9/ září/ 2017

Informační zpravodaj města

JESENICKÝ
OBČASNÍK

2. 9. 2017 Pohádkový les

Hledá se strom…
Vánoční strom na Mírové náměstí
Čas plyne skutečně jako voda a letošní kalendář nám již před krátkou dobou oznámil
příchod podzimu. Dny se nám pomalu zkracují, venkovní teploty se snižují a listí stromů
se začíná krásně zbarvovat. To vše předznamenává, že se nám blíží také konec roku
a s tím spojený i adventní čas. I pro letošní rok připravuje kulturní komise a Vlastivědné
muzeum Jesenice celou řadu krásných kulturních akcí. Jednou z nich bude také rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí. Za tímto účelem se obracíme na Vás, čtenáře našeho Občasníku, s žádostí o pomoc s hledáním vhodného vánočního stromu. Nejlépe by se mělo jednat o strom (smrk nebo jedle), který hodlá jeho majitel nechat
z nějakého důvodu pokácet. Pokud jste majitelem takového stromu, nebo o takovém
stromu víte, sdělte tuto informaci tajemnici MěÚ Jesenice Slavěně Klementovičové (tel.
313 599 214) nejpozději do 20. 11. 2017. Předem za všechny tipy děkujeme.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Plánujete koupi ekologického vytápění?
Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji 2017 – 2019
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 1. a 2. emisní třídy 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 po vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další
informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje
(http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015).
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Stejně jako u předchozích výzev je možné na dofinancování koupě ekologického vytápění využít zvýhodněné půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Jesenice. Půjčit si lze
až 40 000 Kč při úrokové sazbě 5% p. a. a splatnosti 3 roky. Celé zásady k poskytování
půjček jsou k dispozici na webových stránkách města Jesenice nebo Vám informace rádi
poskytnou pracovníci MěÚ Jesenice (Ing. Jana Pikešová nebo Slavěna Klementovičová).
Dle informací Středočeského kraje Ing. Jan Polák, starosta

Výzva k předkládání žádostí o granty
Granty 2018
V průběhu letošního roku jsme měli možnost díky činnosti mnoha spolků, kroužků
a dalších dobrovolníků navštívit nemalé množství kulturních, společenských a sportovních akcí. Do konce roku nás ještě několik zajímavých akcí čeká, viz přehled v tomto
Občasníku. Mnoho těchto akcí bylo podpořeno z grantů města Jesenice. Z tohoto
důvodu upozorňujeme všechny příjemce grantů v letošním roce, aby včas a řádně
vyúčtovali všechny finanční příspěvky obdržené od města Jesenice. Pokud nebudou
městu Jesenice dodány všechny podklady dle platné směrnice, může být žadatel vyřazen
z grantového řízení na rok 2018.
V souladu se zásadami pro poskytování finančních prostředků na zájmovou, kulturní
a sportovní činnost vyzýváme všechny pořadatele akcí, kroužků a další zájmové činnosti
k předkládání žádostí o granty na rok 2018. Termín pro příjem žádostí je stanoven do
15. 10. 2017, potažmo 16. 10 2017 (pondělí). Pravidla a formulář žádosti najdete na
webových stránkách města Jesenice, příp. se obracejte s dotazy na tajemnici úřadu paní
Slavěnu Klementovičovou, 313 599 214, klementovicova@jesenice-ra.cz.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Chcete se stát přísedícím okresního soudu?
Okresní soud v Rakovníku hledá nové kandidáty
V současné době končí u Okresního soudu v Rakovníku čtyřleté funkční období některých přísedících. Z pohledu fungování a zajištění činnosti soudu je nezbytné uskutečnit volby přísedících na další období. Podle § 60 odst. 1. zákona č. 6/2002 Sb. může být
přísedícím jmenován státní občan České republiky, který je svéprávný a bezúhonný,
jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně
zastávat. Dále musí kandidát v den ustanovení dosáhnout věku nejméně 30 let a souhlasit se svým ustanovením.
Na základě obdržené žádosti Okresního soudu v Rakovníku vyzýváme zájemce z řad
jesenických občanů o vykonávání funkce přísedících, aby svůj zájem oznámili
z důvodu časové náročnosti administrace nejpozději do 31. 10. 2017 paní tajemnici
Slavěně Klementovičové (313 599 214). Zájemci následně vyplní dotazník a čestné prohlášení s tím, že město Jesenice současně požádá Ministerstvo vnitra ČR o vydání lustračního osvědčení. Lustrační osvědčení se nepožaduje u kandidátů narozených po
1. prosinci 1971. Po obdržení souhlasu s navrženými kandidáty od Okresního soudu
v Rakovníku provede Zastupitelstvo města Jesenice dne 13. 12. 2017 volbu nových přísedících.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta
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Co se v Jesenici chystá?
Silnice II/228 z Jesenice do Rakovníka
Nejen u silnice Plzeň – Most se připravuje rozsáhlá rekonstrukce, ale po roce a půl od
schůzky s ředitelem Krajské správy a údržby silnic, kterou jsme iniciovali, se věci daly
do pohybu i u silnice ve směru na Oráčov. V březnu 2016 nám bylo slíbeno, že KSÚS
připraví projekt na celkovou rekonstrukci silnice od jesenického náměstí až
k rakovnickým kasárnám. Na začátku září proběhla první koordinační schůzka zástupců
KSÚS, projekční společnosti SUDOP a města Jesenice. Dohodli jsme se na postupu přípravy akce, předali své požadavky a informovali investora, co vše se musí zároveň
s rekonstrukcí silnice zkoordinovat. Pro ulici Oráčovská je už několik let vyprojektována
kompletní obnova kanalizačního a vodovodního potrubí, společnost ČEZ pro tuto lokalitu letos připravila projekt na demontáž veškerého nadzemního vedení elektřiny a jeho
přeložení do země. Informovali jsme společnost CETIN, co se chystá a že by měli i oni
své nadzemní vedení uložit do země. A ke všem ostatním bychom se chtěli připojit i my
s obnovou chodníků včetně napojení sběrného dvora s vybudováním nového veřejného
osvětlení. Na schůzce jsme řešili také časové hledisko připravované akce. Vzhledem
k plánům ŘSD na rekonstrukci silnice I/27 v letech 2018 až 19 a s tím spojenými uzavírkami není možné s krajskou investicí začít dříve než v roce 2020. Ukončení akce se
předpokládá až v roce 2021, což neznamená, že by Oráčovská byla celé dva roky rozkopána. Projekt bude totiž s ohledem na svou rozsáhlost realizačně rozdělen na dvě etapy,
jejichž přesný rozsah vzejde až z projektové přípravy.

