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Chystáme otevření bowlingu.
Šťastnou trefu Vám přeje vedení města Jesenice

Vyjádření k petici proti vzniku ubytovny v objektu čp. 420
Tvorba koncepce prevence kriminality
Dne 6. 8. 2018 obdrželo město Jesenice „Petici občanů proti vzniku ubytovny na adrese
Plzeňská 420, Jesenice 270 33“. S doručenou peticí se dne 23. 8. 2018 seznámila rada
města a přijala usnesení č. 1964/18, aby vedení města seznámilo veřejnost s učiněnými
kroky a opatřeními proti realizaci nechtěného záměru. Odpověď na podanou petici vč.
postojů města Jesenice si můžete přečíst níže.
Na úvod bychom chtěli všem organizátorům petice a občanům Jesenice, kteří se k petici
svým podpisem připojili, poděkovat za podporu, kterou jste nám tímto krokem poskytli.
Již od loňského roku se znepokojením sledujeme aktivity, které se v souvislosti
s budovou čp. 420 dějí. Ani my nesouhlasíme s tím, aby v tomto objektu ubytovna
vznikla, a činili jsme různé kroky k zastavení realizace tohoto záměru. Vaši petici vnímáme jako významnou morální podporu v našem konání a jako legitimizaci našich kroků, i když budou znamenat výrazné finanční zatížení našeho města.
Pro názornost uvádíme, že jsme podali několik podnětů Policii ČR a Stavebnímu úřadu
v Jesenici, které jsme upozornili na nezákonné jednání, např. na využívání objektu
v rozporu s kolaudačním rozhodnutím (budova je zkolaudována jako administrativní budova, a nelze ji tedy využívat pro ubytování občanů) nebo na přestupková jednání konaná některými nezákonně ubytovanými. Celou problematiku jsme s dalšími orgány konzultovali (Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická správa, Úřad práce). Spolu
s vedením jesenického stavebního odboru jsme navštívili Krajský úřad Středočeského
kraje, kde jsme konzultovali jednotlivé postupy a možnosti dané platnými zákony.
Ukázkou konkrétních kroků, které jsme uskutečnili, je schválení usnesení zastupitelstva
č. 346/18, kterým je radě města uloženo přijetí stavební uzávěry pro lokalitu v okolí pozemku parc. č. 842/4 nebo vydání zamítavého stanoviska k záměru přestavby části budovy čp. 420 na ubytovnu, které vydala rada města na základě usnesení č. 1793/18. Problematiku ubytoven, sociálně vyloučených lokalit a problémů se sociálně nepřizpůsobivými občany jsme konzultovali s lidmi, kteří mají na komunální úrovni s těmito neřestmi zkušenosti a daří se jim v rámci zákonných mantinelů s nimi bojovat. Jako příklad
bychom mohli uvést bývalou starostku Obrnic u Mostu paní Drahomíru Miklošovou.
S ohledem na veškeré informace, které se nám v průběhu předchozích měsíců podařilo
sesbírat, a na základě neúspěšných vyjednávání s majitelem budovy čp. 420 o změně
záměru na využití objektu, který by nenarušoval klid a soužití s občany Jesenice, jsme
došli k závěru, že nejvhodnějším by byla koupě objektu městem. Náš závěr potvrdila
Vaše petice a diskuze s veřejností na posledním zasedání zastupitelstva města. Po jednání s majitelem společnosti AMF CZECH, s. r. o., vlastníkem předmětné budovy, jsme
nechali vypracovat znalecký posudek stavby a začali vyjednávat o výši kupní ceny.
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V současné době se připravují smluvní podmínky a materiály pro projednání koupě budovy Zastupitelstvem města Jesenice. Koupí daného objektu by se měly vyřešit problémy v dané lokalitě, zmíněné v petici v bodech č. 1 až 7. Všichni si ale musí uvědomit,
že vlastnictví budovy čp. 420 bude pro město na naše poměry obrovským ekonomickým
závazkem, do kterého bude nutné přesměrovat výdaje, plánované v budoucnu na jiné
městské aktivity. Proto mohou mnozí občané jeho koupi vnímat negativně a jako nesprávné rozhodnutí.
I z diskuze vedené v rámci posledního zasedání Zastupitelstva města Jesenice je zřejmé,
že problematické patologické jevy a narušování veřejného pořádku se vyskytují
i v jiných místech našeho města a že i další vlastnící nemovitostí ubytovávají nepřizpůsobivé občany. V rámci prevence proto přistoupila rada města k vyhledání vhodného
subjektu, který by pro nás zhotovil koncepci prevence kriminality. Nakonec byla vybrána organizace Společně k bezpečí, z. s., která vše vypracuje dle podkladů od dotčených
orgánů a společně s aktivními občany města Jesenice. Od uvedené koncepce očekáváme,
že navrhne další kroky a opatření ke zlepšení bezpečnosti města Jesenice. Je ovšem nutné si uvědomit, že problém sociálně slabých a nepřizpůsobivých občanů vč. jejich nepovedené integrace do většinové společnosti souvisí např. se špatně nastaveným systémem
pro výplatu sociálních dávek a poskytovaných podpor, systémem vzdělávání, diskriminací většiny, přehnanou korektností, nemožností nazývat problémy správnými jmény
apod. Řešení těchto oblastí již zcela přesahuje možnosti a kompetence orgánů města Jesenice a nespokojení občané by měli vyvíjet tlak na celostátní politické představitele.
Pro boj proti vzniku ubytoven bude město Jesenice vždy využívat maximální množství
zákonných prostředků a bude využívat zkušeností i jiných obcí potýkajících se
s podobnými problémy. Nicméně představa, že město Jesenice bude diktovat majitelům
soukromých objektů, koho si mohou ve svém vlastním domě ubytovat, je zcela mylná a
popírající základní práva daná ústavou. V této věci bude třeba intervence státních úřadů
a změna systému vyplácení sociálních dávek na bydlení tak, aby majitelé nemovitostí
přestali být motivováni k byznysu s chudobou.
Závěrem je třeba konstatovat, že město Jesenice bylo vždy v oblasti prevence kriminality a zajišťování veřejného pořádku aktivní. O tom svědčí i koordinační dohoda s Policií
ČR, řešení konkrétních případů v rámci tzv. kulatých stolů spolu se zástupci OSPOD a
místních škol, tvorba obecně závazných vyhlášek omezujících např. konání akcí typu
technoparty, zakazujících popíjení alkoholu na některých veřejně přístupných plochách
nebo omezujících otvírací dobu restaurací, využívání dotačních programů na zaměstnávání dlouhodobě nepracujících občanů nebo zajištění výkonu tzv. preventisty kriminality. Dále při pohledu na mapu kriminality je třeba vidět také pozitivum v tom, že Jesenicko patří mezi lokality s nízkým procentem kriminality.
Za vedení města Ing. Jan Polák a Ing. Roman Valuš
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Rekonstrukce Žatecké ulice
Postup prací a technická řešení
Dne 31. července 2018 předalo Ředitelství silnic a dálnic ČR staveniště v Žatecké ulici
vítězné firmě Silnice Topolany, a. s., která bude v uvedené ulici provádět rekonstrukci
samotné vozovky vč. podkladních vrstev, kanalizace a vodovodu, chodníků a veřejného
osvětlení. V současné době je odfrézován levý jízdní pruh komunikace, do které se postupně bude pokládat nová kanalizace a částečně také nový vodovodní řad. Po rozpačitém začátku nyní stavební firma pokládá cca 40 m kanalizace za týden. První etapa prací, tj. v uzavřeném úseku, bude dokončena přibližně v polovině listopadu. S ohledem na
stanovenou celkovou dobu realizace budou stavební práce po zimní přestávce pokračovat ještě na jaře 2019. V jarním termínu by mělo dojít také k opravě chodníků a zhotovení nového veřejného osvětlení.
Před zahájením prací uspořádalo město Jesenice dne 20. 8. 2018 informativní schůzku
k průběhu prací vč. zajištění přístupů do jednotlivých nemovitostí v průběhu stavby.
V rámci tohoto jednání padlo několik dotazů k technickému řešení stavby.
