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JESENICKÝ
OBČASNÍK

Informační zpravodaj města

Nový pomocníci ve službách města Jesenice
Čistá mobilita (EKOMOB)
Od roku 2010 se město Jesenice zabývá otázkou postupné modernizace vozového parku,
který se používá pro komunální služby – úklid komunikací a chodníků, zimní údržbu
komunikací, úklid odpadů nebo v rámci areálu autokempu apod. I proto byl před lety
zakoupen malý multifunkční traktor Antonio Carraro a za pomoci dotace z Operačního
programu Životní prostředí vozidlo IVECO DAILY s hákovým nosičem kontejnerů.
I přes tuto výraznou modernizaci stále významnou roli hrála i dvě vozidla Multicar M25,
jejichž údržba se postupně stala velice náročnou. Stále přísnější technické normy a požadavky technických kontrol nás přivedli k rozhodnutí, zda na obou vozidlech provést
tzv. generálku, anebo se poohlédnout po jiných alternativách. S ohledem na finanční náročnost oprav se město Jesenice rozhodlo využít možnosti národního dotačního programu financovaného ze Státního fondu životního prostředí a podalo žádost o dotaci na pořízení dvou kusů vozidel na elektrický pohon s homologací N1 nad 2,5 t.
V rámci výzvy č. 21/2017 byla žádost města Jesenice úspěšná a na pořízení elektrických
„multikár“ byla poskytnuta dotace ve výši 1,2 mil Kč. Na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení byla zakoupena vozidla značky Alké ATX350EH za celkovou
pořizovací cenu 2 298 800 Kč bez DPH, která dodala firma MIKEŠ-CZ, s. r. o., Cukrovarská 6, 301 00 Plzeň.

Obě bílá vozidla na elektrický pohon bude město Jesenice využívat v rámci své hospodářské činnosti s tím, že jedno vozidlo bude vyčleněno pro potřeby autokempu. Oproti
zastaralým zeleným pomocníkům mají nová vozidla minimální emise, jsou méně hlučná
a na běžnou údržbu méně náročná. Jedno z vozidel je navíc vybaveno předními hydrau2

lickými vývody, které v budoucnu umožní využít připojení dalšího komunálního nářadí
– radlice apod. Dle technických údajů ujede vozidlo na jedno nabití z obyčejné zásuvky
80 km, max. rychlost je 32 km/h a na trojstranně sklopné korbě uveze náklad o váze
1 330 kg.
I přes počáteční nedůvěru a obavy z elektrického pohonu ze strany pracovníků technických služeb pevně věříme, že se obě nová vozidla stanou dobrými a spolehlivými pomocníky.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Změny v poplatcích za sběr komunálního odpadu pro rok 2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
V mnoha médiích se dočtete nebo doslechnete, že v blízké budoucnosti bude zakázáno
skládkování a co možná největší množství komunálního odpadu bude třeba vytřídit, příp.
použít k energetickým účelům. To vše povede k postupnému navyšování cen nejen na
skládkách, ale i ve spalovnách. S ohledem na omezený pracovní trh a tlak na zvyšování
mezd dochází od roku 2017 k navyšování cen služeb spojených s likvidací odpadu. Od
roku 2018 stouply tyto náklady v průměru o 15 %, zatímco platby za ekologickou likvidaci elektrospotřebičů a separaci odpadů stagnují, neboli drží se na podobné úrovni.
V roce 2018 činil doplatek města Jesenice na odpadový systém cca 570 tisíc Kč a za rok
2019 se předpokládá ztráta o cca dalších 300 tisíc Kč vyšší.
I pro rok 2020 předložila svozová firma Marius Pedersen, a. s., nový ceník služeb
s požadavkem o navýšení jednotlivých služeb v rozmezí 2,5 % až 18 %. Na základě jednání se podařilo navýšení cen zastropit na max. 5 %, což v konečném důsledku povede
opět k růstu nákladů na odpadový systém.
Proto se Zastupitelstvo města Jesenice rozhodlo navýšit poplatky za jednotlivé známky
o 5 %, což v případě týdenního svozu činí navýšení cca 150 Kč/rok. Další změnou oproti
předešlým létům je zrušení možnosti zakoupit si známku pouze na pololetí, tj. bude
možné si zakoupit do konce února pouze známku na celý rok. Tato úprava vzešla
z požadavku svozové firmy a její neochoty poskytovat městu Jesenice jednotlivé známky na I. a II. pololetí.
Týdenní vývoz (52x za rok)
Kombinovaný vývoz (42x za rok)
Vývoz 1x za 14 dní (26x za rok)
Měsíční vývoz (12x za rok)
Rekreační (týdenní vývoz květen až říjen)
Rekreační (8x nepravidelný vývoz)
Rekreační (10x vývoz – pytel)
Jednorázový vývoz
Jednorázový vývoz – pytel

