci tímto článkem stručně seznámit
s problematikou hospodaření s odpady v našem městě.
Tak jak se nám rozšiřuje nabídka výrobků v našich obchodech a my je využíváme, tak
se rozšiřuje množství odpadů, které po nás zůstávají. Z pohledu fungování měst a obcí je
můžeme rozdělit do těchto základních skupin:
a. odpadní splaškové vody
b. kovové odpady (šrot)
c. emise do ovzduší
d. odpady z domácností
e. sutě a zeminy
f. elektroodpad
g. obaly od nebezpečných látek
i. bioodpad
j. velkoobjemový odpad (např. nábytek)
Vzhledem k tomu, že jsme součástí Evropské unie, převzali jsme do naší legislativy
evropské směrnice. Pro hospodaření s odpady platí několik základních norem, jako např.
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.
381/2001 Sb. – Katalog odpadů, v platném znění. Těmito zákony se musí řídit jak firmy,
obce, tak v podstatě i každý občan České republiky.
Snahou vedení našeho města je naplnit zákonné požadavky a vytvořit pro občany podmínky pro splnění jejich povinností a zajistit příjemné prostředí pro nás, kteří zde žijeme, i pro naše návštěvníky.
V současné době máme v Jesenici zabezpečenou likvidaci splaškových vod kanalizací
svedenou do čistírny odpadních vod, kterou provozuje RAVOS Rakovník, v přilehlých
obcích pak individuálními septiky.
Kovové odpady si řeší každý občan sám dle svých potřeb, přímo v Jesenici je sběrna
kovového odpadu u nádraží.
Emise do ovzduší nás zatěžují především z lokálního vytápění. Pokud se jedná o podniky a instituce, vztahuje se na ně povinnost posouzení velikosti zdroje podle Zákona č.
86/2002 Sb. O ochraně ovzduší v platném znění.
Odpady z domácností, jako směsný komunální odpad, je řešen sběrem do popelnic
s týdenním nebo dvoutýdenním režimem odvozu firmou BECKER Kralovice. Na sklo,
plasty a papír máme v našem městě a přilehlých obcích rozmístěné kontejnery, které vyváží také společnost BECKER Kralovice.
Větší plasty (zahradní nábytek apod.), starý dřevěný nábytek, bioodpad, sutě a zeminy
v malém množství mohou občané odvést do našeho Sběrného místa u bývalé Správy silnic, dnešního ČNES.
Elektroodpad a obaly od nebezpečných látek jsou pak dvakrát ročně sváženy firmou
BECKER Kralovice.
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Likvidace odpadů není levnou záležitostí, prakticky každá obec ji musí dotovat, protože výnosy z poplatků za svoz domovního odpadu nepokryjí celkové náklady. Totéž se
týká i našeho města.
Jen pro ilustraci: v roce 2010 nás stála likvidace odpadů 1.851.665,-Kč, oproti tomu
od občanů bylo vybráno 941.195,-Kč. Rozdíl 910.470,-Kč byl hrazen z rozpočtu města.
Rada města Jesenice se proto začala intenzivně zabývat odpadovým hospodářstvím.
Nejsme spokojeni s naším Sběrným místem, se službami, které zde můžeme občanům
nabídnout, s výnosy za třídění odpadů, nepořádkem kolem kontejnerů na odpad, černými
skládkami v okolí města a přilehlých obcích. Velkým problémem je v posledních letech
tzv. bioodpad (např. posekaná tráva a větve), jehož množství neustále narůstá.
A protože nelze jen konstatovat nespokojenost se stávajícím stavem, proběhla
v měsíci květnu dvě jednání – jednak informativní schůzka s ředitelem společnosti ISES,
s.r.o. panem Ing. Vladimírem Klatovským o možnostech řešení odpadového hospodářství v našem městě a dále návštěva provozu a třídící linky a jednání s ředitelem společnosti BECKER Kralovice panem RNDr. Jiřím Tišerem.
Ukazuje se, že pro město naší velikosti bude nutné mít nikoliv tzv. sběrné místo, ale
tzv. sběrný dvůr s náležitým zabezpečením z pohledu ochrany životního prostředí, dohledem nad separací odpadů a větší šíří třídění odpadů, které nám přináší bonusy do rozpočtu města. Při hledání řešení je třeba mít na zřeteli minimalizaci nákladů na likvidaci a
hledat možné výnosy ze separace a využitelnosti odpadů jako druhotné suroviny. Otázkou je, kam Sběrný dvůr umístit a jaké služby by měl pro naše občany poskytovat.
Bude nutné se také zamyslet nad systémem a výší poplatků za svoz domovního odpadu.
Rada města přivítá od občanů podněty pro danou problematiku, včetně návrhů na způsob úhrady poplatků z rekreačních objektů. Své náměty můžete zasílat na adresu
městského úřadu nebo elektronicky na mailovou adresu tajemnice městského úřadu paní
Klementovičové klementovicova@jesenice-ra.cz.
Jiří Berka