1. Umístění kanalizace: Nová kanalizace bude umístěna tzv. mimo jízdní stopu vozidel. Jednotlivé kanalizační poklopy budou umístěny buď v polovině jízdního
pruhu, nebo minimálně 1 m od obruby komunikace. Při krajnicích komunikace
budou umístěny pouze kanalizační vpusti na odvod srážkových vod. Bude se jednat o nové poklopy s rovným povrchem, tj. bez jakéhokoliv zakřivení pod nebo
nad vozovku, jak je to u některých stávajících vpustí.
2. Niveleta vozovky: V rámci přípravy opravy silnice I/27 se vedení města Jesenice
snažilo i s ohledem na okolní zástavbu prosadit snížení nivelety (výšky) vozovky.
Tento požadavek byl do projektu zapracován jen z části, ale o tomto řešení nebylo
vedení města Jesenice informováno. Ke snížení nivelety vozovky dojde v úseku
od Rabasovy ulice směrem do centra města. I přes vyvolané místní šetření za
účasti projektanta se nepodařilo podobnou úpravu prosadit na zbytek úseku, tj. od
Rabasovy ulice ke kapličce. Důvodem jsou technické požadavky na provedení
příkopu vozovky, který musí být minimálně 20 cm pod úrovní pláně vozovky.
Snížení vozovky o 10 cm by si tak vynutilo zásah do okolních cizích pozemků
a problematické by bylo také zhotovení nového propustku u kapličky.
3. Povrchová úprava vozovky: Při projednávání příprav projektové dokumentace
byl diskutován i finální povrch vozovky, který měl být navržen v tzv. nízko hlučném standardu. Při prvním kontrolním dnu jsme tuto informaci ověřili s tím, že
navržena je tzv. směs ACO 11 S. V tomto případě se jedná o tzv. jemný (uzavřený) povrch s jemnou frakcí kameniva, který má oproti původně navrženému povrchu lepší technické vlastnosti, tj. je vhodný i pro větší zatížení a nedochází
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k deformacím vozovky. Původně navržený povrch je sice o 5 % tišší, ale zástupci
ŘSD jeho využití v Jesenici nedoporučili. Další nespornou nevýhodou je náročnost údržby takového povrchu (větší mezerovitost), který při nedostatečném ošetření ztrácí své vlastnosti, tj. i hlukovou životnost.
4. Organizace stavby: Stavba v Žatecké ulici sice již probíhá více jak dva měsíce,
ale i přesto je třeba dbát stále zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí jednotlivých
výkopů. S ohledem na zřízení staveniště a skládky stavebního materiálu
v Rabasově ulici v soukromém areálu upozorňujeme rodiče, aby při příjezdu
k mateřské škole byli neustále opatrní a obezřetní. Dále bylo nařízeno zhotoviteli
stavby, aby veškeré popelnice vždy nejpozději ve středu ráno převezl do Rabasovy ulice, kde svozová firma popelnice vyveze. Následně by měl zhotovitel vrátit
popelnice zpět. Z tohoto důvodu doporučujeme označit popelnici číslem popisným.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Úsekové měření v Oráčovské ulici – statistika provozu
V Oráčovské ulici v Jesenici přibližně rok funguje úsekové měření vozidel, tj. měření
vyhodnocující, zda vozidlo v daném úseku projíždí maximální povolenou rychlostí.
Kromě udělování pokut za překročení rychlosti pro rychle jedoucí řidiče je možné
z dopravního
portálu
Středočeského
kraje
(https://doprava.krstredocesky.cz/pamArea/index/name/jesenice) vyčíst i zajímavé statistiky.
V srpnu letošního roku projelo měřeným úsekem v obou směrech 43 981 vozidel, z toho
téměř 90 % představují malá nebo osobní vozidla. Celkový počet velkých neboli nákladních vozidel se zastavil na čísle 4 776 kusů. Nejvíce frekventovanými dny jsou pátky a neděle. Nejen tyto, ale i další statistické údaje z dopravního portálu by měly Středočeskému kraji pomoci i při plánování oprav, nastavení telematiky nebo při spolupráci
s Policií ČR a dalšími dotčenými orgány.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Sbírka na sochu sv. Jana Nepomuckého a opravu křížku
v obci Podbořánky
Oprava barokního podstavce ve směru na Krty
Socha sv. Jana Nepomuckého stávala nerušeně při cestě do Krt zřejmě od roku 1741.
Minulost však nebyla k soše přívětivá a v současné době zde stojí pouze barokní podstavec, který zde v rámci Dne Země znovu postavila v roce 2016 parta několika dobrovolníků. V roce 2018 se pokusilo město Jesenice požádat o dotaci na opravu sochy vč. podstavce ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Podobně jako minulost ani
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současnost není soše sv. Jana Nepomuckého milostiva, a až při kontrole bylo zjištěno, že
památka pozbyla své ochrany, a proto byla jesenická žádost z hodnocení vyřazena.
Na základě této informace se Rada města Jesenice rozhodla finanční prostředky určené
na spolufinancování dotace věnovat na obnovu barokního podstavce datovaného rokem
1741. Jde o hranolový podstavec s profilovanou patkou a římsou. Vlastní dřík podstavce
je zdoben rytými zrcadly, čelní stěna má ve středu zrcadla vyrytý letopočet, složený
z římských číslic. V rámci opravy, kterou prování akademický sochař Jan Turský ze
Sosně, bude podstavec spočívat opět na dvou stupních. Nyní je jen na jednom, složeném
ze tří částí, jedna z nich je přeražená. Podstavec je značně potlučen, hlavici chybí přední
levý a pravý zadní roh a má značné množství drobných poškození. Navíc je ještě poškozen lišejníky.
Z hlavice podstavce ční železný trn, který dříve držel sochu světce. Tato dle dostupných
informací „nepůvodní“ socha nebo její části jsou uloženy ve sbírkovém fondu jesenické
pobočky Muzea T. G. M. Rakovník. Dle sdělení muzea není možné skulpturu vydat
a zpět osadit na její původní místo.
S ohledem na tyto informace se vedení města Jesenice rozhodlo vyhlásit sbírku na výrobu nové sochy sv. Jana Nepomuckého. Náklady na výrobu nové skulptury dle volby
technologie její výroby se pohybuje ve výši od 140.000 Kč (tzv. výdusek = kopie uložené sochy) do 240.000 Kč (novodobá historizující socha).
Pojďme společně pomoci dobré věci a vytvořit pro sochu patrona všech vod příznivější budoucnost. Finanční sbírka bude probíhat minimálně po dobu jednoho roku.
Zájemci mohou finanční dary složit do pokladny městského úřadu, nebo poslat na
speciální bankovní účet 284293019/0300, nebo vhodit do kasičky umístěné
v prodejně Jednota v Jesenici.
Pokud se na sbírkovém kontu nebo v pokladničce nashromáždí obnos převyšující náklady na zhotovení sochy, budou finanční prostředky věnovány také na opravu křížku
v obci Podbořánky v blízkosti potoka při cestě ke golfovému hřišti.
Pojďme navrátit jesenické krajině prvek, který sloužil jako orientační bod nejen při
poutnických cestách. V současné době tzv. klimatického sucha má navrácení „patrona všech vod" na své místo pro Jesenici i symbolický význam.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Neseď doma, přijď na náves!
Grant Nadace Via
Pod výše uvedeným názvem se skrývá úsilí Osadního výboru v Podbořánkách, který se
úspěšně zapojil do grantového řízení Nadace Via v rámci programu „Živá komunita“.
Díky grantu ve výši 80.000 Kč a ve spolupráci s dobrovolníky a městem Jesenice vznikne na návsi v Podbořánkách v blízkosti nového hřiště altán umožňující místním obyvate6

lům společné trávení volného času a společné zážitky. Realizace projektu bude probíhat
pod vedením osadního výboru nejdéle do poloviny května 2019, kdy musí být projekt
ukončen a vyhodnocen.
Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita s přispěním Nadace
JABLOTRON a NET4GAS.
S pověřením osadního výboru Ing. Jan Polák, starosta

