27. 6. 2009 proběhly na náměstí oslavy udělení privilegií městu Jesenice. Hojnou účast
návštěvníků podpořilo počasí a bohatý program – vystoupení kroužků ZŠ - mladých karatistů,
country kroužku, pěveckého kroužku, taneční vystoupení Domova Krajánek, ukázka zásahu
SDH, šermířské vystoupení skupiny Ordál, divadelní představení, výstava fotografií aj.
Oslavy doplnil středověký jarmark a večerní ohňostroj. Velmi příjemný den! Perfektně
zorganizováno! S přáteli jsme se shodli, že by takovéto slavnosti mohly být každoročně.
E.K.
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Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rezignaci paní Hany Vanické na post
zastupitele města Jesenice, a to ke dni 30. 6. 2009, a bere na vědomí složení slibu
zastupitele pana Mgr. Petra Koníře a jeho nástup do funkce neuvolněného zastupitele, a to
s platností od 1. 7. 2009.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje prodej 3 692 082 ks podílových
listů spravovaných společností PIONEER Investments a převedení na spořící účet u GE
Money Bank.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje celoroční hospodaření města
a závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Jesenice za rok 2008 s výrokem: „souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad“.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu, kterou bude
převedeno z položky 5171 opravy a udržování 132 258,- Kč včetně DPH na položku
6121 budovy a stavby § 3631 veřejné osvětlení, a touto částkou bude uhrazena faktura
2901027 firmy Elektromontáže Olma s.r.o., Luženská 2030, Rakovník. Pokud bude
potřeba dopracovat projektovou dokumentaci, požaduje zastupitelstvo její dodání od firmy
Elektromontáže Olma s.r.o., Luženská 2030, Rakovník, před zaplacením faktury.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje použití volných finančních
prostředků z Fondu rozvoje bydlení na opravu a revitalizaci bytového fondu v majetku
města – výměna oken v domech: Zahradní 242 a Plzeňská 212.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání neschvaluje koupi id. 1/3 parcely p.č.
1709/23, ostatní plocha, zapsané u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Rakovník, na LV č. 1053 v kú. Jesenice u Rakovníka za částku 50 000,- Kč.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje prodej budoucího pozemku 131/1
v k.ú. Jesenice u Rakovníka o celkové výměře 179 m2, který vznikne oddělením
z pozemku p.č. KN 131 v k.ú. Jesenice u Rakovníka, firmě AL-MA s.r.o., Jesenice, za
cenu 100,- Kč/m2.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje zpracování zjednodušené
projektové dokumentace na zateplení ZŠ v Jesenici. Prostředky na vypracování projektu
budou rozpočtovou změnou uvolněny z běžného účtu – z rozpočtové rezervy.
Zastupitelstvo města stanovuje pracovní skupinu ve složení Ing. Sunkovský, Ing. Valuš,
Mgr. Vopatová a pan Vyleta pro stanovení parametrů pro zadání projektové dokumentace.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí
dotace k výzvě IOP číslo 02 egovernment v obcích – CZECH POINT.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje chod své JPO SDH II v Jesenici,
která bude v režimu pohotovosti, a má pro ni v rozpočtu města vyčleněné mzdové
prostředky.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání revokuje usnesení č. 13/14 ze dne
2. 3. 2009 ve smyslu, že původní finanční prostředky určené na nákup stavitelných lavic
v ZŠ budou použity z části na výměnu školních lavic a z části na výměnu podlahových
PVC či opravu chlapeckých toalet v ZŠ Jesenice.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje zadání územního plánu Jesenice
(města Jesenice a místních částí Podbořánky, Chotěšov, Bedlno, Kosobody a Soseň).
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje předloženou rozpočtovou změnu,
týkající se poplatku za trvalé vynětí lesního pozemku z plnění funkce lesa p.č. 1500 v k.ú.
Jesenice u Rakovníka ve výši 65 187,- Kč, a to pouze v případě, že nebude možnost
prominutí poplatku.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje předloženou rozpočtovou změnu,
týkající se použití výtěžku z loterií ve výši 144 151,- Kč na vybavení dětského hřiště
a opravu kapličky u obce Bedlno.
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Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na termínovaný vklad u GE Money
Bank na dobu trvání 3 měsíců z vkladu úročeného 1% na vklad úročený 2,2%.
Rada města po projednání schvaluje rozpočtové změny předložené ekonomkou MěÚ Ing.
Pikešovou. Přijetí dotace na zajištění voleb do EU parlamentu, dorovnání příspěvku Svazu
tělesně postižených. Rozpočtové změny jsou přílohou tohoto usnesení.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Vladimíra Kuncmana, Praha 8 Troja, o odprodej pozemků v k.ú. Jesenice 971, 974/2, 973/3. Pozemky budou vyvěšeny
na úřední desce a projednány v zastupitelstvu.
Rada města po projednání bere na vědomí nabídku paní Alice Novákové, Praha 10 –
Vršovice, na koupi id. 1/3 parcely p.č. 1709/23 a předává k jednání na nejbližším
zastupitelstvu.
Rada města po projednání schvaluje žádost společnosti Brda s.r.o., Jesenice, na zábor
chodníku před budovou č.p. 100 po dobu rekonstrukce střechy a žádost paní Černé
Jarmily, Praha 6, na zábor chodníku před č.p. 226, a to po dobu opravy vnější fasády
domu.
Rada města po projednání bere na vědomí cenovou nabídku na projekt zateplení základní
školy od IP IZOLACE POLNÁ.
Rada města po projednání vydává souhlasné stanovisko dle ust§ 2 zákona č.95/1999 Sb
o převodu pozemků ve vlastnictví státu na jiné osoby v k.ú. Kosobody, Chotěšov
a Jesenice pod číslem jednacím PF 1134/09, 1166/09, 1064/09.
Rada města po projednání schvaluje u příležitosti 600 let od udělení městských
privilegií vydání knihy pana Karla Fibigera „Dějiny Jesenicka“.
Rada města po projednání schvaluje využití finančních prostředků z FRB na obnovu
bytového fondu.