ČEZ a jeho aktivity
Okálová ulice – tento týden zahájí ČEZ výměnu kabelového vedení podél celé ulice
(levá strana při cestě do kopce). O tomto záměru jsme věděli už při rekonstrukci silnice
na konci loňského roku, proto jsme chodník na této straně příliš neopravovali. Práce budou v závislosti na počasí probíhat cca 3 týdny. Město využije situace a s omezenými
náklady na zemní práce si nechá od dodavatelské firmy do společného výkopu uložit
nový kabel pro veřejné osvětlení.
V Jamce – zde se začalo už o minulém víkendu, kdy byl rozkopán chodník před starou
„zeleninou“. Za dva až tři týdny se bude pokračovat přímo V Jamce. Dochází zde
k demontáži nadzemního vedení (přípojky mezi obecním domem č.p. 191 a okolními
RD) a pokládce nových přípojek do země. I tady město využije aktivity ČEZu a nechá si
vyměnit přípojku pro budovu MěÚ a osadí zde novou lampu veřejného osvětlení.
U železničního přejezdu – cca před třemi týdny došlo i zde k demontáži nadzemního
silnoproudého vedení a uložení přípojek k RD a benzínové pumpě do země.
S dodavatelem prací jsme se dohodli na demontáž betonového sloupu, ke kterému se
nikdo nehlásil a který by zde trčel doslova jako „sloup“ v plotě a který bychom jinak
museli likvidovat za své.
Hradní ulice – už v loňském roce jsme byli osloveni s tím, že ČEZ chce vyměnit stávající vedení VN mezi trafostanicemi v Hradní ulici a V Jamce, zčásti vedené soukromými
zahradami. K vyjádření nám byla předložena varianta, která znamenala rozkopání části
komunikace zrekonstruované v roce 2014. Tuto variantu jsme jednoznačně odmítli a vyzvali projektanty, aby vymysleli jiný způsob výměny kabelů. Nakonec zůstaly ve hře
dvě varianty – vést kabely stejnou trasou, jakou jsou položeny dnes, tedy zčásti soukro4