Osvěta k chlupatým toulavým mazlíčkům
Jak předejít nechtěným přírůstkům?
Jednou jsme lidé, kteří si čtyřnohé miláčky domestikovali (cílevědomě přetvořili divoce
žijící druhy), tudíž jsme zodpovědně převzali osudy chlupatých přátel do svých rukou.
O to více je zarážející, že někdo dokáže uvázat chlupaté čtyřnohé přátele v igelitce ke
stromu, nebo je nechat v utažené igelitce, aby se udusili. Pokládám si otázku, je třeba
takových zrůdností? Určitě nikoliv, když uvedenému stavu budeme předcházet.
Když dokážeme nakrmit, napojit, pomazlit, musíme umět i kastrovat. Jinak budeme
muset za pár měsíců počítat přírůstek kolem 5 koťat či štěňat, a to celé znovu i za půl
roku. Za rok se lze takto dočkat až 10 přírůstků, které opět mohou rozšiřovat svou toulavou smečku. Je třeba mít také na paměti, že toulaví chlupáči bez řádné péče mohou být
přenašeči mnoha nemocí a infekcí.
Co inteligentního občas vymyslí někteří lidé? Stačí se podívat o několik řádků výše. Přitom mnohem humánnější způsob je zajít v klidu do veterinární ordinace k objednané
kastraci a zamezit tak hrůzným skutkům a trápení malých chlupáčů. Pokud není majitel
nebo nálezce většího množství opuštěných zvířat schopen uhradit 400 Kč za kocourka či
800 Kč za kočičku, pak kontaktujte První společnost za práva koček
(http://www.kockaapravo.cz/). Tato nezisková organizace se sídlem Na Bluku 431,
252 28 Praha – Černošice, IČ 26531569, Vám schválí proplacení faktury.
Další obdobnou možností je spojit se s Kastračním programem FELITI. Bližší informace
a postup najdete na https://www.felitikastruje.cz/. V tomto případě vše funguje přes emailovou komunikaci felitikastruje@seznam.cz a pro úhradu nebo příspěvek je třeba
dodržet stanovené podmínky.
Jen pro představu: dle webových stránek Kastrujte.cz se v České republice narodí více
než 80 000 nechtěných koťat a každý rok 6000 z nich umírá trýznivou smrtí.
S úctou k životu Monika Khelová
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Shrnutí čtyřletého období – přehled zrealizovaných projektů
V říjnu roku 2014 dostala od jesenických voličů důvěru patnáctka lidí, kteří vytvořili
vyvážený celek táhnoucí za jeden provaz se společným cílem – zlepšit prostředí a služby
pro obyvatele města Jesenice a jeho okolí. K realizaci jednotlivých projektů přispěl určitou měrou každý zastupitel, i když nad řešením problémů nepanovala vždy stoprocentní
shoda. Nakonec se podařilo zrealizovat větší či menší projekty v hodnotě 130 mil. Kč,
na které se podařilo z různých fondů a operačních programů získat dotace v celkové výši
71 mil. Kč. Jak se realizace jednotlivých projektů podařila, můžete posoudit sami.

Realizované projekty v letech 2014 – 2018
1. Rekonstrukce místních komunikací – ulice Křižíkova, Školní a 5. května
Předmětem projektu byla komplexní rekonstrukce těles místních komunikací v ul.
Křižíkova (od napojení s ulicí Oráčovská až ke křižovatce s ul. Wintrova) a ulic Školní a 5. května v Jesenici vč. nezbytných oprav kanalizace a rekonstrukce veřejného
osvětlení. Projekt byl podpořen z dotace Regionálního operačního programu Střední
Čechy ve výši 13,9 mil. Kč.
2. Revitalizace ploch mezi bytovými domy ve Školní ulici – 2. etapa
Druhá etapa revitalizace ploch mezi bytovými domy navázala na předchozí úpravy ve
Školní ulici. Úpravy se dotkly ploch u bytových domů čp. 302, čp. 320 a čp. 338, kde
došlo k opravě pojezdových komunikací a zvýšení počtu parkovacích ploch vč. veřejného osvětlení.
3. Zahrada v přírodním stylu při mateřské škole v Jesenici u Rakovníka
Podstatou celého projektu bylo nenásilně přivést malé děti blíže k přírodě,
tj. pozorovat a vnímat život v přírodě. S trochou nadsázky se dá říci, že jsme se vrátili
k myšlence Jana Ámose Komenského „Škola hrou“. Díky novým herním prvkům,
které byly nainstalovány v zahradě školky, mohou děti poznávat život v přírodě
a při tom si také hrát. Projekt byl podpořen z dotace Operačního programu Životní
prostředí ve výši 4 mil. Kč.
4. Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu v Jesenici
Prostřednictvím dotace Operačního programu Životní prostředí se podařilo dokončit
zateplení kulturního domu vč. opravy kotelny a nového rozvodu otopné soustavy. Díky tomu se podařilo zvýšit komfort a využitelnost kulturního sálu při pořádání společenských akcí v chladných měsících. Výše dotace činila 7 mil. Kč.
5. Kulturní a společenské centrum Jesenice
Předmětem tohoto projektu byla komplexní oprava elektrických rozvodů, instalace
akustických podhledů, úprava povrchů vybraných místností a drobné dispoziční úpravy vedoucí k rozšíření využitelnosti kulturního domu. Díky dispozičním změnám se
podařilo vybudovat novou knihovnu a loutkové divadlo. Zcela nově byl sál kulturního
domu vybaven nezbytnou audiovizuální technikou. Projekt byl podpořen z dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 16,8 mil. Kč.
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6. Rekonstrukce místní komunikace – ulice Hradní, Jesenice
Obsahem tohoto projektu byla komplexní rekonstrukce ulice Hradní v úseku
od prodejny železářství k čistírně odpadních vod vč. napojení na Mírové nám.
u kulturního domu. Součástí projektu bylo vybudování nové kanalizační stoky, která
bude sloužit k odvedení srážkových vod z povrchu komunikace. Obyvatelé lokality se
dočkali i nového veřejného osvětlení. Projekt byl podpořen z dotace Regionálního
operačního programu Střední Čechy ve výši 9,2 mil. Kč.
7. Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Jesenice, okr. Rakovník
Projekt vyřešil zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce v ul. Žatecká v Jesenici,
a to formou nasvícení přechodu u Integrované střední školy Jesenice. Realizaci projektu podpořila NADACE ČEZ částkou 108 tisíc Kč.
8. Snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 272
Projekt vyřešil snížení energetické náročnosti bytového domu, tzn. zateplení fasády,
stropů a stěn k nevytápěné půdě a vybudování otopné soustavy. Díky tomu došlo také
ke snížení emisí, protože byla odstraněna všechna lokální topidla. Projekt byl podpořen z dotace Operačního programu Životní prostředí ve výši 0,9 mil. Kč.
9. Rozšíření centrálního zdroje tepla Jesenice
Tento projekt navázal na rekonstrukci kotelny u základní školy a teplovodní potrubí
bylo zavedeno do bytových domů čp. 272, 212 a 248 na Plzeňské ulici, potažmo do
čp. 232 v Nádražní ulici. Na dálkové vytápění bude napojen po rekonstrukci i bytový
dům čp. 220, tzv. Amálka. Projekt byl podpořen z dotace Operačního programu Životní prostředí ve výši 2,3 mil. Kč.
10. Sběrný dvůr Jesenice
I přes zvýšení kapacity sběrného místa se přistoupilo k výstavbě plnohodnotného
sběrného dvora, který nabídl občanům města Jesenice a okolních obcí snazší ukládání
odpadů. Díky většímu počtu kontejnerů je možné třídit širší paletu odpadů. Projekt
byl podpořen z dotace Operačního programu Životní prostředí ve výši 7,5 mil. Kč.
11. Oddělený sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve městě Jesenice
Systém nakládání s odpady vhodně doplnilo i nové svozové vozidlo, které umožňuje
svážet biologicky rozložitelný komunální odpad od rodinných domů i z nemovitostí
z okolních obcí. Projekt byl podpořen z dotace Operačního programu Životní prostředí ve výši 1,4 mil. Kč.
12. Nový dopravní automobil pro SDH Jesenice, nové dýchací přístroje
a Tatra 815 CAS K25
Pro jednotku sboru dobrovolných hasičů jsme pořídili nový dopravní automobil
značky FORD Transit a přetlakové dýchací přístroje. Pořízení tohoto vybavení bylo
podpořeno z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR a fondů Středočeského
kraje v celkové výši 830 tis. Kč. Na základě četných žádostí města Jesenice obdržela
jesenická jednotka od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje speciální
požární automobil Tatra 815 CAS K25 s pohonem 4x4, který nahradil již dosluhují9