Rada města po projednání bere na vědomí požadavek na úpravu dopravního značení
místní komunikace vedoucí souběžně podél potoka v obci Podbořánky. Tato záležitost
bude předána odboru dopravy při MěÚ Rakovník k vydání stanoviska.
Rada města po projednání bere na vědomí informaci od SŽDC o prodeji pozemku 735/1
v k.ú. Jesenice u Rakovníka, a to za cenu 40 000,- Kč, a o přípravě pro vypracování
žádosti o udělení souhlasu vlády ČR k prodeji.
Rada města po projednání schvaluje výtisk pamětního listu u příležitosti 600. výročí
udělení městských privilegií v nákladu 400 ks v celkové hodnotě 12 000,- Kč.
Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 k organizační směrnici č. 1/2000 Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Dodatek je přílohou tohoto usnesení.
Rada města po projednání schvaluje objednávku frézování pařezů po skácených
stromech do celkové výše 20 000,- Kč.
Rada města po projednání schvaluje stanovení pronájmu vývěsních skříněk ve městě
Jesenici, a to ve výši 480,- Kč na rok, a pověřuje tajemnici ke kontaktování stávajících
uživatelů vývěsních skříněk, zda budou chtít tyto skříňky za výše stanovený poplatek
užívat.
Rada města po projednání schvaluje v případě započetí stavebních prací na stavbě
„Skladové a logistické centrum Jesenice“ bezplatné převzetí svrchní části zeminy /ornice/
a její použití pro rekultivaci bývalé skládky či úpravu a udržování veřejné zeleně.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Romana Zacha, Podbořánky 35,
o pronájem pozemku v k.ú. Podbořánky o velikosti cca 20 x 5 m, který těsně sousedí
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s pozemkem a nemovitostí žadatele. Pronájem pozemku bude řádně vyvěšen a poté
opětovně projednán radou města.
Rada města po projednání schvaluje žádost Mgr. Vopatové, ředitelky ZŠ a MŠ Jesenice,
na uzavření provozu MŠ z důvodu čerpání dovolené v době od 7. 7. 2009 – 14. 8. 2009.
Provoz bude opět zahájen 17. 8. 2009.
Rada města po projednání schvaluje žádost o povolení skautského tábora, který bude
pořádat skautské středisko Stopa Rakovník ve dnech 4. 7. 2009 - 18. 7. 2009 na parcele č.
603 v k.ú. Jesenice u Rakovníka mezi obcemi Kosobody a Bedlno s tím, že výše
zmíněný pozemek po skončení tábora uvedou do původního stavu.
Rada města po projednání schvaluje na doporučení sociálního odboru obsazení bytu
v DPS č.p. 36 po paní Nachtigalové panem Karlem Žemličkou, Lubenec. V případě
odmítnutí bytu panem Žemličkou bude byt nabídnut paní Terčové Marii, Jesenice.
Rada města po projednání schvaluje objednávku ohňostroje od firmy Ohňostroje, zábavná
pyrotechnika Pavel Novák, Přerov, a to v hodnotě 14 000,- Kč včetně DPH.
Rada města po projednání vydává souhlasné stanovisko k převedení pozemků z vlastnictví
státu na jiné osoby. Jedná se o parcely: p.č. 30 ostatní plochy v k.ú. Kosobody, p.č.
1924/47 zastavěné plochy a nádvoří v k.ú,. Jesenice /pozemek pod stavbou/.
Rada města po projednání schvaluje výběr firmy Dynal s.r.o., Čistá, která byla vybrána
poptávkovým řízením jako dodavatel oken ZŠ a MŠ Jesenice.
Rada města po projednání schvaluje prodloužení smlouvy dodatkem ke smlouvě č.1
s realitní kanceláří MT Progress, s.r.o., Rakovník, na zprostředkování prodeje domu čp.
31 v Chotěšově, a to do příštího řádného zastupitelstva. Starostka s realitní kanceláří
projedná viditelnější označení prodeje na nemovitosti.
Rada města po projednání bere na vědomí požadavek občanů Chotěšova na zapracování
sítí vodovodu a kanalizace do ÚP Jesenice a přilehlých obcí. Požadavek bude předán
pořizovateli a zpracovateli ÚP.
Rada města po projednání schvaluje žádost pana Romana Zacha, Podbořánky
35 o pronájem části pozemku 1682/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Podbořánky za účelem
údržby bezplatně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pozemek nesmí být
zaplocen.
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy s MK-mont illuminations s.r.o.,
Klášterec nad Ohří, na pronájem vánoční výzdoby.
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy s Ekostavby Louny s.r.o., Louny,
na provedení stavby „Jesenice – Mírové náměstí - rekonstrukce kanalizace“.
Rada města po projednání bere na vědomí směnu pozemku 1008 a 1007 (letní kino) za
pozemek 1565/1 (zahrada), vše v k.ú. Jesenice u Rakovníka, navrženou Biskupstvím
plzeňským, Plzeň. Směna pozemků bude řádně vyvěšena a projednána zastupitelstvem
města.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost Václava Vaněčka, Praha 4, o odprodej
pozemků 725/7, 767/2, 721/4, 67,767/1 v k.ú. Bedlno. Pozemky budou řádně vyvěšeny na
úřední desce a žádost projednána zastupitelstvem města.
Rada města po projednání schvaluje žádost manželů Měchurových, Wintrova 249,
Jesenice, o přemístění sloupku s elektroměrem z důvodů terénních úprav pozemku
a souhlasí s umístěním stavby sloupku na pozemek města vedle rozvodné skříně ČEZ.
Rada města po projednání schvaluje rozpočtovou změnu, která je přílohou tohoto
usnesení, a schvaluje poskytnout příspěvek ve výši 10 000,- Kč paní Adině Hykové, Krty
20, na účast na ME v Belgii.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Karla Jelínka, Soseň 41, o
pronájem části pozemku 39/1 v k.ú. Soseň za účelem udržování a pasení kozy s možností
oplocení. Pozemek bude řádně vyvěšen a provedeno místní šetření.
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Rada města po projednání a po provedení místního šetření schvaluje pronájem
části pozemku 39/1 v k.ú. Soseň panu Karlu Jelínkovi, Soseň 41, za účelem údržby
a pastvy bezúplatně. V případě oplocení se nájemné stanovuje na 5 Kč,- za m2 a rok.
Rada města po projednání bere na vědomí oznámení pana Romana Zacha a paní Andrey
Králové o konání veřejné akce s kulturním programem, a to dne 25. 7. 2009 v blízkosti
kostela sv. Jakuba Většího v Podbořánkách.
Rada města po projednání schvaluje členy výběrové komise na akci „Nástavba a přístavba