mými zahradami a okolo rodinných domů. Druhá znamená rozkopání chodníků v Hradní
ulici a uložení kabelů do chodníků pod náměstím. Nakonec jsme se dohodli na druhé
variantě, ale za dodržení mnoha podmínek. K některým patří: úhrada výrazné částky za
věcné břemeno, bezúplatná překládka stávajícího kabelu mezi náměstím a Hradní ulicí,
který by nám vadil při plánované rekonstrukci náměstí, vše bude provedeno souběžně
s rekonstrukcí náměstí a chodníky v Hradní ulici následně opraví firma, která pro nás
prováděla rekonstrukci silnice. Tento příklad je jasným důkazem toho, jak těžko se plánují nějaké investice ve městech a obcích. ČEZ byl v roce 2014 informován, že budeme
ulici Hradní rekonstruovat, ale nikdo od nich nebyl schopen včas zareagovat a souběžně
s opravou silnice zajistit výměnu svého kabelového vedení.
Žatecká ulice – zde ČEZ nic nepřipravuje, ale my se budeme snažit, aby se to změnilo.
Rádi bychom, kdyby i zde naplánovali a v příštím roce snesli nadzemní vedení a uložili
kabely do země souběžně s výstavbou nových chodníků a dalších inženýrských sítí.

Objekt kina a knihovny
Když jsme přesunuli knihovnu do zrekonstruovaných prostor v kulturním domě, zůstal
nám prázdný objekt, pro který jsme neměli smysluplné využití. Ze „šuplíku“ jsme tedy
vytáhli několik let starou myšlenku přebudování budovy pro účely Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Jesenice, která je významným místním zaměstnavatelem.
Škola neustále bojuje s nedostatečnou prostorovou kapacitou a poptávkou po internátních službách, která převyšuje dnešní možnosti. Po zvážení mnoha argumentů (budova
kina v podstatě navazuje na současnou školu, kterou už v minulosti město darovalo
Středočeskému kraji, ve škole je zaměstnána spousta místních občanů a po rozšíření by
se mohl jejich počet zvýšit, nemáme pro objekt jiné využití apod.) jsme se rozhodli zadat
zpracování studie na přestavbu objektu. Našim cílem je přesvědčit Středočeský kraj, aby
si budovu od města převzal a zainvestoval přestavbu, kterou by vznikl nový internát
a speciální mateřská škola. Se zástupci kraje jsme již o této myšlence několikrát hovořili
a nyní nezbývá, než přesvědčovat a lobovat.
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Pozemek pro sv. Nepomuka
Prodej a koupě pozemků je stálým tématem při zasedáních městského zastupitelstva.
Případů je mnoho a většinou ani nestojí za to, abychom o nich informovali. Tentokrát je
to však jiné. Při silnici na Krty jsme na jaře provizorně postavili pískovcový podstavec,
na kterém stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Památku bychom v budoucnu rádi zrenovovali, ale narazili jsme na problém s vlastnictvím pozemku. Městu zde nepatřil ani
jeden metr. Proto jsme oslovili pana Petera Singera, jestli by nám část pozemku se sochou a nedávno vysazenou lípou prodal. Kupodivu jsme se nedočkali velmi obvyklé odpovědi „NE“, nebo „vyměním za něco, co by se mi moc hodilo“, nebo „když to chcete,
tak prodám za pořádnou částku“. Odpověď byla, ať si oddělíme, co potřebujeme, a že
nám pozemek daruje. Oddělili jsme si tedy 250 m2 a nabídli za ně 1000,- Kč. Vzít si něco zadarmo nám přišlo poněkud nevhodné. Chtěl bych tímto jménem vedení města Jesenice panu Peteru Singerovi poděkovat za ochotu a vstřícnost.
Za vedení města Jesenice Ing. Roman Valuš, místostarosta