Úsek – Matrika a evidence obyvatel
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych se Vám představila v pořadí jako druhá. Jmenuji se Hana Šítová a je
mi 48 let. Do Jesenice jsem přišla z Karlovarska po maturitě na Střední zemědělské
technické škole v Chebu.
V roce 2004 jsem nastoupila na Obecní úřad Jesenice jako matrikářka.
Moje práce je velmi pestrá a různorodá. Mám na starosti nejen úsek matriky a ověřování, ale i evidenci obyvatel, pokladnu, občanské průkazy, službu Czechpoint a také mě
slyšíte pravidelně hlásit z městského rozhlasu.
A teď Vám k jednotlivým úsekům podrobněji vysvětlím, co vše si můžete u mě vyřídit.
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Co se týká matriky, domlouváte se
mnou svatební obřady a následně Vám
vydám oddací list. Svatby se konají
v obřadní síni úřadu, nebo na jiném vhodném místě. Záleží na domluvě.
Při úmrtí vaší blízké osoby v mém matričním obvodu Vám vydám úmrtní list.
Dále si můžete požádat o duplikát matričního dokladu (rodný list, oddací list,
úmrtní list), i když se matriční událost
stala jinde v ČR. Setkáme se např. při
slavnostním uvítání nově narozených občánků, nebo vyřazení dětí ze školky. Rodiče, kteří čekají miminko a nejsou oddáni, sepisují přede mnou zápis o určení
otcovství. V rámci matriční činnosti je i
ověřování podpisů a listin tzv. legalizace
a vidimace. Do matričního obvodu Jesenice spadá ještě 8 obcí v okolí.
Ale matriční události mohou nastat i
v cizině. Pak sepisuji s občanem žádost o
zápis do Zvláštní matriky Brno na základě předložených dokladů vystavených
v cizině a úředně přeložených do českého
jazyka. Zvláštní matrika vydá občanovi český matriční doklad.
Pokud chcete pro své dítě cestovní doklad a nemá ještě občanský průkaz, musíte nejprve na matriku a po předložení předepsaných dokladů sepisuji s Vámi žádost o vydání
osvědčení o státním občanství. Toto osvědčení potřebuje i každý občan, který dosáhl
věku 15ti let a přijde si ke mně žádat o první občanský průkaz.
Další úsek jsou tedy občanské průkazy. Na svém pracovišti přijímám žádosti o nové
občanské průkazy, které zasílám k vyhotovení do Prahy, a následně Vám pak vydám již
hotový nový občanský průkaz. Při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu Vám vydám
potvrzení o občanském průkazu. Při jakékoliv změně údajů v občanském průkazu Vám
také vydám potvrzení a zároveň si požádáte o nový občanský průkaz.
Na úseku evidence obyvatel přihlašuji na základě předložených dokladů nové obyvatele k trvalému pobytu a ze zákona mohu na žádost majitele ve správním řízení odhlásit
nechtěnou osobu. Tato osoba pak bude mít úřední adresu. K tomuto úseku patří i vedení
seznamu voličů a jeho dodatku při všech stupních voleb.
V roce 2008 byla u nás na městském úřadě zřízena služba Czechpoint. Znamená to, že
občan již nemusí na každý jednotlivý úřad osobně, ale prostřednictvím Czechpointu za
poplatek si může požádat např. o výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí,obchodního, živnostenského rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče, konverzi
dokumentů a další.
Jsem také pokladní Městského úřadu Jesenice. Jako občané platíte u mne veškeré
správní poplatky např. za psa, za popelnice, za nájem v městských bytech, poplatky za
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výpisy z Czechpointu, matriční poplatky, stavební poplatky, vyplácím sociální dávky
atd.
Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, přijďte, ráda Vás obsloužím. Mám také
e-mail adresu: sitova@jesenice-ra.cz.
Mým největším přáním je, aby ode mne každý občan odcházel spokojený a s pocitem,
že vše bylo vyřízeno včas, s ochotou a úsměvem.
Hana Šítová