3 276 Kč
2 898 Kč
2 117 Kč
1 323 Kč
1 714 Kč
1 260 Kč
1 260 Kč
126 Kč
101 Kč

25. 12. 2019 vývozy proběhnou, 1. 1. 2020 vývozy nebudou, ale místo toho proběhnou
2. 1. 2020.
Sběrný dvůr bude mezi vánočními svátky uzavřen. Poslední možnost uložit odpady
v roce 2019 bude dne 21. 12. 2019. V roce 2020 bude sběrný dvůr otevřen poprvé dne
2. 1. 2020.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta
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Stanoviště Medevac v Jesenici u Rakovníka
Provoz výjezdového stanoviště pro transport pacientů v režimu neodkladné péče (dále
jen PPNP) Medevac byl v Jesenici u Rakovníka zahájen k datu 1. června 2019 prostřednictvím výjezdové posádky rychlé zdravotnické pomoci (RZP – PPNP) v nepřetržitém
režimu, a to ve složení zdravotnický záchranář či zdravotní sestra se specializační formou vzdělání a řidič – záchranář s vybavenou sanitou.
Společnost Medevac v rámci dohody o součinnostní spolupráci spolupracuje se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, zejména s Krajským zdravotnickým
operačním střediskem ZZS, kdy naše posádky jsou v případě potřeby na základě přijaté
tísňové výzvy využívány i v rámci primárních výjezdů. Medevac má taktéž uzavřené
platné smlouvy v rámci zajištění spolupráce se ZZS Plzeňského a ZZS Ústeckého kraje.
Právě skutečnost, že v tomto regionu jsou velké vzdálenosti od nejbližší výjezdové
základny ZZS a taktéž i do cílových zdravotnických zařízení, nás přivedla k myšlence
zajistit stálý provoz posádky PPNP s výjezdovým stanovištěm v Jesenici u Rakovníka.
Vzhledem k těmto skutečnostem vnímáme, že tato posádka je pro obyvatele Jesenice a
okolí cenným a užitečným přínosem, a za zmínku stojí fakt, že od 1. června zde téměř
denně, někdy i několikrát v průběhu směny posádka zasahuje u pacientů, kteří potřebují
naši pomoc.
Posádka výjezdové skupiny Medevac v Jesenici u Rakovníka sídlí na adrese Plzeňská
ulice, č.p. 420, její činnost koordinuje přímo Operační středisko Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje v Kladně na základě přijetí tísňové výzvy na telefonním čísle 155. Tato výjezdová skupina disponuje moderním komunikačním a navigačním zařízením, jako tomu je u všech posádek ZZS Středočeského kraje.
Pokud by nastala situace, že někdo z obyvatel či návštěvníků města vyhledá zdravotnickou pomoc přímo na stanovišti, pacient bude vyšetřen a ošetřen v sanitním vozidle,
nedisponujeme zdravotnickými prostorami ani komplementem služeb jako lékařská
služba první pomoci – LSPP. Případně dle vyhodnocení zdravotního stavu pacienta záchranářem ve směně bude pacient po vyšetření a zajištění transportován do příslušného
cílového zdravotnického zařízení. Posádka výjezdové skupiny nedisponuje některými
skupinami léků, například antibiotiky či léky na řešení chronických obtíží, a nemůže
žádné tyto léky ordinovat, proto v těchto případech kontaktujte svého praktického lékaře.
Za tým Medevac PhDr. Radek Benda