Krakovecký meč patří Jesenickým
Poděkování jesenickým bojovníkům
Dne 10. června 2017 se v obci Kolešovice u místního rybníka uskutečnilo klání o bájný Krakovecký meč. Mezi bojovníky bylo i družstvo z Jesenice, jehož kapitánem byl
Václav Kejla, který tak zastoupil časově vytíženého lodivoda Luboše Čížka. Jesenické
družstvo v jednotlivých disciplínách bojovalo jako jeden muž a nakonec se mu podařilo
získat vytouženou trofej, která nyní zdobí pracovnu starosty města Jesenice. Radost ze
zisku samotného meče byla tak veliká, že členové vítězného družstva doslova osprchovali svého kapitána a také přítomného starostu města Jesenice od hlavy až k patě šumivým vínem.
Za město Jesenice dodatečně děkujeme všem členům vítězného družstva a jejich podporovatelům (fanouškům) za úspěšnou reprezentaci. Díky tomuto úspěchu se můžeme
těšit, že v roce 2018 se klání o Krakovecký meč odehraje na půdě vítězného družstva, tj.
v Jesenici.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta
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Dotace pomáhají zlepšovat vybavení SDH Jesenice
Nový dopravní automobil Sboru dobrovolných hasičů
O historii a tradici Sboru dobrovolných hasičů ledasco vypovídají dvě koňské stříkačky, které ve své době byly nepostradatelnými pomocníky při zdolávání nejrůznějších
požárů. Současná jednotka tyto stříkačky používá pouze při předváděcích akcích nebo
soutěžích, ale k zásahům již slouží motorizované prostředky. Jesenická jednotka disponuje vozidly CAS 25 Škoda RTHP (trambus), CAS 32 v podobě šestikolové Tatry 815
a osobním automobilem Lada Niva. Jeseničtí hasiči působí v rámci integrovaného záchranného sboru jako jednotka požární ochrany v kategorii II se specializací na dopravní
nehody. Mnohdy je to právě jesenická jednotka, která k místu nehody dorazí jako první
a poskytuje tak nezbytnou první pomoc. Nejen proto je nezbytné, aby technika jesenických hasičů byla provozuschopná a v co nejlepším technickém stavu. Díky šikovnosti
a zručnosti členů jednotky se daří v provozu udržet i techniku, která dosahuje stáří převyšující 40 let. Ovšem v případě vozidla DA 12 Avia by opravy byly natolik nákladné,
že jednotka přistoupila k jeho vyřazení.
Z tohoto důvodu se město Jesenice začalo zajímat o dotační možnosti, které by nám
umožnily zakoupit nový dopravní automobil jako náhradu za vysloužilou Avii. Proto
jsme v loňském roce podali hned dvě žádosti o dotace z programu Dotace pro jednotky
obcí SDH administrované Ministerstvem vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Obě naše žádosti byly úspěšné,
proto jsme na začátku letošního roku mohli přistoupit k výběru dodavatele vozidla.
Do výběrového řízení zaslaly nabídky tři podnikatelské subjekty, které splnily všechny předepsané podmínky. Dne 22. 2. 2017 vyhodnotila hodnotící komise jako nejvýhod7

nější nabídku od firmy Auto Trutnov, s. r. o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov,
IČ 25931270. Z výběrového řízení vzešla pořizovací cena vozidla ve výši 1.294.803 Kč
vč. DPH s tím, že z dotací bylo pokryto více než 50 % pořizovací ceny (694 562 Kč).
Slavnostně jsme uvedli vozidlo značky Ford Transit do provozu dne 28. července
2017. Slavnostního aktu se kromě členů jesenického sboru, zastupitelů města Jesenice
a několika jesenických občanů zúčastnili i zástupci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje – Ing. Miloš Hladík (náměstek pro úsek IZS a operační řízení), Ing.
Tomáš Hradil (ředitel územního odboru Kladno), Karel Jelínek (velitel stanice HZS Rakovník) a Josef Tvarůžek (Strojní služba HSZ SČ). Při slavnostním projevu zmínil starosta města Jesenice význam jesenické jednotky nejen pro místní občany, ale i všechny
jeho návštěvníky. Po poděkování za poskytnuté dotace se slova ujal Ing. Miloš Hladík,
který ocenil činnost jesenických hasičů a dodal, že v letošním roce dojde nejpozději před
Vánoci k předání vozidla CAS Tatra K25. Toto vozidlo by mělo nahradit již zastaralý
trambus a umožnit tak jesenické jednotce včasný a rychlý zásah. Celý slavnostní akt byl
zakončen křtem nového dopravního automobilu a symbolickým přípitkem nealkoholickým šumivým vínem.
Sboru dobrovolných hasičů Jesenice ulehčí zásahy i vyprošťovací zařízení značky
LUKAS, které jsme zdarma obdrželi v letošním roce od Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje. Cena takového nového zařízení se pohybuje řádově okolo 500 tisíc
Kč. Další vybavení, na které se mohou jeseničtí hasiči těšit v letošním roce, jsou také
nové dýchací přístroje. Dle obdržených nabídek bude pořízení stát cca 175 000 Kč s tím,
že minimálně 80 % nákladů pokryje dotace z Programu 2017 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS v rámci Tematického zadání Vybavení jednotek SDH obcí osobními
ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany.
Závěrem nám dovolte opětovně poděkovat všem poskytovatelům dotací, které nám
pomáhají modernizovat techniku a vybavení našeho sboru dobrovolných hasičů.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Upozornění
Komunikace III/2065 v obci Blatno bude v místě železničního přejezdu v době od 5. 10.
2017 od 7.00 do 6. 10. 2017 do 18.00 hodin uzavřena.