objektu požární zbrojnice“ v tomto složení: předseda: Taťána Čížková, místopředseda:
Jaromír Tůma, členové: Ing. Roman Valuš, Mgr. Danuše Vopatová, Eva Benešová,
zapisovatelka: Světlana Balounová.
Rada města po projednání schvaluje výběr lokality u ZŠ k instalaci herních prvků
dětského hřiště.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Pavla Johna, Jesenice 365, o
odkoupení vyhořelého žacího traktůrku, po stanovení zůstatkové ceny bude žádost
opětovně projednána v radě města.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost MUDr.Vladimíra Radovnického
o odkoupení parcely č. 1683/1 v k.ú. Podbořánky, prodej pozemku bude vyvěšen na
úřední desce, bude provedeno místní šetření a prodej projednán na nejbližším
zastupitelstvu.
Rada města po projednání schvaluje bezpečnostní řez topolu v lokalitě pláže Velkého
rybníka (vedle kiosku) vzhledem k jeho nebezpečnosti (v poslední době došlo u tohoto
stromu ke shozu několika silných větví do prostoru častého pohybu lidí). Bezpečnostní řez
bude proveden firmou Arborea Rakovník dle předložené cenové nabídky.
Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o právní pomoci s JUDr.
Ing. Martinem Florou, Dr., advokátem, Brno, v řízení proti rozsudku Okresního soudu
v Rakovníku č.j. 5 C 54/2008-384 ze dne 11. 5. 2009, a souhlasí s udělením plné moci
JUDr. Ing. Martinu Florovi, Dr, advokátovi.
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na dodavatele stavební akce
„Nástavba a přístavba objektu požární zbrojnice“ dle závěrů výběrového řízení a výběru
komise s firmou Betet s.r.o., Praha.
Rada města po projednání souhlasí se žádostí paní Aleny Makovské, Wintrova 158,
Jesenice, o umístění fotovoltaické elektrárny na střeše soukromého objektu stodoly na
adrese Wintrova č.p. 158. Fotovoltaická elektrárna umístěná na ploše cca 40m2 nebude
produkovat žádný hluk, prach ani jiné škodliviny.
Rada města po projednání schvaluje havarijní pokácení stromu (olše lepkavé) na p.č.535/1
v k.ú. Soseň, neboť strom je vážně poškozen na kmeni a ohrožuje majetek a zdraví lidí.
Rada města po projednání schvaluje úhradu správního poplatku ve výši 2 000,- Kč,
souvisejícího s územním řízením ohledně cyklostezek vedoucích v k.ú. Jesenice
a přilehlých obcích.
Rada města po projednání schvaluje odprodej vyhořelého žacího stroje /RIDER/ za
zůstatkovou prodejní cenu 3 000,- Kč.
Rada města po projednání bere na vědomí konání kulturní akce „Romantika - nostalgie“ šermířské vystoupení v ATC Jesenice dne 13. 8. 2009.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost paní Škalákové, Praha 9, o prodej části
pozemku 1621/2 k.ú. Jesenice. Po dodání vypracovaného geometrického plánu bude
pozemek vyvěšen na úřední desce a projednán zastupitelstvem města.
Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatků ke smlouvě na vypracování ÚP:
Dodatek č.2 na zpracování konceptu ÚP s Arch. Rolákem; Dodatek k mandátní smlouvě
s pořizovatelem ÚP na projednání konceptu ÚP.
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Rada města po projednání schvaluje výběr Dřevařské a lesnické společnosti s r.o., Most,
která podala nejvýhodnější cenovou nabídku na výměnu oken v bytových domech v ulici
Zahradní 240 a Plzeňská 212.
Rada města po projednání souhlasí se žádostí firmy TM servis, spol. s r.o., Jesenice,
o umístění fotovoltaické elektrárny na střeše objektu výrobní haly. Fotovoltaická
elektrárna bude umístěná na ploše cca 2 000 m2 , nebude produkovat žádný hluk, prach
ani jiné škodliviny.
Rada města po projednání bere na vědomí oznámení o výzvě Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových o prodeji pozemků v k.ú. Jesenice.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost Mgr.Vlasty Dočekalové o poskytnutí
příspěvku na kulturní vystoupení v Domově Krajánek v rámci oslav 100. výročí založení
tohoto zařízení.
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší s panem
Daliborem Schwarzem, Žatecká 100, Jesenice, pro potřeby soudního řízení.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Miroslava Jelínka o opravu
kanalizačních svodů a stoupaček v domě čp. 317 v ul. 5. května. K žádosti jsou doloženy
podpisy nájemníků domu . V domě bude provedeno místní šetření na jehož základě rada
rozhodne na některém z příštích jednání.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Miroslava Jelínka o svépomocné
vybudování parkovacích míst před domem čp. 317 na ppč 763/11. K žádosti jsou
doloženy podpisy nájemníků domu čp. 317 a čp. 316. Město nemá námitek proti
vybudování parkovacích míst. Parcela 763/11 je v majetku PFČR a realizace záměru je
podmíněna souhlasem vlastníka.
Rada města po projednání schvaluje výběr firmy Revo hřiště s.r.o., Rožnov pod
Radhoštěm a uzavření smlouvy s výše jmenovanou firmou na realizaci akce „Dětské
hřiště u ZŠ“.
Rada města po projednání schvaluje Bc. Zdeňka Vodrážku, bytem Oráčov 156, na místo
vedoucího sociálního odboru při MěÚ v Jesenici.
Rada města po projednání schvaluje na základě usnesení zastupitelstva ze dne 8. 6. 2009
usnesení č. 16/10 uzavření smlouvy o půjčce z FRB na výměnu oken v městských domech
čp. 242 ul. Zahradní a čp. Plzeňská 212.
Rada města po projednání schvaluje paní Jitku Lacinovou, Bezručova čp. 287, Jesenice,
na místo kronikářky města Jesenice.
Rada města po projednání schvaluje žádost dětské organizace Sluníčko, Slaný, o povolení
ohňostroje v místech tábora za Fikači, a to v případě, že budou dodrženy zásady
bezpečnosti.
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Romanem Valušem na
akci „Rekonstrukce a nástavba požární zbrojnice – stavební dozor“.
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zkušební provoz
autobusové linky Chotěšov – Jesenice, a to 1x v týdnu s dopravcem Václavem Lexou,
Lexatrans , Čistá.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 26. 9. 2009 takto:
Bedlno
8.00 – 8.15 hod.
Chotěšov
8.25 – 8.40 hod.
Jesenice náměstí
8.50 – 9.10 hod.
Jesenice dvůr
9.15 – 9.35 hod.