SK Jesenice má dostatek vody na zavlažování
S nástupem jara začala být plně využívána automatická závlaha travnatého fotbalového hřiště v areálu SK Jesenice. Podmínkou pro plné využití tohoto systému je dostatečná
zásoba vody. V minulých letech se toto ne vždy plně dařilo zabezpečit, čímž bylo využití závlahy v letních měsících limitováno. K vyřešení tohoto problému byl z prostředků
Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence získán grant na modernizaci otevřené vodní nádrže pro zavlažovací systém fotbalového stadionu v Jesenici.
Realizací tohoto projektu byla podstatným způsobem zvýšena zásoba vody v otevřené
nádrži, byla vyřešena regulace stavu zásoby vody, byly odstraněny nežádoucí průsaky z
nádrže a areál byl oplocen.
Celková hodnota díla převyšuje částku 370 tis. Kč, přičemž z prostředků Středočeského kraje bylo v rámci grantového řízení poskytnuto celkem 275 tis. Kč, tedy více než
70%.
Za poskytnutí dotace všichni členové sportovního klubu děkují, neboť byl vyřešen jeden z dlouhodobých problémů spojených se zabezpečením kvalitní údržby travnatých
ploch sportovního stadionu. Současně došlo ke zvýšení užitné hodnoty celého areálu a
možnosti jeho plnohodnotného využití během celé sportovní sezony.
Závěrem je třeba konstatovat, že pro údržbu a modernizaci celého sportovního areálu
v Jesenici byly i v minulosti ze strany Středočeského krajského úřadu a ve spolupráci s
naším sportovním přítelem panem PhDr. Marcelem Chládkem, Mba, poskytnuty finanční prostředky, s jejichž pomocí bylo vybudováno hřiště na plážový volejbal a zateplení,
fasáda a oprava střechy sportovních kabin.
Za SK Jesenice Zdeněk Jícha

Přehled akcí
•
•
•
•

10. 6. Hudební klub Truhlárna – Taliesyn (viz dále)
11. 6. Jesenice – Velký rybník: Závody s historickou požární technikou (viz dále)
13. 6. Zájezd do Národního divadla (Zkrocení zlé ženy – Shakespeare)
18. 6. od 20.30 Strašidelný les Jesenice – Drahouš
(start na hrázi Velkého rybníka)
• 18. 6. Petrohrad – Zahradní slavnost (viz dále)
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• 30. 7. od 20.00 Drahouš – tradiční letní zábava – tentokrát na téma
Rio de Janeiro
• 30. 7. Fotbalový turnaj Dropsu
• 20. 8. Krty – Velká prázdninová show (Spanilá jízda traktorů s hledáním pokladu,
odpolední zápolení v různých disciplínách na návsi, večerní taneční Chlapincová zábava)

Sbor Dobrovolných Hasičů Jesenice pořádá XI. ročník
,,Soutěže s historickou požární technikou“
Kde: Jesenice, parkoviště u Velkého rybníka
Kdy: 11. 06. 2011
Program: 8.30 – zápis, 9.00 – zahájení soutěže
Pravidla: Družstvo musí mít 8 členů starších 18 let
Každý člen družstva musí mít pracovní oděv, přilbu a obuv.
Hadice a stříkačka bude zapůjčena všem soutěžícím.
Startovné 100 Kč.
Občerstvení zajištěno. Tel.: 606 304 441