8

Pomozte nám s výběrem názvů ulic
Anketa
Dovolte nám, abychom vás ve spolupráci s Muzejním spolkem města Jesenice požádali
o pomoc při stanovení (volbě) názvů současných ulic města Jesenice, které doposud nemají svůj název. Členové muzejního spolku se pokusili v kronikách a starých mapách
najít místní názvy k níže uvedeným lokalitám, příp. navrhnout vhodný název vystihující
danou lokalitu nebo upomínající na zajímavou osobnost.
1. Místní komunikace vedoucí k bývalé pile a k Domovu Krajánek (dříve v této lokalitě
stála černínská pila a stojí zde bývalý Jubilejní chorobinec Františka Josefa I. postavený za starosty F. Fassla):
a) Ke staré pile
b) Pod pilou
c) Lesní
d) Fasslova
e) France Fassla
2. Místní komunikace vedoucí k rekreačním zařízením ATC Jesenice, Kempu
v Jahodovém lese a Rekreačnímu zařízení Pod Kempem (v místě, kde stojí kaplička,
se prostranství jmenovalo Loupežnický dolík):
a) Loupežnický dolík
b) Loupežnická
c) Räuberova
d) Rekreační
Zde vyplňte Vaše jméno a kontaktní telefon: ................................................................................
Vyplněný anketní lístek přineste nebo doručte nejpozději do 16. 11. 2017 na adresu
MěÚ Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice. Z doručených anketních lístků vylosujeme 5 šťastných, kteří od města Jesenice obdrží nový nástěnný kalendář pro rok 2018
z dílny Muzea Jesenická továrna.

Zubní pohotovost
Od července platí změna v organizaci a zajištění stomatologické pohotovostní služby pro
občany Rakovnicka. Lékaři již neslouží v rakovnické nemocnici, ale ve svých ordinacích. Pohotovostní službu o svátcích zajišťuje nemocnice na Kladně (Vančurova 1548)
a 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 říjnu
probíhají takto:
7. 10. MUDr. Charvátová; Rakovník, Tyršova 238, kontakt: 313 513 205
14. 10. MUDr. Chrastná; Křivoklát 50, kontakt: 313 558 108
21. 10. MUDr. Janderová; Rakovník, Nádražní 6 (ordinace MUDr. Domanjové),
kontakt: 313 518 892
28. 10. MUDr. Koleňáková; Rakovník, Spalova 2255, kontakt: 313 513 205
http://www.nemorako.cz/aktuality/zubni-pohotovost/
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
Dovolte mi říci pár slov k začátku nového školního roku a ke změnám ve škole. Rád
bych jako nový ředitel navázal na výsledky školy z let minulých a budoval školu ve spolupráci s městem a učitelským sborem k vaší i naší spokojenosti.
Ve škole došlo během prázdnin k drobným změnám. Od srpna realizujeme projekt
Šablony 2017 – 2019, který je financován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků.
Přibyla nám třída mateřské školy s kapacitou deseti dětí, která je umístěna v budově
školní jídelny. Nová třída je určena pro dopolední provoz předškoláků. Do mateřské
školy nastoupila jako učitelka N. Pokorná. V rámci projektu Šablony 2017 – 2019 působí v mateřské škole jako chůva pro dvouleté děti M. Sojková, DiS. Zástupcem ředitele
pro mateřskou školu se stala J. Chvojková.
V základní škole jsme se rozloučili s bývalou paní ředitelkou Mgr. D. Vopatovou
a učitelkou Mgr. M. Šikovou, které odešly do důchodu. Zástupcem ředitele se stala
p. Mgr. L. Valešová. Do páté třídy nastoupila nová paní učitelka Mgr. E. Procházková.
Dále v rámci projektu Šablony 2017 – 2019 působí na prvním stupni školní asistent, kterým je R. Vodrážková.
Na prvním stupni jsme upravili rozvrh tak, aby žáci neměli odpolední vyučování.
V rámci projektu Šablony 2017 – 2019 jsme zavedli doučování žáků. V letošním školním roce absolvují žáci třetí a čtvrté třídy povinný kurz plavání. Jezdit budou 4. 4. – 14.
6. 2018 do Žatce.
Nejpodstatnější změnou pro žáky druhého stupně a hlavně jejich rodiče je zavedení
elektronické žákovské knížky. Rodiče každého žáka druhého stupně dostali na třídní
schůzce 11. 9. přihlašovací jméno a heslo, kterým se přihlásí po kliknutí na odkaz Hodnocení žáků, umístěný na webové stránce školy – zsjesenice.cz. Do mobilního telefonu
lze také stáhnout aplikaci Bakaláři a po vyhledání školy se přihlásit.
Změny jsou také ve školní kuchyni. Novou vedoucí kuchařkou je p. V. Zámečníková,
která od října nahradí p. J. Cinkovou.
Do školního roku 2017/2018 Vám všem přeji co nejvíce nových poznatků, inspirativních chvil, malých i velkých úspěchů a především pohody. Doufám, že všichni budeme
dodržovat ve škole i mimo ni pravidla slušného chování, tolerance, vzájemné pomoci
a společně si budeme vytvářet příjemné školní prostředí.
Mgr. Petr Koníř, ředitel Základní školy a mateřské školy Jesenice
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Akce mateřské školy
12. 9. Divadlo Kolem – Kamarádství nad zlato