Podbořánky
Soseň
Kosobody

9.45 – 10.00 hod.
8.00 – 8.20 hod.
8.25 – 8.45 hod.

Sváží se pouze elektronika, obaly od olejů a barev, zářivky,
pneumatiky, autobaterie a lednice.
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KINO JESENICE
(programy kina naleznete též na webových stránkách obce – www.jesenice-ra.cz/kulturni-akce)

ŘÍJEN
pátek
středa
pátek
pátek
pátek
pátek

2. 10.
7. 10.
9. 10.
16. 10.
23. 10.
30. 10.

20.00 hod.
13.00 a 15.15 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.

Případ nevěrné Kláry
Cesta na měsíc (3D brýle v ceně)
Operace Dunaj
Harry Potter a Princ dvojí krve
Pařba ve Vegas
Proroctví

LISTOPAD
pátek
6. 11.
středa 11. 11.
pátek 13. 11.
pátek 20. 11.
pátek 27. 11.

20.00 hod.
13.00 a 15.15 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.

Vene, Vidi, Vici
Kletba Měsíčního údolí
Piráti na vlnách
Zack a Miri točí porno
Jánošík

Základní škola a mateřská škola Jesenice Vás zve dne 7. 10. 2009 na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY
Zahrada bude zpřístupněna:
od 10.00 – 12.00 hod. pro školy, od 14.00 – 17.00 hod. pro veřejnost
Program:
1. Prohlídka školní zahrady
2. Výstavka zahradních výpěstků
3. Výstava výtvarných prací žáků
4. Prohlídka dendrologické
a geologické stezky
Součástí výstavky budou i výpěstky z Vašich
zahrádek, které můžete přinést
do 5. 10. do 15 hod. do ZŠ. Vaši pomoc
uvítáme.

Muzeum Jesenice
15. 9. - 1. 11. 2009
7. 11. - 3. 1. 2010

Sharka Anvara – fotografie a Zuzana Stehnová – návrhy a textilní
ralizace
50 let vlastivědného muzea Jesenice
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Akce Drahouš
17. – 19. 10. 2009 – Havelské posvícení
31. 10. 2009 Odpoledne s Lidovým divadlem Tereza

Akce Kulturní komise při MěÚ Jesenice
6. 11. lampionový průvod městem Jesenice
24. 11. ZŠ, MŠ speciální a Praktická škola Jesenice: výroba adventní dekorace
26. 11. rozsvícení vánočního stromu u Základní školy Jesenice
6. 12. Mikulášská zábava pro děti v KD Jesenice
16. 12. vánoční zpívání v KD Jesenice

Při příležitosti Světového dne hospiců pořádá Společenství Androméda, o. s., Velká
Chmelištná 10. 10. 2009 od 13.00 hod.