cí vozidlo Škoda 706 RTHP – CAS 25. Darované vozidlo mělo účetní hodnotu
2 mil. Kč.
13. Oprava ohradní zdi jesenického hřbitova – 1. etapa a obnova pomníku padlého
vojína
Po zhotovení statického posudku byla zahájena první část oprav ohrazení jesenického
hřbitova, která zahrnuje opravu 25 kusů původních polí včetně vstupního portálu
s kovovými brankami a vraty. Projekt byl financován z národního dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR ve výši 700 tisíc Kč. Na hřbitově byl také opraven
hrob padlého vojína Rudé armády z dotačních prostředků Ministerstva obrany ČR.
14. Oprava ulic Okálová a K Velkému rybníku
Po opravě kanalizace a vodovodu proběhla v ulici Okálová tzv. homogenizace povrchu vozovky. Opravy byly provedeny prostřednictvím Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka a město Jesenice se na opravě podílelo částkou 390 tis. Kč. Na
opravě ulice K Velkému rybníku se finančně podílel i Hotel Jesenice příspěvkem ve
výši 200 tis. Kč. Celková cena za opravu přístupové cesty a zároveň cyklistické trasy
stála 1,2 mil. Kč.
15. Oprava ohrazení sousoší Nejsvětější Trojice na Mírovém náměstí
Opravou ohrazení sousoší Nejsvětější Trojice byla započata rekonstrukce Mírového
náměstí. Nové ohrazení již respektuje budoucí uspořádání. Doplnění nasvětlení dominantní skulptury přispělo ke zvýraznění náměstí ve večerních hodinách. Z fondů
Středočeského kraje byla oprava financována částkou 200 tis. Kč.
Za Zastupitelstvo města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Město Jesenice bude hledat nového lékaře pro děti a dorost
MUDr. Klatovský končí k 31. 12. 2018
V první polovině září 2018 obdrželo město Jesenice a obec Čistá sdělení praktického
lékaře pro děti a dorost MUDr. Bohumila Klatovského, že svou praxi lékaře bude v obou
obcích ukončovat k datu 31. 12. 2018.
Společně s vedením obce Čistá budeme intenzivně hledat nového lékaře, který by na Jesenicku a Čistecku zajistil provoz ordinací. Cesta to bude asi velmi trnitá a složitá
s ohledem na všeobecný nedostatek lékařů v České republice. Ke spolupráci vyzveme
jak Krajský úřad Středočeského kraje, tak i zdravotní pojišťovny, které mají ze zákona
povinnost zajistit pro své pojištěnce zdravotní péči. Lékaře se pokusíme najít i za pomoci inzerátů v odborných publikacích.
Dle dostupných informací jsou ochotni dětské pacienty převzít některé ordinace praktických lékařů v nedalekých Kralovicích (např. MUDr. Ctirad Kozderka) nebo Podbořanech (např. MUDr. Irena Tupá, MUDr. Ivana Šterclová, MUDr. Halina Špeniková).
V Rakovníku mají dle našich informací praktičtí lékaři pro děti a dorost plno a nové pacienty přijímají jen výjimečně.
Jakmile se podaří najít nového lékaře nebo lékařku, budeme veřejnost informovat. Děkujeme za pochopení.
Ing. Jan Polák, starosta
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
Sběr papíru
22. – 25. 10. sběr papíru

Akce mateřské školy
5. 9. třídní schůzka

Akce základní školy
6. 9. třídní schůzky
10. – 14. 9. ekologicko-sportovní kurz 6. třídy
21. 9. sprint, skok do dálky: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
Dovolte mi říci pár slov k hodnocení loňského školního roku a začátku školního roku
2018/2019.
V mateřské škole dochází od prvního září k menší reorganizaci. V budově, která se
nachází v Oráčovské ulici, je třída mladších dětí – Ježečci (3 – 5 let), kterou povedou
paní učitelky Nikola Pokorná a Andrea Procházková, DiS. Třídu předškoláků – Sovičky
povedou paní učitelky Jitka Chvojková, DiS. a Markéta Sojková, DiS.
Třídu, která se nachází v budově školní jídelny, povedou paní učitelky Lada Krouzová
a Marie Jíchová (do prosince také jako chůva pro dvouleté děti). Letos jsou zde na polodenní provoz děti dvouleté a tříleté – Motýlci.
V letošním roce nabízíme v odpoledních hodinách v rámci provozu MŠ angličtinu,
hraní se slovy a zábavné tvoření.
V loňském školním roce se v MŠ konalo šest odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči. Tématy byly vady řeči, školní zralost, odměny a tresty ve výchově a vzdělávání, hranice a meze ve výchově a děti a emoce. V letošním roce jsme zajistili setkávání týkající se školní zralosti a vad řeči.
Největší investicí v mateřské škole bylo pořízení interaktivního displeje v hodnotě
140 000 Kč, který využívají hlavně předškoláci. Na počítač, který je součástí displeje,
jsme zakoupili programy Barevné kamínky, které vhodně doplní předškolní vzdělávání,
např. v činnostech předcházejících čtení a psaní nebo v činnostech pro rozvoj zrakového
a sluchového vnímaní. Na školní zahradě jsme během prázdnin nechali obrousit a natřít
herní prvky. Také jsme se podíleli na přípravě projektu a žádosti o podporu projektu,
které zaštiťuje město Jesenice a týká se navýšení kapacity MŠ o 25 dětí.
V základní škole jsme 3. 9. spolu s panem starostou a místostarostou přivítali dvacet
prvňáčků. Třídní učitelkou je zde Mgr. Šárka Břinková a ve třídě jí bude pomáhat školní
asistentka Radka Vodrážková.
Kvůli dojíždějícím žákům jsme posunuli začátek výuky o pět minut. První hodina tak
začíná v 8.00 hod.
V budově prvního stupně se podařilo oživit chodbu didaktickými pomůckami.
U vchodu je na zemi kompas, žížaly s násobky, skákací panáci a na schodech si mohou
žáci zopakovat angličtinu a matematiku. Zakoupili jsme také patnáct výukových pro11