4

Základní škola a mateřská škola Jesenice
Akce mateřské školy
3. 10.
10. 10.
14. 10.
22. 10.
13. - 15. 11.
20. 11.
3. 12.
11. 12.
17. 12.
18. 12.
21. 12.

vánoční focení dětí
Kdo chce s vlky výti – environmentální program
Pozor, všude číhá vlk – Divadlo Kolem
dlouhá vycházka ke Šmoulům
výlov Velkého rybníka
Logopedie – přenáška a poradna pro rodiče
PRIMA VIZUS – vyšetření očí
vánoční posezení s rodiči – Motýlci
vánoční posezení s rodiči – Sovičky
vánoční posezení s rodiči – Ježečci
Předvánoční koncertíček v kostele sv. Petra a Pavla

Akce základní školy
30. 9.
9. 10.
10. 10.
10. 10.
15. 10.
15. 10.
21. – 24. 10.
4. 11.
14. 11.
18. 11.
19. 11.
20. 11.
20. 11.
21. 11.
21. 11.
22. 11.
25. 11.
28. 11.
2. 12.
5. 12.
5. 12.
5. 12.
10. 12.
12. 12.
12. 12.
19. 12.

soutěž o Nej houbu
dopravní hřiště Rakovník: 4. tř.
přednáška Kdo chce s vlky výti: I. a II. stupeň
projekt 72 hodin pro přírodu: čištění ptačích budek
exkurze 8. a 9. tř. do společnosti Pinie Lubná
střelba ze vzduchovky: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
sběr papíru (300 kg lepenky, 4 400 kg novin, časopisů, letáků, 40 kg PET
víček)
exkurze do městské knihovny: 6. tř.
třídní schůzky
školní kolo olympiády z českého jazyka
sportovní gymnastika: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
přednáška Kyberšikana: 6. tř.
školní kolo dějepisné olympiády
exkurze do Prahy: 5. a 6. tř.
divadlo Řimbaba: Ledová královna, ŠD
Den s archeologem: 6. tř.
exkurze do městské knihovny: 3. tř.
přednáška Nehodovost mladých řidičů, p. R. Černý: 8. a 9. tř.
školní kolo přírodovědné soutěže Vánoční kapr
projektový den Čertí škola (1. – 4. tř.)
Mikuláš: žáci 9. tř.
přednáška Šikana, p. R. Černý: 7. tř.
přeskoky přes švihadlo: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
beseda s gynekologem MUDr. I. Marouškem: dívky 8. a 9. tř.
turnaj v piškvorkách, ŠD
turnaj ve fotbale: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
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20. 12. turnaj ve florbalu: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
20. 12. třídní besídky
21. 12. Předvánoční koncertíček dětí a žáků naší školy, kostel sv. Petra a Pavla