3. den hospice sv. Antonína a sv. Terezy
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Výtěžek je určen na účet veřejné sbírky číslo
399 515 339/0800 založené na podporu výstavby hospice.
Program:
13.00 Mažoretky, zahájení Světového dne hospiců
13.20 Přivítání hostů
13.25 Jitka Caltová (skladby A. J. Kryštofa)
13.35 Pěvecký sbor Magistrae Raconenses Rakovník
13.55 Poděkování jednotlivcům a firmám
14.10 Harmonický sextet, ZUŠ Rakovník
14.30 Eva Roubíčková, vrchní sestra na Radioterapeutické a onkologické klinice FN
Královské Vinohrady
14.45 Pěvecký sbor Václav Čistá
15.05 Prezentace výstavby pobytového zařízení Androméda a výstavby hospice sv. Antonína
a sv. Terezky
15.25 Otakar Brousek – myšlenky A. J. Kryštofa
15.40 Manželé Šmoldasovi pod uměleckým jménem Zeurítia
15.55 Jaroslava Šandová, staniční sestra Radioterapeutické a onkologické kliniky FN
Královské Vinohrady
16.15 Pěvecký sbor La Gioia Nové Strašecí
16.35 Hradní Duo
17.30 Poděkování a závěr
20.00 K tanci a poslechu hraje kapela Jesiban z Jesenice

17. – 18. 10.2009 – Poslední parní víkend v železničním muzeu ČD Lužná

17.- 18. 10. 2009 – Křivoklání (rytířská klání, řemesla, divadelní představení, dobový
tanec) na hradě Křivoklátě
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17. – 18. 10. 2009 Proběhne 11. ročník Outdoorového festiválku v Jesenici
Program:
sobota 17. 10.
Memoriál Aničky Kalinové (turistické pochody a turistické jízdy na kole)
Starty od 7.30 do 9.30 hod. v budově ISŠ, vchod od muzea; cíl zde do 16.00, pak v kině.
Trasy pro pěší:
10 km: Jesenice - Pláveč - Kosobody - Jesenice
14 km: Ležky - Malměřice - Stebno - Petrohrad - Jesenice
26 km: Ležky - Lubenec - Liščí skály - Bílý kříž - sv. Jiří - Tiské rozcestí - Blatenská rokle
- Blatno - Stebno - Petrohrad - Jesenice
(pro trasy z Ležek bude přistaven autobus v Jesenici u startu v 8.30, start bude v 9.42 hod.
na zastávce ČD Ležky – po příjezdu vlakového přípoje z Rakovníka)
Trasy pro cyklisty:
18 km: Jesenice - Krty - Blatno - Stebno - Petrohrad - Chotěšov - Bedlno - Kosobody Jesenice
25 km: Jesenice - Krty - Blatno - Malměřice - Ležky - Malměřice - Stebno - Petrohrad Jesenice
(Trasy jsou sjízdné trekovými koly, není nutné mít kola horská. Cyklista je povinen mít na
hlavě přilbu. Na startu lze uschovat zavazadla.)
Startovné: dospělí 20,-Kč; děti do 15 let 0,-Kč; člen KČT s průkazkou 10,-Kč)
Jesenický surovec (Závody horských kol na 50 km)
Start hlavní kategorie v 10.00 hod. v autokempingu Jesenice, prezentace 8.00 - 9.45. hod.
Rovněž budou postaveny kategorie pro děti a mládež.
Startovné: do 9. 10. 2009 250 Kč, přihlášení v den startu 350 Kč. Mladiství do 18 let
zaplatí polovinu, děti do 15 let neplatí.
Letošní Surovec vás překvapí několika novinkami - zázemí celého závodu bude nově celé
v AUTOKEMPINKU Jesenice; poprvé bude možná volba krátké trasy (26 km) a dlouhé
trasy (50 km).
Trať je složena z původního okruhu 22 km a úplně nové části 28 km s celkovým
převýšením cca 1000 m, krátká trať (26 km) se jede na nové části okruhu a má převýšení
cca 420 m. V případě velmi nepříznivého počasí bude nová část trati zkrácena o cca 6 km
Délky tratí: dospělí – 50/26 km; junioři a juniorky - 26 km; kadeti - 6 km; starší žáci - 3
km; mladší žáci - 2 km; děti - 2 km; miniděti - 1 km; motorkáři -150 m
Startovné zahrnuje pamětní předměty, 2x občerstvení na trati v průběhu závodu,
občerstvení po dojezdu do cíle (guláš), nápoj (pivo) a slosovatelný kupón do tomboly. Dále
startovné zahrnuje zdravotní zajištění během závodu, měření času pomocí čipů a SMS s
výsledkem po dojetí do cíle.
Zajištěné lezení na Kapucínských skalách
Možnost zalézt si pod dohledem zkušených cvičitelů na Kapucínských skalách u Ležek –
od 9.00 do 15.00 hod.
Možnost využít autobusové dopravy z Jesenice do Ležek. Odjezd autobusu v 8.30 od
muzea v Jesenici.
Cyklus přednášek o cestování a horolezectví
Strhující zážitky, skvělá atmosféra, známé osobnosti, milí hosté. Možnost občerstvení.
Zahájení v 17.00 v kinosále. Ukončení programu v pozdních nočních hodinách
V předsálí možnost burzy outdoorového vybavení.
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Neděle 18. 10.
Terénní běh (závody v terénním běhu na 6 a 12 km + dětská trať)
Start v autokempu v Jesenici.
Dětské kategorie od 10.00, dospělí hromadně v 10.30 hod.
Prezence: 9 - 10 hodin v autokempu Jesenice
Startovné: 50,- Kč, - pouze dospělí, dětské kategorie startovné neplatí
Tratě : hlavní závod 12 km – po lesních cestách, převýšení cca 200 m, jeden okruh 6 km;
muži 2 okruhy, ženy 1 okruh
Kategorie : A - muži do 39 let, B - muži 40 - 49 let, C - muži 50 - 59 let, D - muži nad 60
let, E - ženy do 34 let, F - ženy nad 35 let
podmínkou vyhlášení kategorie bude účast nejméně 3 závodníků – závodnic
Závod je zařazen do Poháru běžců Kladenska a Rakovnicka.
Dětské a mládežnické kategorie:
Minižáci a minižákyně (do 7 let) – nenáročná trať lesem, cca 1 km, start v 10 hodin
Žáci a žákyně do 10 let – 1,5-2 km
Žáci a žákyně do 14 let – 3 km
Dorostenci a dorostenky – 6 km (jeden okruh), start v 10:30 společně s ženami a muži
Přelanění zatopeného lomu
Délka 52 m, převýšení 6 m, výška startu 10 m nad vodou.