Akce základní školy
4. – 8. 9.
7. 9.
11. 9.
29. 9.

ekologicko-sportovní kurz 6. třídy
Recyklojízda – viz str. 12
třídní schůzky
atletický víceboj: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce

Akce základní školy pro veřejnost
9. 10. 15.00 – 18.00 výstava hub včetně mykologické poradny. Houby na výstavu můžete přinést do školy v neděli 8. 10. od 16.00 do 18.00 nebo
v pondělí ráno.
16. – 19. 10. sběr papíru

Kulturní komise
Kulturní akce, které nás čekají na podzim
Drakiáda – v neděli 8. října od 14.00 hod. přijďte společně s dětmi pouštět draky na
pole k zahrádkám.
Velký holky nepláčou – 13. října od 19.00 hod. Letos opět dorazí divadlo z Prahy do
našeho kulturního domu, tentokrát s komedií o dvou dámách, které se svérázným způsobem vyrovnávají s rozpadem manželství. V hlavních rolích můžete vidět Janu Šulcovou,
Veroniku Jeníkovou a další známé herečky a herce. Vstupenky je možné zakoupit
v předprodeji na Městském úřadě v Jesenici u paní Pikešové (200 Kč v předprodeji, 250
Kč na místě).
Dále nás čeká 3. 11. 2017 od 16.30 hod. lampiónový průvod Jesenicí, který bude zakončen v kulturním domě dětskou diskotékou. Pro dospělé jsme připravili již tradiční
maškarní ples. Masky nejsou podmínkou účasti na tomto plese, ale budeme rádi, když
jich bude co možná nejvíce. Tak se přijďte 18. 11. 2017 od 20.00 hod. pobavit do KD
Jesenice. Těšíme se na Vaši účast.

Shrek, Krakonoš, Křemílek a Vochomůrka, Mach a Šebestová…
Pohádkový les 2017
Tradiční Pohádkový les se letos uskutečnil 2. 9. 2017, a to i přesto, že nám počasí příliš nepřálo před dnem D, a i sobota byla zamračená. Vše začalo ve 13.00 hodin schůzkou
30 dobrovolníků v areálu ATC Jesenice, kteří se po krátkých instrukcích od Trautenberka vydali připravit svá stanoviště. Kolem 14.00 hodin se tak mohlo na 153 účastníků vydat na trasu po hrázi Fikačů do lesa plného pohádkových postav. Na trase Pohádkového
lesa děti plnily na čtrnácti stanovištích nejrůznější úkoly, které si pro ně pohádkové postavičky připravily, např. duchové spletitou trasu, Pindruše je nepustily dále, dokud nepoznaly všechny jedlé houby, vodníkům musely nachytat ryby nebo u Krakonoše poznat
bukové dříví. Za správné splnění úkolu dostaly děti odměnu, nebo vepsané písmenko do
tajenky.
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Každoročně se snažíme pohádkové postavičky obměňovat a oslovovat další mladé lidi
se smyslem pro humor a chutí vytvořit pěkný zážitek dětem a nejinak tomu bylo i letos.
Novou postavou se stala rodina Shrekových v podání manželů Valušových. Po zdolání
celé trasy si mohli malí i velcí opéct buřta na připraveném ohni nebo si nechat namalovat nějaké zvířátko na obličej. Na závěr celého Pohádkového lesa se tak autokemp proměnil v zoologickou zahradu plnou tygříků, pejsků či kočiček.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem dobrovolníkům a spoluorganizátorům, kteří se
na přípravách podíleli. Obzvlášť velké poděkování patří především těm, kteří se ani vteřinu nenechali přemlouvat a s chutí svou pomoc nabídli. Pomoci si velice vážíme a těšíme se na další spolupráci.
Za KK Ing. Anna Poláková