Úspěchy žáků
25. 9. Ekologická soutěž – ekologické zemědělství, biopotraviny a zdravý životní styl
kategorie I., 23 dvojic: 5. – 8. místo: Michaela Burstová, Michaela Narovcová (5. tř.)
kategorie II., 34 dvojic: 7. – 10. místo: Jiří Klementovič, Jakub Hlaváček (6. tř.)
2. 10. Soutěž o NEJ houbu
1. místo: Kateřina Trpáková, Kateřina Kovářová a Emílie Casasová (5. tř.)
2. místo: Jana Klementovičová (3. tř.)
3. místo: Vlasta Rácová (9. tř.), Tereza Procházková a Eliška Machová (6. tř.)
25. 10. Podzimní kolo botanické soutěže – Užitkové i exotické rostliny
kategorie I., 30 soutěžících: 7. místo: Michaela Burstová (5. tř.)
kategorie II., 41 soutěžících: 1. místo: Jiří Klementovič (6. tř.)
10. místo: Kristýna Řezáčová (6. tř.)
18. 11. Školní kolo olympiády z českého jazyka
1. místo: Jitka Chalupová (8. tř.)
2. místo: Petr Jankura (9. tř.)
3. místo: Vlasta Rácová (9. tř.)
20. 11. Školní kolo dějepisné olympiády
1. místo: Richard Dulaj (7. tř.)
2. místo: Vladimír Bouda (7. tř.)
3. místo: Jan Dostál (7. tř.)
2. 12. Školní kolo přírodovědné soutěže – Vánoční kapr
I. kategorie 4. – 5. tř. 1. místo: Vlastimil Sojka (5. tř.)
2. místo: Petr Makovský (5. tř.)
3. místo: Michaela Burstová (5. tř.)
II. kategorie 6. – 7. tř. 1. místo: Vojtěch Kouřil (7. tř.)
2. místo: Jan Trpák (7. tř.)
3. místo: Jiří Klementovič (6. tř.)
10. 12. Okresní kolo přírodovědné soutěže – Vánoční kapr
I. kategorie (4. – 5. tř., 21 s.): 4. místo: Michaela Burstová (5. tř.)
5. místo: Vlastimil Sojka (5. tř.)
10. místo: Petr Makovský (5. tř.)
II. kategorie (6. – 7. tř., 30 s.): 2. místo: Vojtěch Kouřil (7. tř.)
5. místo: Jan Trpák (7. tř.)
8. místo: Jiří Klementovič (6. tř.)
10. 12. ISŠ: soutěž Vánoční aranžování 2019
2. místo – Klára Prasková, Barbora Koudelová a Markéta Laubrová (9. tř.)
V kategorii jednotlivců se na druhém místě umístila Klára Prasková (9. tř.)
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Ohlédnutí kulturní komise za proběhlými akcemi
… akce KK
Advent jsme zahájili na jesenickém náměstí rozsvícením vánočního stromu
s HRADNÍM DUEM. „Rok se s rokem sešel a opět se zde scházíme, abychom společně
přivítali vánoční čas.“ Tato slova zazněla v úvodní řeči starosty města Jesenice, který
pak dále popřál občanům krásné a požehnané Vánoce a úspěšný nový rok. Nechybělo
poděkování všem, kteří se na přípravách podíleli. Osobně bych ráda poděkovala firmě
Drops za poskytnutí palet na pódium, technickým službám a pracovnicím muzea za
betlém, postavení pódia a občerstvení, které pro nás na poslední chvíli zajistila
Alexandra Laubrová. Moc děkujeme. Těšíme se na další spolupráci.
Mikulášská nadílka byla velmi vydařená. Jan Ladra si pro nás připravil opravdu
andělskou show, zakončenou čertovskou návštěvou. Myslím, že více napoví fotky pana
Antonína Juříčka, které můžete zhlédnout na FB MyJesenice. Samozřejmě nechyběla
mikulášská nadílka. Sice jsme měli letos slabší účast, ale děti, které přišly, si show
náležitě užily. V příštím roce, však plánujeme změnu této akce.
Nesmím zapomenout poděkovat andělům, kteří se podíleli na přípravách nadílky. Velké
díky patří paním Vodrážkové, Hlaváčkové, Šnobrové, Šímové, Balé a Círové.

A co pro vás chystáme v novém roce?
Rádi bychom se v roce 2020 soustředili na akce zaměřené pro děti a jejich rodiče, ale
nejen pro ně. 7. února se můžete těšit na divadelní představení Zub za zub v KD
Jesenice. Slavný autor detektivních románů nás uvádí zpět na 87. okrsek v thrilleru
plném napětí a neočekávaných zvratů. Na policejní stanici přichází žena, která přináší
smrt - s lahví prudké výbušniny drží detektivy i náhodné příchozí jako rukojmí a čeká,
až se na služebnu vrátí detektiv Steve Carella, kterému se chce pomstít za smrt manžela.
Má na takové jednání právo? Platí ono slavné rčení oko za oko, zub za zub? Přijďte se
přesvědčit, jak se nakonec tento případ rozřeší a zda Carella dorazí a do tohoto řešení
zasáhne. Hrají: Dana Batulková / Eva Leinweberová, Vendulka Křížová / Veronika
Jeníková, Oldřich Vízner / Čestmír Gebouský, Václav Rašilov / Jakub Koudela, Karel
Zima / Jarmil Škvrna, Václav Werner Kraus, Rozálie Víznerová, Petr Bašta a další.
Předprodej vstupenek bude zahájen na začátku ledna.
V létě budeme opět promítat v letním kině, organizovat koncert v kostele a podzimní
zábavu. Rádi bychom zopakovali pouť ve spolupráci s jesenickou farností. Momentálně
řešíme termín a případný program.