gramů v hodnotě 65 000 Kč na podporu výuky prvního stupně. Nové pomůcky jsme zakoupili také do předmětu člověk a jeho svět (přírodověda, vlastivěda) a do kabinetu tělesné výchovy. Během prázdnin se nám podařilo vyměnit počítače v učebně informatiky.
Každoročně dochází k nákupu nových učebnic a pracovních sešitů. Letos jsme do této
aktivity investovali 134 000 Kč. Nové učebnice p. Konířová obalila a věřím, že si jich
budou žáci vážit a nebudou je ničit.
Také v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektů Mléko do škol
a Ovoce do škol. Každé pondělí žáci dostanou zdarma ovoce nebo zeleninu a mléčné
výrobky.
Novinkou letošního roku je čtenářský klub, který povede Mgr. Eva Konířová a je určen pro žáky 4. – 6. tř.
V letošním školním roce absolvují žáci třetí a čtvrté třídy povinný kurz plavání. Jezdit budou 27. 3. – 19. 6. 2019 do Žatce.
V rámci projektu Šablony 2017 – 2019 se ve škole uskuteční šest odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči. Bude se jednat o besedy na různá témata
s odborníky z praxe.
Ve spolupráci s městem Jesenice jsme se podíleli na přípravě projektu Boříme bariéry
a podání žádosti o podporu tohoto projektu.
V rámci projektu, jehož celkové náklady činí téměř 10 mil. Kč (spoluúčast města 0,5
mil. Kč), budou modernizovány odborné učebny, školní dílny a rozšířením odborné
učebny přírodopisu vznikne v její části přírodovědná laboratoř. Modernizace bude provedena za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v odpovídajících klíčových kompetencích. Projekt je zaměřen na zkvalitnění zázemí pro výuku těchto vzdělávacích oblastí a oborů: jazyk a jazyková komunikace (Aj, Nj), člověk a jeho
svět, matematika, člověk a příroda (F, Ch, Př, Z), člověk a svět práce a průřezová témata
RVP ZV, environmentální výchovu. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učeben, kabinetů, pořízeno vybavení a bude vybudován bezbariérový přístup do patra včetně bezbariérového WC.
V rámci doplňkové aktivity projektu upravíme venkovní prostranství v okolí budovy
A (zeleň).
Ve školní družině je od 1. 9. nově vedoucí školní družiny Radka Vodrážková. Provoz
školní družiny je od 6.20 do 7.40 a od 11.40 do 16.30. Mohou se přihlásit jak žáci prvního, tak do určitého počtu i žáci druhého stupně. Kvůli určení mzdových nákladů je potřeba přihlásit děti do konce září.
Během školního roku se udály změny také ve školním stravování. Zkvalitnili jsme polévky a od ledna jsme k jídlu začali přidávat 3x týdně zeleninové saláty, 1x ovoce a 1x
domácí moučník. K jídlu také nabízíme čtyři druhy nápojů – čaj, mošt, nebo šťávu, čistou vodu a mléko, nebo mléčné nápoje. Tyto změny měly za následek mírné navýšení
stravného. Zároveň jsme na půl úvazku přijali p. Markétu Kinskou.
Do školního roku 2018/2019 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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Kulturní komise při MěÚ Jesenice
Doktor v nesnázích
A co nás čeká na podzim? Divadelní představení od Agentury Familie Doktor
v nesnázích (2. 11. 2018 od 19.00 hod.). Zábavná hra až groteska je obohacena skvělou
muzikou a úžasnou choreografií, kterou pro představení nastudovala paní Dana Morávková.
Anotace: Francouzský dramatik a výtečný komik Laurent Ruquier stvořil titulní postavu
Dr. Jouvance sobě na míru. Průměrný plastický chirurg čelí kuriózním situacím v ordinaci své soukromé kliniky. Je samo sebou pohledný, ženatý a beznadějně obklopen ženami všech věkových kategorií. Jak se mezi zákaznicemi prosadí nová recepční Claudine bez valného smyslu pro diskrétnost?
Režie: Martin Vokoun
Hrají: Karel Zima, Ivana Korolová/Anna Stropnická, Kateřina Hrušková, Dana Morávková/Miluše Bittnerová, Magda Weigertová/Zuzana Mixová, Anna Kulovaná/Patricie
Solaříková.
Lístky na představení budou v předprodeji od začátku října na městském úřadě.
Těšíme se na Vaši účast
Za kulturní komisi Ing. Bc. Anna Poláková

Výsledky 14. ročníku volejbalového turnaje „O kvakpohár“
1. Sever Žatec
2. Chlupatý kaktus Louny
3. LDN Rokycany
4. Klídek Lenešice
5. STARS Louny
6. Relax Most
7. Mosťáci
8. Věční optimisté Most
9. Pepíci Louny

10. Sarka-Farka Kralovice
11. Pohodáři
12. Rakar Rakovník
13. VéKáVé Vroutek
14. Bubáci Nové Strašecí
15. Sokolíci Olešná
16. Výletníci
17. Duha Družec – vítěz poháru poražených
a společné 18. místo Legendary a KVAK Jesenice

Jak vidno, domácím pořádajícím týmům již na vlastní hru nezbylo sil. Letošní přípravy
daly opravdu hodně zabrat a všem to odebralo spoustu energie. Pokud někdo nevěří, ať
si vyzkouší něco podobného uspořádat.
K turnaji: konečné číslo se ustálilo na 19 týmech. Hrálo se ve skupinách, kde první
čtyři týmy šly do play-off, nepostupující se utkali "O pohár vítězů poražených". Odehrálo se celkem cca 70 zápasů, které většinou řídili profesionální rozhodčí, jimž "vévodil"
nestor a ikona našeho turnaje Zdeněk Kodýtek. Turnaj zahájil a v závěru předal ceny
starosta Jesenice Ing. Jan Polák.
Večerním předáním cen a celovečerní zábavou nás skvěle provázela kapela Paradoksy.
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Na závěr bych rád poděkoval všem, kdo se aktivně podíleli na organizaci této skvělé
sportovně kulturní akce. Velký dík za podporu patří městu Jesenice, ZŠ a MŠ Jesenice,
firmě DROPS a dalším sponzorům, kteří podpořili především tombolu.
Fotografie z této akce jsou na: https://milan17.rajce.idnes.cz/KVAKpohar_2018/
Milan Čížek