Knižní novinky
Simona Monyová
Judith McNaught
Jaroslav Němeček

Jane Austenová
Mureil Barberyová
Helelna Brožíková

Sanditon
S elegancí ježka
Terezka a kaštanový
kluk
Ken McClure
Spletitá síť
Jeffrey Eugenides
Hermafrodit
Ken Follett
Na věky věků
Noah Gordon
Katalánec
Noah Gordon
Lékařka
Noah Gordon
Poslední žid
Noah Gordon
Šaman
Vratislav Hart
Jak to vlastně bylo
Mo Hayder
Rituál
Khaled Hosseini
Lovec draků
Linda Howard
Líbej mě, když spím
Michael Chabon
Židovský policejní
klub
Michal Ivasienko
Na kolech pod Mt.
Blanc
P. D. Jamesová
Soukromá pacientka
Táňa Keleová
Pozlátko
Růžena Klementová Kočičí povídání
Dean Koontz
Intenzita
Meriem Lahcene
Stále na útěku
Robert Masello
Vigilie
Simona Monyová
Sebemilenec

Jaroslav Němeček
Petr Novotný
Wolfgang Ott
H. Pawlowská
Jean Plaidy
Nora Robertsová
Nora Robertsová
J. K. Rowlingová
Kitty Sewellová
Bernhard Schlink
Hanna. Schottová
Wilbur Smith
Igor Štiks
John Updike
Magda Váňová
V. Vondruška
J. Wilsonová
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Tchýně a uzený
Dvojí láska
Čtyři tajemství
Čtyřlístku
Smějeme se se
Čtyřlístkem
Jako Čuk a Gek
Amazonie
Když sob se ženou
snídá
Královy pošetilosti
Měsíční perly
Srdce oceánu
Bajky Barda
Beedleho
Ledová past
Předčítač
Máma Masajů
Zlatá liška
Eliášovo křeslo
Vesnice
Přítulný Zajíček
Letopisy královské
komory IV.
Moje sestra Jodie

Proběhlo...
30. 5. 2009 Strašidelný les
Letos proběhl již devátý ročník Strašidelného lesa. Na jeho organizaci se podílelo 63
strašidel, další lidé byli u startu, na trase a v cíli na Drahouši. Na trase jste mohli potkat
Pindruše, zakleté princezny, zombie, čerty, loupežníky, duchy, víly, divochy černokněžníka...
Startovalo se ve 20.00 hod. a trasou prošlo 332 platících návštěvníků. Počasí nám nejprve
nepřálo, ale potom se umoudřilo a nakonec nám strašidlům bylo pěkně horko. Udělejte 300 x
baf a hop do křoví, potom se určitě zapotíte také.
Příští rok se bude konat 10 jubilejní ročník. Možná se objeví nějaká nová strašidla.
Děkujeme všem pomocníkům, sponzorům a hlavně strašidlům za pomoc.
H.Vanická
25. 7. 2009 Svatojakubsko-annenská pouť v Podbořánkách a vystoupení Báry Basikové
Součástí pouti konané v okolí kostela sv. Jakuba bylo i divadelní představení, které
pořádal Roman Zach a Andrea Králová. Pouť zakončilo vystoupení zpěvačky B. Basikové
v kostele.
Když jsem se dozvěděla, že si mohu v Podbořánkách z bezprostřední blízkosti
poslechnout Báru Basikovou a setkat se s ní, neváhala jsem ani vteřinu. Navíc, osoba pana
Zacha vždy zaručí něco překvapivého a osobitého (ani tentokrát nezklamal!).
Jemné, kultivované a velmi lidské vystoupení, po všech stránkách dokonalé, bylo
pohlazením po duši a krásně prožitým dnem.
J. Juříčková