A co tedy chystáme pro děti a rodiče?
březen – kino v KD Jesenice
duben – čarodějnický slet na jesenickém kempu
květen – sportovní odpoledne – ukázka workoutu, orientační běh, soutěže atd.
červen – Strašidelný les
září – pohádkové odpoledne
říjen – drakiáda
listopad – zájezd do divadla, lampiónový průvod, rozsvícení vánočního stromu
prosinec – mikulášská nadílka
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Jménem kulturní komise bych ráda poděkovala všem příznivcům kulturních akcí, kteří
nás celý rok podporovali a akcí se účastnili, všem, kteří nám nezištně pomáhají. Vaší
přízně a pomoci si nesmírně vážíme. Bez vás by plno akcí nevzniklo nebo vůbec nebylo.
V novém roce se těšíme na navázání další spolupráce. Doufám, že se k nám a našim
akcím přidají v novém roce další spřízněné duše.
Přejeme Vám v novém roce mnoho osobních úspěchů a spokojenosti a ať je pro vás rok
2020 plný nových zážitků, zdraví a lásky.
Přejí členové kulturní komise Martina, Tomáš, Marcela a já, Anna.

Vlastivědné muzeum Jesenice
Na podzim jsme pořádali ve spolupráci s Muzejním spolkem města Jesenice dvě cestovatelské přednášky. První se jmenovala Na Bramboře kolem světa a bylo to poutavé
vyprávění Františka Nykla o cestě, kterou absolvoval spolu se svou přítelkyní v sedle
motorky zvané Brambora. S panem Nyklem se uvidíme opět v dubnu, kdy k nám přijede
s přednáškou na téma Nepál. Druhá přednáška byla na téma Madagaskar. Přednášel Petr
Novák, který pořádá mimo jiné každoroční cestovatelské přednášky v Pavlíkově. Zajímavé a poučné povídání doplnil pěknými fotkami a zavedl nás do málo známých zákoutí
Madagaskaru. V přednáškách na téma cestování bychom chtěli pokračovat a střídat tak
téma historie a cestování.
Muzeum letos slaví 60 let od svého vzniku. K té příležitosti jsme připravili výstavu
60 let výročí muzea. Výstava je k zhlédnutí do 22. 12. 2019. Mapuje úplné začátky muzejní činnosti v Jesenici, první sbírkotvornou činnost, práci Vlastivědného kroužku a
vodáckého oddílu Havana. Vystaveny jsou různé zajímavosti ze sbírek muzea, kroniky a
fotoarchiv.
Vánoce jsme jako každý rok odstartovali Adventem v muzeu. Letos jsme připravili
dvě novinky. Jednou byla výstava Tajuplné podzemí a druhou byla kovářská dílna na
dvoře muzea. Muzeum ožilo vánočním prodejem, k mání byly adventní svícny, sladké i
slané občerstvení, rukodělné dárečky, sklo, šperky, keramické ozdoby, dřevěné sochy a
výrobky žáků, byly i dílny pro dětičky. Všichni vypadali moc spokojeně, takže se akce
povedla a to je fajn. Advent je naše srdeční záležitost, ale určitě by se neobešla bez pomoci dalších lidí. Proto chci moc poděkovat městu Jesenice za finanční pomoc, zaměstnancům města za pomoc při svozu chvojí, Alence a obci Drahouš za chvojí, které nám
vytvoří vždy tu správnou výzdobu, panu Sudovi za zapůjčení oveček, panu Machovi za
darovanou vojtěšku na krmení oveček, ISŠ Jesenice za půjčení stolů a všem prodejcům
za to, že k nám rádi jezdí.
Pro Betlémské světlo k nám můžete přijít v neděli 22. 12. od 13.00 do 16.00. Potom
bude muzeum pro veřejnost zavřeno až do začátku března 2020. Přejeme krásné a klidné
Vánoce.
Nikol Štefánková, Katka Bílá
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21. Festiválek přírodních sportů a cestování – Jesenice 2019
Festiválek, který se nám za jednadvacet let rozrostl skoro na poctivý festival, se letos
uskutečnil o víkendu 19. – 20. října.
V sobotu jako první vyrazila z Petrohradu početná skupina zájemců o historii regionu.
Pod vedením zkušeného průvodce, novináře a historika Romana Hartla a jeho ženy
Markéty se vydala na vlastivědnou vycházku po okolí. Cestou si pověděli něco o historii