Středověká Jesenice 2018
Dne 8. 9. 2018 proběhl druhý ročník historického festiválku Středověká Jesenice 2018
a opět měli diváci o zábavu postaráno. Celou akci odstartoval po poledni historický průvod, který směřoval z náměstí na pláž u Velkého rybníka. Na samotné akci bylo k vidění
šermířské vystoupení pořádající skupiny Dies Mortis, která uvedla diváky do příběhu tří
bratří, kteří řešili spor o dědictví. Dále své vystoupení plné humoru i pestré akce předvedla skupina Zlatý Grál, která dorazila až z dalekého Tachova. Domácí skupina Šermířů z Drahšperka předvedla nejen boj, ale i pohádku. Krom šermu se však na festivalu
předvedly i divoženky z taneční skupiny Malika Lajla Tribe, které předvedly tance kočovných berberů. Při tanci použily spousty rekvizit: meče, masky, rozličné kostýmy
a dokonce i oheň. Pro děti byly připravené klasické hry, např. trakař nebo skákání v pytli. Dále se děti mohly svézt na koni a soutěžit o poklad zlého rytíře Morouse. Pro dospělé byly připravené hry, např. pytlovaná (srážení protivníka ze špalku pytlem plným sena)
nebo slalom se zavázanýma nohama zakončený pitím piva na čas. K dispozici byla
i střelnice, kde se dalo střílet z luku i ze vzduchovky. Vrcholem festivalu byla bitva, která příběhově navazovala na vystoupení skupiny Dies Mortis, a nutno dodat, že nikdo
nepřišel k újmě, i když se při bitvě umíralo a na závěr se dostavila i samotná Smrt. Tímto skončil letošní ročník a pořadatelé by rádi poděkovali všem sponzorům: městu Jesenice u Rakovníka, firmě Drops Group, a.s., Pivovaru Bakalář, Wünschovým, Vladimíru
Kinskému a Měchurovým, kteří se starali o plné žaludky všech diváků a účinkujících.
Pevně doufám, že se v Jesenici sejdeme ve stejném počtu i příští rok!
Pavel Wünsch
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Vlastivědné muzeum Jesenice
Štrúdlové slavnosti
15. září se tradičně konaly Štrúdlové slavnosti. V přihlášených soutěžních štrúdlech
převládaly jablečné, jeden byl i naslano a všechny vypadaly báječně a chutně. Porota ve
složení Andrea Králová, Petr Koníř, František Povolný a Roman Valuš se prokousala
k vítězným štrúdlům a tady jsou výsledky letošního ročníku:
v kategorii nejhezčí vlastnoručně upečený štrúdl
1. místo Ilona Alexijová, 2. místo Alena Koutníková, 3. místo Jana Trpáková
v kategorii nejchutnější štrúdl
1. místo Jiřina Šímová, 2. místo Terezka Bílá, 3. místo Jaroslava Šnobrová
Všichni účastníci soutěže dostali malý dárek za účast a vítězové pak pěkné ceny. Na
příští štrúdlovky se již hlásí zájemci do poroty, není se co divit, osobně štrúdly většinou
neochutnám, protože při veřejné ochutnávce zmizí během chvilky.
Letošní ročník obohatil farmářský jarmark, k zakoupení byla zelenina, marmelády,
česnek, med, zrnková káva, ale i drobné dárečky, dřevěné šperky, drátované a háčkované věci. Nechybělo občerstvení z grilu, klobásky, bramborák a pivo, kávička a různé
ňamky ze zdravé stravy.
Divadlo Z bedny přijelo z Karlových Varů s pohádkou pro děti a celé odpoledne vyhrávala kapela Schody a Hon na medvídka. Pro děti jsme připravili dílničku s malováním. Doufám, že se všichni dobře bavili a za rok se opět sejdeme. Neváhejte a upečte
příští rok také, jde přece o legraci a pohodu.
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Výstava Fotoklubu Jesenice je prodloužena do 14. října 2018.

Zveme Vás na výstavu s názvem "Žiju v první republice", která bude slavnostně zahájena17. října v 17 hodin ve výstavním sále muzea. Jde o soukromou sbírku Ludmily
Zuskové z Lán a přiblíží nám život a tehdejší módu.
Nikola Štefánková, Vlastivědné muzeum Jesenice

Cesta za stuhou
aneb Jak to u nás chodí a jak jsme získali stuhu
Obec Drahouš je obyčejná malá vesnice s neobyčejnými lidmi. Všichni se osobně
znají a většina má zdravý selský rozum, díky kterému si uvědomují výjimečnost života
na vesnici, ale také svoji lidskou povinnost k jejímu zachování. Ve vzájemném souladu
zde žijí rodáci, starousedlíci, lidé, kteří zde celý život chalupařili a zůstali zde
v důchodu, a také několik mladších, nově přistěhovaných, celkem 85 trvale hlášených
lidí, z nichž většina ví, že se musí domluvit, přizpůsobit, vzájemně si pomoci, aby soužití fungovalo. Nedílnými součástmi jsou obec Tlestky a osada Svatý Hubert.
Obec jako celek respektuje odkaz našich předků a dle potřeby se snaží udržovat,
opravovat či citlivě modernizovat zděděné bohatství, ať již se jedná o kaple, boží muka,
tvrziště, hřbitov, vodovod, kulturní dům, stromy, alej, rybníky, nádrže… Samozřejmostí
je pravidelná údržba velké plochy zeleně, s čímž dobrovolně pomáhají občané.
Vzájemně spolupracují všechny spolky společně s občany, chalupáři a přáteli obce, ať
již při udržování tradic, nebo při vymýšlení nových, často velmi netradičních akcí.
Spousta činností a aktivit se prolíná, jelikož vzhledem k malé obci a množství občanů
nerozlišujeme, kdo co pořádá či udělá, důležité je, že ruku k dílu přidá, kdo chce a může, aby se práce i zábava zdařily. Velmi často jsou pak i brigáda a méně populární práce
,,společenskou“ událostí. Kulturní akce jsou většinou organizovány tak, aby se jich mohly účastnit všechny věkové kategorie. Děti pak mají velký pozitivní vklad do budoucna,
protože akce, které zažijí s rodiči, prarodiči jim nenahradí žádná mediální technika. Společenský život není o množství akcí, ale o tom, že se lidé na společenském životě podílí,
vymýšlejí akce, aktivně se zapojí, organizují, jsou hrdi na svou obec. A protože občané
16