Taliesyn při svém tour k úspěšné nové desce poprvé zahrají v Jesenici u
Rakovníka
Již několik měsíců uběhlo od vydání alba Zvesela!, kterým na sebe výrazně upozornila pražská hudební formace Taliesyn. Signifikantní esence folkové hudby, rocku, world
music, jazzu, ale i angloamerického písničkářství, ostrovních balad či českomoravského
folklóru strhla na svou stranu řady fanoušků po celé České republice. Nyní kapela poprvé zahraje v Jesenici u Rakovníka. Koncert se odehraje 10. června v klubu Truhlárna
od 20 hod. O tom, že tentokrát se do Jesenice přijede podívat hudební těleso evropského
měřítka, svědčí i to, že si Taliesyn jako účinkující vybral i vídeňský festival Montmartre. Čtvrtého září vystoupí skupina jako hlavní hvězda finálového dne festivalu
Montmartre – Kunst im Park. Sedmý ročník populárního největšího multikulturního festivalu ve Vídni, který každoročně navštíví na šedesát tisíc příchozích, tak poprvé v pozici headlinera přivítá českou skupinu. „Hudba této kapely je něco, na co spousta lidí čekala. Dlouho jsem tak výbornou muziku neslyšel a jsem opravdu velmi šťastný, že Taliesyn budeme moci letos přivítat na Montmartru.“ dodává dramaturg festivalu Erich Porsch. O den později Taliesyn zahrají ve slavném Tunnel Clubu v centru Vídně. Kapela
tak uzavře speciální rakouské tour, jemuž bude ještě předcházet festivalová sezóna v
České republice. Během té skupina navštíví např. Lovosický Žafest nebo věhlasný multikulturní festival Colours of Ostrava. V rámci tour k nové desce se tak i Jesenice u Rakovníka může těšit na zcela mimořádný koncert kapely, jejíž členové působí po boku
interpretů jako Marie Rottrová, Roman Dragoun nebo v kapelách Neřež, Bran či Irish
Dew.
www.truhlarstvi-louzensky.cz
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XIX. Zahradní slavnost v areálu psychiatrické léčebny
v sobotu 18. 6. 2011
Moderuje Roman Vojtek
10.00 Zahájení – TS Power of Dance, o.s. Podbořany
10.15 Úvodní slovo zástupců kraje, obce a léčebny
10.30 Hanka DUNDROVÁ – blues
11.15 Kvartet Pavla Větrovce – jazz
12.30 GREENHORNS s Janem Vyčítalem – country-folk
13.30 ELVIS PRESLEY v podání Vládi Lichnovského
14.00 OLYMPIC revival – pop-music
15.00 CHODOVARKA – dechová kapela
V průběhu slavnosti bude výstava fotografií Jiřího Mlejnka – České středohoří, krajina a
květena – budova C – špýchar 1. p.
Doprovodný program:
Divadlo Pod kapličkou – zahradní domek v areálu
Ukázka modulové kolejiště Železničních modelářů z Jesenice – budova C – špýchar
Skákací hrad – na malém hřišti
Jízda na koni, výstava aut, střelba z luku a kuše – velká louka
Prodej výrobků pracovní terapie – nádvoří

Letní kino
1. červenec .........................Nevinnost...........................79 +1,- Kč
6. červenec .........................Jsem číslo 4........................69 +1,- Kč
8. červenec .........................Děcka jsou v pohodě..........59 +1,- Kč
13. červenec .......................Světová invaze ...................69 +1,- Kč
15. červenec .......................Zdrojový kód .....................69 +1,- Kč
20. červenec .......................Čertova nevěsta..................84 +1,- Kč
22. červenec .......................Láska a jiné závislosti........79 +1,- Kč
27. červenec .......................Rychle a zběsile 5 ..............84 +1,- Kč
29. červenec .......................Czech made man................74 +1,- Kč
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Proběhlo
8. ročník jesenické Notičky