petrohradského zámku a jeho majitelích, vystoupali na vrch Všech svatých, kde si prohlédli opravenou černínskou kapli a rozhlédli se po kraji. Zastavili se u Dračí sluje ve
skalním městě v podhradí, Petrohradského dubu, poodkryli tajemství stebenského smírčího kříže. Jejich poslední zastávkou byl pamětní kříž na místě zničeného stebenského
mlýna, který padl za oběť ničivé povodni v roce 1872.
V jedenáct hodin odstartoval hlavní závod festiválku – MTB Jesenický surovec. Na
hlavní závod v délce padesát a dvacet pět kilometrů vyrazilo 207 dospělých závodníků.
Hned poté závodilo 63 dětí na kratších tratích. Absolutním vítězem na trase padesát kilometrů se stal Jiří Šorm s časem 1 hodina a padesát minut. Nejrychlejší z žen byla Anna
Benešová. Do cíle přijela s časem dvě hodiny a třicet jedna minuta.
Večer – netradičně v klubovně SDH – proběhly dvě zajímavé cestovatelské přednášky.
Tu první, Fatbikem a packraftem Skotskem, uvedl Dag Raška, zakladatel známého webu
bikepacking.cz. Tvrdí, že pokud chcete poznat krásy skotské přírody, tak není lepší způsob než na kole a packraftu. Významný český polárník Rudolf Vilém vyprávěl velmi
poutavě o expedicích na severní i jižní pól, přeplutí obou polárních kruhů na plachetnici,
potápění v Antarktidě i o tom, jak zamrzl s lodí v Grónsku. Málokdo má, stejně jako on,
na svém kontě sedm antarktických expedic.
V neděli byly odstartovány závody v terénním běhu na 6 a 12 km. Současně běhaly i děti
na kratších tratích. Přestože byla účast o něco nižší než v posledních ročnících, nebylo to
rozhodně znát na sportovních výkonech. Na dlouhé trati exceloval Ondřej Čadek
s časem 50 minut 31 sekund. Nejlepší ženou na šestikilometrové trati se stala Magdalena
Knappová, která doběhla do cíle za 32 minut a 22 sekund.
Chtěl bych poděkovat městu Jesenice za skvělou a příkladnou podporu, dále firmě Croy
Mercedes z Rakovníka a dalším sponzorům. Akce by se nemohla uskutečnit bez nezištné
pomoci desítek dobrovolníků. Pilířem MTB závodů (i celého zázemí) je již po mnoho let
Milan Sunkovský, kterému tradičně pomáhá jeho žena Jarka. Běžecké závody by se zase
neobešly bez sportu oddaných jesenických učitelů a taktéž manželů Knappových a Evy
Krškové. Díky SHD za zapůjčení klubovny. Nemohu jmenovat všechny, ale děkuji. Jste
dobří. Jste stavebním základem akce.
A co dál? Rok 2020 a dvaadvacátý ročník. To je výzva. Připravujeme velké novinky.
Především terénní běžecký půlmaratón. A pro cyklisty lahůdku nejsladší – ultramaratón
v délce 300 kilometrů. Líbí se vám to? Tak začněte trénovat.
Výsledky závodů jsou zveřejněny na www.jesenickyfestivalek.cz
Saša Krško
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První akce Ještěrek Jesenice
V sobotu 26. 10. 2019 proběhla za takřka letního počasí naše historicky první akce a
hned se jednalo o akci pro veřejnost. Uspořádali jsme odpoledne plné dlabání dýní, dlabání dobrot a přátelského setkání všech věkových kategorií. Kdo chtěl, mohl si na ohni
opéci buřtíka, děti si po náročném dlabání ještě vymalovaly tematické obrázky a některé
odvážně vyrazily posbírat 7 podpisů od lidí, které vlastně vůbec neznaly. Mnozí si u nás
dýně zamluvili a na místě si mohli vybrat z různých velikostí a tvarů. K dobré náladě
příchozím pomohl svařák, káva a čaj, pavoučí jednohubky, skořicové ještěrky a oranžový perník. Poděkování patří městu Jesenice za propůjčení areálu kempu. Dále všem, kteří nám s akcí pomohli vč. občerstvení a propagace a hlavně všem, kteří přišli a dobře se
bavili. Na pamětní list se podepsalo 54 dospělých i dětí + 2 pejsci. Z akce máme i přes
jednu odcizenou lucernu dobrý pocit a určitě ji příští rok zopakujeme.
Za TOM 21121 Ještěrky Jesenice
Vítek Procházka, vedoucí