měli zájem, chtěli pomoci, rozhodli jsme se zúčastnit soutěže Vesnice roku 2018 ve
Středočeském kraji.
Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, ukázat rozmanitost obcí, význam venkova. Hodnotí se 10 kritérií,
např. péče o stavební fond a obraz vesnice, péče o zeleň a veřejná prostranství, připravované záměry, informační technologie, společenský život, koncepční dokumenty obce,
úspory energií… Vyhlašovateli jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo zemědělství. Letos se konal již 24. ročník. A tak začalo množství práce, která
nás bavila a kterou jsme si společně užívali. Průběžně jsme se dozvídali nové informace
o obci, o historii. Sepisovali jsme po večerech charakteristiku obce, což je ve své podstatě inventura obce, vybírali jsme fotografie a po odeslání přihlášky vymýšleli program
pro hodnotící komisi, která k nám dorazila 30. května. Jako všechny přihlášené obce
jsme měli na prezentaci obce 120 minut, což se nezdá, ale je to hrozně málo. Komisi
jsme uvítali u nově vybudované Rybářské bašty, kde zástupce Rybaříků představil činnost spolku. Po prohlídce muzea, kde se snad všichni vrátili do dětství, se komise přesunula k vodárně se zpívajícími vílami a vodníkem Puškvorcem, který povyprávěl o předválečné historii a současnosti vodovodu. Kolem ,,nebeského“ rybníka se komise pomalu
blížila k budově obecního úřadu. Zde byla předvedena lesnická technika a pan starosta
představil prapor obce a vysvětlil jeho znaky. V doprovodu zhruba 60 občanů, chalupářů
a přátel obce jsme se pomalu posouvali ke kapli, která je nově opravená, uvnitř si komise při hudebním doprovodu prohlédla výstavu fotografií ze života obce a předsedkyně
komise rozezněla zvon. Aby byla komise i fyzicky vytížena, požádali jsme ji, aby nám
zasadila lípu na počest 100. výročí republiky, která poroste vedle lípy míru, kterou zasadili naši předkové na oslavu vítězství po válce. Musíme uznat, že hodnotitelská komise
ve složení 9 žen a jeden muž si s lopatou počínala velmi statečně. Poté se komise vydala
na koňském povoze k lipovému stromořadí, které jsme sázeli vloni 28. října. Zajímavostí
je, že většina lip má pořadové číslo totožné s číslem popisným rodiny, která strom sázela. Pokud číslo popisné už v obci není, měli možnost si strom zasadit dobrovolníci. Dále
byla na programu prohlídka hřbitova, který je společný pro Tlestky a Drahouš a má dvě
historické cennosti, v nedávné době opravené, a to hrob obětí 2. sv. války a památník
obětí 1. sv. války. Poté komise dorazila ke kulturnímu domu, kde ji veselým příběhem
přivítali šermíři, a během občerstvení zhlédla komentovanou prezentaci se živými vstupy. Takže se stalo, že přišli Tři králové, Mikuláš s andělem a čertem, retro májovníci
a také jsme promítli kraťoučké video z odlévání zvonu. Představil se MS Diana Drahouš, výrobky ukázal babinec a několik posledních minut bylo věnováno dotazům komise.
I kdybychom nedostali žádné ocenění, odměnou byl pocit všech zúčastněných za výbornou práci a perfektní prezentaci obce. Ale přesto jsme s napětím čekali na výsledky.
Slavnostní vyhlášení se konalo ve Středočeské galerii v Kutné Hoře a obec Drahouš obdržela KOLÁČOVOU CENU za množství výtečných koláčků od Hanauerů z Huberta,
Marušky Pokorné z Tlestek a za Irenčiny úžasné buchty. Ale tu největší radost nám udělala MODRÁ STUHA za společenský život, což je vzhledem k našim možnostem pro
naši obec nejvyšší ocenění. Letos se udělovaly ceny v podobě stuh ve třech různých odvětvích. Bílá stuha za práci s mládeží, oranžová za spolupráci se zemědělským subjektem a modrá za společenský život. Jsou to vlastně tři druhá místa. Obec, která je nejlepší
ve všech odvětvích, získává zlatou stuhu, je tedy vítězná v kraji a postupuje do celostát17

ního kola. Mimo jiné se udělují diplomy dle zajímavostí či činnosti jednotlivých obcí.
Velkou cenou je též Zlatá cihla, což je ocenění za mimořádnou venkovskou stavbu, kterou získala obec Břežany u Čisté za nádherný a hojně využívaný špejchar. Slavnostní
předávání cen se konalo 21. července ve vítězné obci Cítov u Mělníka, kam jsme vyrazili autobusem. Abychom cestu na Mělnicko plně využili, dopoledne jsme navštívili zámek Mělník, mělnické podzemí, věž, někteří si prohlédli vinné sklepy s ochutnávkou
vína. Odpoledne jsme vyrazili do 8 km vzdáleného Cítova, kde na místním hřišti bylo
vše připraveno na slavnostní akci. I přes velmi horký den bylo pod altány příjemné posezení s občerstvením a kulturním programem. Zástupci obce převzali ceny a odjezd se
díky velmi zajímavé kapele protáhl o hodinu a půl.
Hrozně moc bych chtěla poděkovat všem, kdo tuto soutěž vymysleli, protože je založena na pozitivním myšlení. Brblat a lamentovat umíme všichni, ale když si lidé uvědomí, co mají v obci hezkého, mimořádného, co funguje, dostanou a využijí možnost se na
tom podílet, nebo to vylepšit, mnohem více si všeho váží, získají tak jiný pohled na obec
jako celek, stávají se patrioty a mají svojí obec rádi. Určitě každé obci doporučuji se do
soutěže přihlásit a všem, kteří s námi spolupracovali a pomohli, chci touto cestou poděkovat.
O organizaci, pravidlech a podmínkách soutěže se dozvíte na www. vesniceroku.cz.
Za obec Drahouš Alena Johnová
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Projekt "Ženy na víně"
Projekt "Ženy na víně" se stále rozrůstá a my bychom chtěli touto cestou poděkovat
všem, kteří se zapojili a podpořili dobrou věc.
Pro ty, co ještě o projektu neslyšeli, podávám krátké info:
Naše komunita "Ženy na víně" vznikla za účelem spojovat lidi různých věkových
kategorií, různých názorů a profesí, zkrátka všechny, kteří si chtějí popovídat a sdílet své
zkušenosti, pocity a život. Setkáváme se a podporujeme.
Jelikož pomáháme sobě navzájem, a to nejen dobrým slovem, rozhodli jsme se, že když
můžeme, tak uděláme něco hezkého i pro někoho jiného a vzniklo "Víno Ženy na
víně"...ano, alkohol může posloužit i dobré věci :-).
Zakoupením tohoto vína přispíváte na tři neziskové projekty:
Tlapky Mochov (www.tlapkymochov.cz), což je depozit pro kočky, dále Vítej, o.p.s.,
(www.vitej.com), která poskytuje chráněné bydlení pro osoby s autismem,
a v neposlední řadě Rozalio, z.s., (www.rozalio.cz), jehož hlavní náplní je informovat
rodiče v oblasti očkování.
Díky Vám všem můžeme podpořit alespoň malou část lidí, kteří chtějí udělat něco
dobrého pro druhé a nemyslí jen na sebe.
Účastí na akcích, kde jsme mohli naše víno představit, se nám podařilo navázat další
spolupráce a můžete naše víno potkat i na festivalu Evolution (22. – 24. 3. 2019), kde ho
můžete taktéž zakoupit.
Můžete nás podpořit, jakýmkoli způsobem: nákupem vína, doporučením či sdílením
komunity, a nebo se zkrátka k nám přidat, budeme velmi rádi.
Zde můžete víno zakoupit jak na eshopu, tak přímo v prodejně:
https://www.nebe-na-zemi.cz/zeny-na-vine/
Více o projektu zde:
http://estersafranek.cz/vino-zeny-na-vine/
Děkujeme a přejeme spokojené dny.
Za "Ženy na víně" Ester Šafránek, tel: +420 728 652 151, mail: ester@estersafranek.cz
https://www.facebook.com/ZenyNaVine/
www.estersafranek.cz