Soutěžní přehlídka ve zpěvu a tanci Notička se uskutečnila již po osmé ve čtvrtek
5. května 2011 v jesenickém kulturním domě. Svátek slavila nejen česká písnička, ale i
naše škola, Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice, která
1. září letošního roku oslaví 50. výročí svého založení. Soutěže ve zpěvu a tanci se v
tomto roce zúčastnilo 127 účinkujících z deseti škol a zařízení Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje. Organizátorem 8. ročníku přehlídky škol pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami a speciálních zařízení byla jako každým rokem ZŠ, MŠS a PrŠ
Jesenice.
Samotnou přehlídku slavnostní fanfárou zahájili Trubači z Rakovníka pod vedením
Václava Tvrdého. Přijeli k nám poprvé a jistě ne naposledy, za což vděčíme paní Aleně
Johnové. Poté všechny přítomné přivítala Mgr. Olga Hanauerová, moderátorka a spoluorganizátorka akce. Příjemné chvíle a hodně zdaru popřáli všem účinkujícím ředitelka
ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice Mgr. Anna Kuchařová, starosta města Jesenice Ing. Jiří Svoboda CSc. a patronka naší školy paní Jitka Hrabalová. Tématem letošní Notičky byla „Ta
naše písnička česká“, sálem tedy zněly převážně písně české, zhlédli jsme nejrůznější
taneční i hudebně pohybová vystoupení. Za naši školu vystoupil dětský pěvecký soubor
Sluníčko pod vedením Mgr. Olgy Hanauerové a paní Markéty Uhrové s pásmem písní
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Děti v tanečním kroužku vedeném Mgr. Dagmar
Jirouškovou a paní Radmilou Sunkovskou nacvičily taneční vystoupení „Kocourek
Modroočko“ a „Párty v rákosí“. Velký potlesk diváků, kteří zaplnili hlediště slavnostně
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vyzdobeného sálu, si zasloužili nejen oni, ale každý z účinkujících, neboť každé vystoupení bylo něčím výjimečné.
Rozhodnout, čí výkon byl v tak pestré nabídce skvělých výkonů nejlepší, nebylo pro
členy poroty, Miluši Mottlovou, Mgr. Petra Koníře a Renatu Jílkovou, vůbec jednoduchým úkolem. Ve finále nakonec zaslouženě zvítězili všichni. Při předávání diplomů,
pohárů a odměn gratulanti nešetřili slovy uznání, chválili nejen vynikající pěvecká a taneční vystoupení, ale také pečlivost, ukázněnost a smysl pro pořádnost soutěžících i návštěvníků přehlídky. Obrovské ocenění a poděkování patří všem účinkujícím i jejich vedoucím, kteří každé vystoupení skvěle nacvičili. Vřelé díky patří rovněž sponzorům, bez
jejichž podpory a finanční pomoci by se přehlídka nemohla uskutečnit. Jsou to Městský
úřad Jesenice, Alena a Pavel Johnovi, Richard Svítil, Jana Kolibačová – Sedmero tvoření, zaměstnanci naší školy a Procter & Gamble Rakona. Nezbývá, než se těšit na příští
rok.
Za ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice
Mgr. Eva Chalupová
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Tři ženy…tři ředitelky
Tři vzdělávací zařízení v Jesenici. Mgr. Kuchařová, Mgr. Vopatová a Mgr. Tomková
– tři ženy, které vedou, velmi úspěšně, školy, školky a střední školu. Všichni v Jesenici
je známe. Měla jsem tu čest být pozvána na akce, které zmíněné dámy se svými pedagogickými týmy pořádaly. Byly to akce, které se konají již tradičně, vždy na konci školního roku a pro žáčky, žáky, studenty a učitele jsou krásným završením jejich celoroční
práce.
Všechny tři akce, jak Notička základní a mateřské školy speciální, tak Jarní setkání
základní školy a školky mateřské a stejně tak i Pohádkové dopoledne střední integrované
školy měly mnoho společného. Skvělé výkony dětí a pedagogů a veliké nadšení, chvílemi až dojetí nad tím, co naše děti a mládež dovedou.
Chtěla bych paní ředitelce Kuchařové, Vopatové a Tomkové a jejich pedagogickým
týmům velmi poděkovat za dobře odvedenou práci. Tři ženy na top pozicích zcela jednoznačně uspěly.
A velmi děkuji dětem a mládeži za krásné písně, tanečky, skvěle zarecitované básně,
za úžasně dobře upečené dobrůtky a za radost, kterou jste nám všem předali.
V Jesenici, dne 29. 5. 2011

Jitka Hrabalová
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