Foto V. Kejlová

Tříkrálová sbírka
Opět se přiblížil čas vánočních svátků a brzy přivítáme nový rok 2020. V prvních dnech
nového roku Charita Česká republika pořádá Tříkrálovou sbírku. Dle místních zvyklostí
v době připomínky Tří králů (6. ledna) budou chodit do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice skupinky „tří králů“ s koledou a budou vybírat do pokladniček příspěvky od občanů. Nejzazší doba koledování Tříkrálové sbírky 2020 byla Radou
CHČR schválena v rozmezí od 1. do 14. ledna 2020. Každým rokem se do této charita10

tivní akce zapojují žáci školní družiny a internátu ze Základní školy a Praktické školy
v Jesenici se svými vychovatelkami. Poprvé se převléknou do kostýmů Kašpara, Baltazara a Melichara hned po zimních prázdninách, v pondělí 6. ledna. Záměrem sbírky je
podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně
znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytováni na internátě školy. Výtěžek ze sbírky je odesílán na účet Charity Česká republika, naší škole
se pak vrací 65 % z výtěžku. Předem děkujeme za vlídné přijetí našich koledníků, za
vstřícnost a jakoukoliv podporu, přejeme všem krásné a požehnané Vánoce a ve zdraví a
klidu prožitý rok 2020.
Libuše Šmausová, ZŠ a PrŠ Jesenice
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PŘEHLED AKCÍ MĚSTA JESENICE A BLÍZKÉHO OKOLÍ
Měsíc
Datum
Prosinec

Čas

Název akce/ místo/ pořádá

so

21. 12.

1500

ne

22. 12.

1300 – 1600

ne

22. 12.

1600

po
út
út
út
Leden
pá

23. 12.
24. 12.
24. 12.
31. 12.

1700
1430
2230
1930

Předvánoční koncertíček žáků ZŠ a MŠ Jesenice/ kostel
sv. Petra a Pavla
Betlémské světlo/ Vlastivědné muzeum Jesenice
Vánoční setkání v kostele v Podbořánkách s divadlem,
betlémem, svařákem a koledami/ R. Zach a A. Králová
Koncert Zimmerman/ kaple Otěvěky
Koncert/ kaple Drahouš
Půlnoční/ kostel Jesenice
Ohňostroj/ náměstí Jesenice

24. 1.

2000

Městský ples/ hraje Sekvence Plzeň/ KD Jesenice

Bowling bar Jesenice - provozní doba
Po, Út
St, Čt
Pá
So
Ne

zavřeno
15.00 - 21.00
15.00 - 24.00
12.00 - 24.00
12.00 - 21.00

Pro skupiny od 15 lidí je možné domluvit i jinou otevírací dobu. Rezervace bowlingu:
739073021 (volat v době provozní doby).

Přehled termínů prázdnin
Vánoční
Pololetní
Jarní
Velikonoční

23. 12. 2019. – 3. 1. 2020, vyučování začne 6. 1. 2020
31. 1. 2020
2. 3. 2020 – 8. 3. 2020
9. 4. 2020

Přehled termínů jednání Zastupitelstva města Jesenice
26. 2., 29. 4., 24. 6., 23. 9., 2. 12.

Oznámení
Městský úřad Jesenice informuje veřejnost, že dne 23. 12. 2019 a 31. 12. 2019 budou
zkráceny úřední hodiny městského úřadu. Občané si tak mohou v tento den vyřídit své
záležitosti v době od 7 do 11 hodin.
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