Baterie do popelnice nepatří!!!
Recyklojízda v Jesenici
Nezisková organizace ECOBAT, s. r. o., zabývající se tříděním a recyklací použitých
baterií, se rozhodla pro netradiční osvětu veřejnosti v oblasti třídění baterií. Tříčlenný
tým se vydal napříč Českou republikou z Aše do nejvýchodnější obce republiky Bukovec na kolech na baterky. Během celého putování navštívil ekologický tým městské a
obecní úřady a zavítal do některých škol se vzdělávacím programem Recyklace hrou. Na
uvedené trase se k týmu Recyklojízdy mohli připojit dobrovolníci a kus trasy zdolat společně s Recyklojízdou. Jedním z míst setkání se stala i Jesenice, kde ve čtvrtek 7. září
proběhla krátká osvěta především pro žáky místních škol na nádvoří základní školy pomocí kvízových otázek ohledně třídění baterií. Žáci si vedli velice dobře a za odměnu
dostali krabičku ECOCHEESE na třídění baterií a sladkou odměnu. Součástí setkání bylo předání vytříděných baterií, které žáci a zaměstnanci městského úřadu nastřádali. Pan
starosta dostal z rukou organizačního týmu propagační materiály a krabičky
ECOCHEESE pro občany, které bude vydávat paní Machová v roce 2018 občanům při
úhradě poplatku za popelnice. Následně se tým vydal na další kus cesty na kole po cyklostezce směrem na Rakovník, na které je až do obce Klečetné doprovodil starosta města
Jesenice.
Na nádvoří základní školy se děti s týmem Recycklojízdy rozloučily pokřikem: „Baterie do koše (popelnice) nepatří!“
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Sběrná místa baterií v Jesenici
Městský úřad Jesenice
Sběrný dvůr
Základní a mateřská škola Jesenice
COOP Jednota
Zajímavé odkazy
Více informací o třídění a recyklaci baterií najdete na stránkách: www.ecobat.cz
Více o Recyklojízdě: www.recyklojizda.ecobat.cz nebo na FB Recyklojízda 2017

19. Festiválek přírodních sportů Jesenice
Festiválek je akcí, při které se prostě 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 svoje vlastní.
Již podevatenácté zamíří o víkendu 21. – 22. 10. 2017 do Jesenice na Rakovnicku milovníci pohybu ve volné přírodě, fandové sportu a cestování. Všechny čekají dva dny
bohatého programu.
V sobotu 21. 10. v 11 hodin odstartuje z autokempu v Jesenici závod horských kol
Jesenický surovec. Trasa hlavní kategorie je dlouhá 50 km, zkrácená trať nabízí „bajkerské“ zážitky na pětadvaceti kilometrech. Užijí si děti, pro které jsou připraveny tratě
odpovídající věku. Současně budou probíhat turistické pochody a jízdy na kolech
v délkách 8 až 35 km. Turistické trasy odhalí to nejzajímavější z blízkého regionu.
V průběhu sobotního večera jsou pro zájemce připraveny zajímavé přednášky. Konají
se od 16.45 v sále zrekonstruovaného kulturního domu na náměstí Míru. Vystoupí zde
Honza Vlasák, který netradičníma očima představí dva nejdrsnější české cyklistické
závody. Encyklopedie o Honzovi píší: „Horolozec, cyklotramp a spisovatel. Na svém
kole procestoval 50 zemí světa. Výborný vypravěč, jehož cestovatelská diashow poznáte
podle salev smíchu posluchačů v sále. Jeden z našich nejlepších outdoorových literárních humoristů, který ve svých knížkách z cest břitkým suchým humorem komentuje zážitky s domorodci a někdy i s našinci.“ Během večera bude možné zakoupit a nechat si
podepsat některou z Vlasákových knih.
Profesionálního cestovatele, fotografa a publicistu Tomáše Kubeše není třeba jesenickému publiku představovat. Přijede již potřetí a ve své strhující přednášce Papu Papua se bude snažit najít odpověď nejen na otázku, zda obyvatelé divoké Papuy Nové
Guiney stále ještě praktikují kanibalismus.
V neděli dopoledne se opět v autokempu konají závody v terénním běhu Jesenický
surovec kros. Muži startují na trati o délce 12 km, ženy a dorost 6 km. Pro děti jsou opět
připraveny odpovídající tratě.
Ve 13.15 bude odstartován cyklokrosový závod pro širokou veřejnost, započítávaný do pohárové soutěže UAC 2017. Odehrává se v autokempu. Doporučujeme jeho
zhlédnutí, protože i divácky jde o velmi zajímavou akci.
 V místech konání všech aktivit bude k dispozici občerstvení.
 V průběhu akce bude možné navštívit stálou expozici muzea v Jesenici a 5. výstavu jesenického Fotoklubu.
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 A to ještě není zdaleka všechno, co budete moci o víkendu 21. a 22. 10. prožít a
vidět.
 Neseďte doma. Přijeďte za zážitky do Jesenice.
 Hlavními pořadateli jsou Dětský domov Nové Strašecí a Horolezecký klub Rakovník.
 Akce je podpořena městem Jesenice, firmou Mercedes Croy Rakovník a městem
Rakovník.
Veškeré informace o programu a ubytování jsou k dispozici na
www.jesenickyfestivalek.cz .
Mgr. Alexandr Krško
Dětský domov Nové Strašecí
Okružní 647
271 01 Nové Strašecí
tel.: 727 815 936, 313 574 181
s.krsko@seznam.cz