1. 8. 2009 zábava na Drahouši na téma ŠKOLA
- této tematické zábavy se zúčastnilo mnoho žáků, prvňáci s kornouty bonbónů, školníci,
uklízečky, inspektoři, rozdával se rybí tuk, někteří měli svačiny a většina neměla přezůvky!
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Prakiáda na Drahouši
Prakiáda byla na závěr prázdnin, zúčastnilo se jí 44 soutěžících. Nejmladšímu byly 2,5 roku a
nejstaršímu 63 roků, soutěžilo také 8 žen. Střílelo se prakem vlastní výroby, takže byly různé
modely, např. s optikou (na praku byly připevněné brýle), s otvírákem na lahve, taktéž
velikosti a způsob opracování nabízely spoustu kuriozit. Cílem byly různě bodově rozlišené
terče. Soutěžící mohl získat max. 22 bodů. Vítěz strejda Krkovička skolil 14,5 bodu. Po
ukončení se opékaly buřtíky.
A. Johnová

23. 8. 2009 Mše s biskupem Mons. Františkem Radkovským v jesenickém kostele
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12. 9. 2009 Štrúdlování
Za nevelké účasti místních proběhl další ročník jesenického Štrúdlování. Po krátkém
zahájení přítomní návštěvníci necelou hodinku pozorovali, jak porota anonymně hodnotí
vzhled a chuť dvanácti soutěžních štrúdlů, všechny sladké, jablečné i hruškové, a těšili své
chuťové buňky vůní a lákavým vzhledem štrúdlové dobroty. Někteří využili volné chvíle a
navštívili vnitřní prostory muzea a zhlédli výstavu obrazů regionálních malířů.
Letošní ročník vyhrály Terezka Alexijjvá (vzhled) a paní V. Šmausová (chuť).
Teprve po verdiktu poroty měli i přihlížející možnost ochutnat velmi zdařilé výrobky
místních kuchařek. Štrúdly na ochutnání dodala mimo soutěž i ISŠ Jesenice (slané i sladké).
Doprovodný program nastal až v odpoledních hodinách koncertem dvou kapel.

Příspěvky od...
Krtský Chlapinec žije pro obec
Pod tímto sloganem proběhla v Krtech již druhá Prázdninová show, kterou pořádalo
neformální uskupení mužů v Krtech – „ Krtský Chlapinec“ 22. 8. v 10.00 hod. odstartoval den
Spanilou jízdou traktorů, která každoročně přilákala více než stovku zájemců o svezení se na
ozdobených vozech. V lese pak hledali cestující ukrytý poklad krále Šalamouna. Letos ho
našla paní Marie Sladová z Krt. Po obědě se na krtské návsi konalo hasičsko-nehasičské klání,
ve kterém si družstva soutěžících mohla vyzkoušet řezání polena kaprem, motání hasičských
hadic anebo potopení se do lavoru na čas. Pro děti krtští muži připravili dárek ke konci
prázdnin v podobě profesionálního kouzelníka, jehož kouzla nemohli pochopit ani dospělí.
Večer byl zakončen Chlapincovou zábavou pod širým nebem a s živou muzikou.
Chlapinec vznikl v roce 2007 a sdružuje bezmála 40 mužů z Krt, ale také přespolní.
Pravidelně se schází k plánování aktivit, má svoji hymnu a rituál zasedání. Všechny akce
pořádá z vlastních příspěvků a sponzorských darů. Jeho hlavním cílem je snaha o kulturní a
společenský život v obci a rozvoj komunikace mezi lidmi. Několikrát již muži pořádali
poznávací výlety, připravili program ke Dni dětí a také volili z řad žen, vždy na Silvestra,
Dobračku roku. Akcí je mnoho a o všech jsou informovány také okolní obce. „Budeme rádi,
pokud se přijdou k nám do vsi pobavit i ostatní lidé, třeba na Průvod Martinů na bílých
koních, který v listopadu přiveze do každého stavení sníh jako symbol vláhy,“ říká pan
Jaroslav Štercl, předseda Chlapince.
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Smutnění
baskytara, Magdalena Mikesková –
saxofon) podali v dané situaci maximum!
Činila se i kapela Dlouhá noc se
zpěvačkou Renatou Burgethovou. Slyšeli
jsme celou řadu zapomenutých, ale
krásných hitů. Bohužel – děti musely odejít
a na účinkující se dívaly prázdné lavice.
Komický, ale ve tmě s blikajícími
reflektory přímo hrůzostrašný pohled.
Snažila se i obsluha ve stánku. Paní
Kateřina Uhrová a Vladěna Kubičková,
zaměstnankyně Muzea T. G. M., nabízely
vedle piva a různých druhů limonád
i vynikající kávu a drog. Nešlo odolat ani
voňavým špekáčkům. Mistři kuchaři by se
mohli učit!
Kdybych měl hledat chyby, tak potom
očima dětí: v hodinové přestávce běhaly
mezi lavicemi a marně hledaly nějakou
atrakci pro zabavení.
Prožil jsem krásné odpoledne, a přesto
jsem smutnil. Když jsem se okolo deváté
vracel domů, kladl jsem si otázku: Proč
nesmutním při akcích v Drahouši nebo
v Krtech?
Řediteli Povolnému jsem slíbil, že
příští rok požádám paní starostku o klíč
k městskému rozhlasu a budu volat a volat:
Přátelé, pojďte se bavit! Už jsme se dlouho
neviděli!
Ř