Těhotenské masáže
Těhotenská masáž je specifickým druhem masáže, která je přizpůsobena potřebám
těhotné ženy a dítěte. Díky speciálně sestaveným jemným tahům je masáž pro maminku
a děťátko velmi příjemným zážitkem. Nejenže jsou během těhotenství doporučovány,
ale jsou velmi prospěšné.
Při těhotenské masáži dochází k uvolnění svalů, dítě dostane pocit, že má v bříšku
více místa, chce se pořádně protáhnout, a tak dělá téměř kotrmelce.
Na masáži si jako těhotná žena nejen odpočinete, ale má i blahodárné účinky na vaše
zdraví. Za 45 minut celkové masáže plus odpočinku 10 – 15 minut po masáži (můžete
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také zvolit 1/2 hodinu – masáž zad a šíje) se vám skvěle uvolní záda a svaly, dojde ke
zlepšení funkčnosti jater, žlučníku i slinivky, které jsou během těhotenství zatěžovány
dvojnásobně. Pravidelnými masážemi (vhodné je absolvovat 1x do týdně) se zlepšuje
i pružnost pokožky a snižuje se pravděpodobnost výskytu strií.
Připravila jsem si pro Vás časté otázky, na které se ženy před absolvováním masáže
ptají:
Kdy jsou masáže pro těhotné vhodné?
Těhotenské masáže doporučuje většina gynekologů. Nevhodná je masáž pouze pro
těhotné ženy do třetího měsíce a při rizikovém těhotenství. Vždy proto musí tuto masáž
odsouhlasit odborný lékař. Jinak jsou ale masáže těhotných žen naprosto bezpečné.
Jestliže je těhotenství bezproblémové, může žena masáž absolvovat i týden před
porodem. Pravidelné masáže zlepšují u nastávajících maminek průběh těhotenství,
dokonce se stává, že u některých žen se díky pravidelným masážím dítě otočí správným
směrem (hlavičkou dolů), i když předtím bylo v nevhodné poloze.
Na co bychom si měli dát u těhotenských masáží pozor?
Velmi důležitý je výběr maséra. Ověřte si, zda má certifikaci přímo na těhotenskou
masáž. V těhotenství nejsou vhodné klasické ani jiné druhy masáží, kromě těhotenské
masáže.
Těhotenská masáž je sestavena tak, aby splňovala potřeby těhotné ženy a byla pro
těhotné bezpečná. Nesmí přesáhnout 45 minut a minimálně 10 – 15 minut musí být
odpočinek po masáži.
Čím je těhotenská masáž prospěšná?
Nalezli bychom opravdu mnoho kladů, které těhotenská masáž přináší.
Vyjmenuji některé z nich:
• přináší fyzické, psychické i emocionální uvolnění
• příznivě ovlivňuje kondici maminky i plodu
• zmírňuje pocity nevolnosti, zlepšuje spánek
• ulevuje od bolestí a svalového napětí
• pomáhá při otocích nohou
• zlepšuje pružnost pokožky, předchází vzniku strií
Jedním z největších kladů těhotenské masáže je, že v posledním měsíci těhotenství
můžete díky speciálně sestaveným hmatům i výrazně podpořit váš porod.
Je v průběhu těhotenství vhodná aromaterapie?
Při těhotenské masáži je vhodné používat kvalitní přírodní oleje a jemné esence.
Aromaterapie je velmi vhodnou součástí těhotenských masáží.
Používá se také při porodu a může váš porod výrazně podpořit. Je ovšem nutné myslet
na to, že každá žena je jiná a je vhodné používat velmi nízké koncentrace silic.
V těhotenství existuje mnoho druhů bylin, které nejsou dobré užívat v jakékoli formě,
čili ani přes pokožku. Co se týká olejů, tak nejvhodnějším olejem, který nejčastěji
používám, je čistý mandlový olej. Všeobecně se používají pouze oleje, které jemně
pečují o pokožku, jsou nedráždivé a nezpůsobují alergie.
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Co obsahuje těhotenská masáž?
Těhotenská masáž je souborem velmi jemných a příjemných hmatů. Hebounké oleje
jsou hladkými, táhlými pohyby vmasírovávány do celého těla. Něžné hmaty ulevují od
bolesti ramenou i zad, zbavují pocitu těžkých nohou.
Masáž uvolňuje svaly a klouby, příznivě ovlivňuje funkci vnitřních orgánů a zlepšuje
pružnost pokožky (pomáhá předcházet striím).
Těhotenská masáž představuje jemné hlazení a hýčkání těla budoucí maminky.
V období, kdy je žena extrémně citlivá a vnímavá, masáž přináší báječné pocity
odpočinku a relaxace. Masážní hmaty prostupují celým tělem a mají příznivý vliv také
na dítě v bříšku.
Jakékoliv silné hmaty a tlak nejsou pro budoucí maminky vhodné, proto se při
těhotenské masáži zásadně nepoužívají prvky reflexní terapie. Stejně tak se vyhýbá
silnějším hmatům v oblasti beder, které by mohly vyvolat nežádoucí prokrvení pánve.
Pokud se chcete o těhotenským masážích dozvědět více, neváhejte mě kontaktovat.
Ester Šafránek
www.masaze-ester.mypage.cz
www.estersafranek.cz
tel: +420 728 652 151
mail: masaze-ester@seznam.cz , ester@estersafranek.cz

1. 9. VI. Benefiční happening – Poodhalení Jesenické podkůvkárny
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Konečná tabulka soutěže A1A – II. třída
KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

SK Lány

24

18

0

6

91:46

54

2

2

2.

FK Kněževes A

24

18

0

6

76:46

53

2

1

3.

SK Lišany

24

18

0

6

71:41

50

4

0

4.

FK Hředle

24

15

0

9

71:39

45

1

1

5.

FC PO Olešná

24

13

0

11

69:45

41

0

2

6.

FC Jesenice A

24

14

0

10

68:53

41

4

3

7.

Oh. Městečko

24

13

0

11

56:52

37

4

2

8.

ČL Kolešovice A

24

10

0

14

54:62

33

0

3

9.

SK Senomaty A

24

10

0

14

62:63

32

0

2

10.

B. Rynholec

24

11

0

13

56:57

32

2

1

11.

FC 05 Zavidov B

24

10

0

14

47:67

29

3

2

12.

So. Kroučová

24

3

0

21

28:102

11

1

3

13.

TJ Slabce

24

3

0

21

28:104

10

0

1

Utkání oddílu kopané FC Jesenice A v soutěžním ročníku 2018 – 2019
Okresní přebor – A1A II. třída – podzimní část soutěže
KOLO DRUŽSTVA

SKÓRE BRANKY

1.

FC Jesenice A – Baník Rynholec

3:1

Šťastný Petr 2, Fiala Vít

2.

TJ Sparta Lužná – FC Jesenice A

4:2

Kapoun Dominik 2

3.

FC Jesenice A – Ohnivec Městečko

5:2

Fiala Vít, John Petr, Jeníček David,
Kolář Dominik, Kapoun Dominik

4.

FK Kněževes A – FC Jesenice A

6:1

Kolář Dominik

5.

FC Jesenice A – TJ Sokol Pustověty

2:0

Šťastný Petr, Beneš Jiří

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell – typu Arakauna. Stáří: 14 – 19 týdnů.
Cena 159 – 195 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: čtvrtek 11. 10., úterý 6. 11.: Jesenice u Jednoty – v 12.30 hodin
sobota 27. 10., 24. 11.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
Případné bližší informace: Pá 9.00 – 16.00 hod. na tel. č.: 601 576 270, 728 605 840
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek: cena dle poptávky
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Pozn. Změny v přehledu vyhrazeny. Přehled akcí bude postupně doplňován, podrobnější informace najdete na plakátech, FB MY Jesenice nebo na stránkách obcí. V případě
dotazů můžete kontaktovat Annu Polákovou, e-mail: annakalop@seznam.cz
Vydává město Jesenice, Mírové nám. 368, www.jesenice-ra.cz, ou.jesenice@tiscali.cz. Redaktoři:
E. Konířová, P. Koníř, J. Tůmová, Z. Modrý, foto J. Měchura, technická úprava P. Koníř, tisk město Jesenice. Jesenice, červenec - září 2018. Povoleno OÚ Rakovník RRR – oddělení kultury – evidenční číslo
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MK-ČR-E 17651 ze dne 14. 6. 2007. Vychází nepravidelně,
č. 7 - 9/2018 vyšlo nákladem 300 ks. Zdarma.