Středověká Jesenice
I přes nepříznivé počasí se dne 16. 9. uskutečnil historicky první středověký festival
v Jesenici nazvaný Středověká Jesenice.
Celá akce odstartovala ve 13.00 výstřely na náměstí a pokračovala historickým průvodem směrem na pláž u Velkého rybníka, kde akce dále probíhala. K vidění zde byli
šermíři, dobové ležení, ale i soutěže pro dospělé a velká soutěž pro děti, kterých se zúčastnilo až 30. K poslechu hrála dobová hudba a diváci se mohli občerstvit u paní
Wünschové. K návštěvě vybízely stánky s dárkovými předměty.
Ve 14.30 započal program prvním šermířským vystoupením, a to skupinou Dies Mortis, která byla zároveň pořadatelem celé akce. Diváci byli svědky potyčky dvou šlechticů
a jejich panošů. Po vystoupení byla pro diváky připravena první hra, Pytlovaná, při které
se dva soupeři navzájem shazovali ze špalků pytli plnými sena. Dále následovalo šermířské vystoupení skupiny Zlatý Grál, která dorazila až z dalekého Tachova. Vystoupení
bylo velmi akční. Akce však neustala ani poté, protože na scénu přiběhli dva rytíři ze
skupiny Páni z Týřova a předvedli lítý boj. A protože boje bylo prozatím dost, nastoupily skupiny Dies Mortis a Zlatý Grál a předvedly divákům kruté mučení a následnou popravu zlosyna, vše v komediálním duchu. Pro odlehčení následovala další soutěž Opilý
slalom. Spočívala v točení se a následném probíhání mezi překážkami. Jako poslední
šermířská skupina vystoupila skupina s názvem SHS z Drahšperka, která dokázala, že se
umí nejenom bít, ale i zpívat! Jako zlatý hřeb (nebo spíše hřebec) vystoupil pražský herec a loutkoherec Vladimír Tausinger se svým velice talentovaným koněm.
Velké poděkování patří i sponzorům, a to panu Kinskému, pivovaru Bakalář a rodině
Wünschů.
Akce se vydařila a já pevně věřím, že se uskuteční i příští rok.
Pavel Wünsch a Dies Mortis
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Utkání oddílu kopané FC Jesenice
V soutěžním ročníku 2017 – 2018
OKRESNÍ PŘEBOR – A1A II. TŘÍDA – PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽE
KOLO
DRUŽSTVA
FC Jesenice A – ČL Kolešovice
1.
2.

SK Senomaty A – FC Jesenice A

3.

FC Jesenice A – SK Lišany

4.

FK Hředle – FC Jesenice A

5.

FC Jesenice A – FK Kněževes

6.

FC Jesenice A – FC 05 Zavidov

SKÓRE
BRANKY
1 : 4 Reichl Michal
Šťastný Petr 3x, Řehoř Vojtěch,
8:5
Beneš Jiří
Jeníček David, Mutínský Jaro4 : 3 slav, John Jakub, Kapoun Dominik
Kapoun Dominik, Kolář Domi4:3
nik, John Jakub
Kolář Dominik, John Petr 2x,
4:0
Jeníček David
John Petr, Jeníček David,
3:4
Mutínský Jaroslav

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! Stáří: 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: sobota 15. 10.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
sobota 21. 10.: Jesenice u Jednoty – ve 12.30 hodin
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod. na telefon. číslech: 601 576 270,
728 605 840
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek: cena dle poptávky
Vydává město Jesenice, Mírové nám. 368, www.jesenice-ra.cz, ou.jesenice@tiscali.cz. Redaktoři:
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17651 ze dne 14. 6. 2007. Vychází nepravidelně, č. 9/2017 vyšlo nákladem 250 ks. Zdarma.
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