Tak jsem si v Jesenici opět zasmutnil.
Zavinily to Štrúdlové slavnosti, které
Vlastivědné muzeum Jesenice, pobočka
Muzea T. G. M. Rakovník, připravilo pro
nás, malé i velké Jeseničany.
Byl jsem vybrán do soutěžní poroty,
což bylo důvodem, že jsem celou akci
vnímal nejen jako divák, ale i jako jeden
z organizátorů. Proto jsem se rozhodl
vysvětlit své smutnění za stolkem, ve
kterém pětičlenná komise hodnotila kvalitu
i estetickou krásu do soutěže zařazených
výrobků.
Při pohledu na prázdné lavice přede
mnou jsem cítil, jak se mi svírá srdce a jak
nad mým tradičním optimistickým
pohledem na život vítězí ono nebezpečné
smutnění. Smutek z Jesenice, smutek
z Jeseničanů, smutek z toho, že jsme stále
stejní: nedovedeme společně vypnout a
bavit se. Kritizovat ano, ale tím všechno
končí.
Myslím si, že ředitel Muzea T. G.
Masaryka v Rakovníku František Povolný
nabídl dospělým návštěvníkům maximum.
Dva večerní koncerty snesou i to
nejpřísnější měřítko. Modří raci skutečně
řádili a - i když nebyli kompletní a sem
tam se objevila chybička - nadchli. Nejsem
příznivec euforického tleskání, ale
tentokrát jsem se při rokenrolu přestal i já
kontrolovat. Dvě sólové zpěvačky, Barbara
Kořenová a Kateřina Blažková, stejně tak
ostatní (Rosťa Odvárka – bicí nástroje, Jan
Grünvald – kytara, Eliška Vlachová –
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UTKÁNÍ ODDÍLU KOPANÉ FC JESENICE
V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2009 - 2010
IV. TŘÍDA - FC JESENICE B - PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ
DRUŽSTVA
FC Jesenice B - Blatno
FC Jesenice B - Petrohrad
FC Jesenice B - Hředle
FC Jesenice B - Lišany

SKÓRE BRANKY
3:4
6:0
4:1
1:2

Novotný 2, Vondrák
Novotný 2, Vopat 2, Ryšlavý, Vondrák
Vopat, Vondrák, Novotný A., Marek
Vopat

IV. TŘÍDA - FC JESENICE B - MISTROVSKÁ SOUTĚŽ
DRUŽSTVA
Olympie Rakovník B - FC Jesenice B
TJ Šanov - FC Jesenice B
FC Jesenice B – Meteor Hřebečníky
FC Hořesedly - FC Jesenice B

SKÓRE BRANKY
2:3
0:7
8:0
0:3

Vopat, Novotný A., John P.
Vopat 2, John J. 2, Altman, Kotek, Marek
Novotný 4, Řehoř 2, Ryšlavý, Reištetter
Brda J., Novotný, John J.

TERMÍNY PŘÍŠTÍCH UTKÁNÍ DRUŽSTVA FC JESENICE B
TERMÍN
Neděle 13. 9.
Sobota 26. 9.
Neděle 4. 10.
Neděle 11. 10.
Neděle 18. 10.

SOUPEŘ
So Lodenice
VOLNO
FALCO Kounov
ESTA Oráčov
So Panoší Újezd
B. Lubná

TERMÍN
Sobota 24. 10.
Středa 28. 10.
Neděle 1. 11.
Sobota 7. 11.
Neděle 15. 11.
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SOUPEŘ
FK Svojetín
TJ Slabce
FC 05 Zavidov
So Ruda
FC Po Olešná

I. B TŘÍDA - FC JESENICE A - PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ
DRUŽSTVA
FC Jesenice B - Touškov
FC Jesenice B - Branov
SK Dorost A - FC Jesenice B
FC Jesenice B - Mýto
FC Jesenice B - Kryry

SKÓRE BRANKY
1:8
1:2
3:4
4:1
2:0

Šamberger
Učík
Weiss, Růžička J., Worofka, Hink
Učík, Kotek, Wittman, vlastní
Hink, Závora

I. B TŘÍDA - FC JESENICE A - MISTROVSKÁ SOUTĚŽ
SKÓRE BRANKY

KOLO DRUŽSTVA
1.
2.
3.

FC Jesenice B – Spartak TOS Žebrák
FK Chmel Mutějovice - FC Jesenice B
FC Jesenice B - Praskolesy

1:2
3:1
3:0

Závora
Šamberger
Břečka, Kotek, Šamberger

Dovolte, abych Vám představila společnost v oblasti výživy a regulace váhy,
společnost, která pomáhá měnit životy lidí na šesti kontinentech, v 65 zemích světa –

Herbalive
Na základě poznatků předních světových odborníků vyvíjí jedny z nejlepších produktů
na čistě přírodní bázi
v oblasti regulace váhy,
cílené výživy, energie a fitnes
a osobní péče,
výrobky pro vnější výživu.
Nejdříve jsem byla více jak rok spokojenou zákaznicí.
Dnes jsem nezávislý distributor firmy Herbalive a Váš wellness poradce.
Více nabízím na: www.katalogcrv.cz/sJajou.
Dotazy zodpovím a ráda poradím na
JJaroslava@seznam.cz

Vydává město Jesenice. Redaktoři E. Konířová, Z. Modrý, foto J. Měchura, technická
úprava a tisk P. Koníř. Jesenice, září 2009. Povoleno OÚ Rakovník RRR - oddělení
kultury - evidenční číslo MK-ČR-E 17651 ze dne 14. 6. 2007. Vychází nepravidelně,
č. 3/2009 vyšlo nákladem 150 ks. Cena 10,- Kč.
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