21. 10. slavnostní setkání k 50. výročí Zvláštní školy v Jesenici

Jaroslava Pašíkovská – vedoucí stavebního úřadu v Jesenici
V dnešním Jesenickém občasníku jsem
dostala prostor k přestavení své práce, kterou vykonávám na Městském úřadě
v Jesenici. Jsem zde zaměstnána již 18 let,
jako vedoucí stavebního úřadu 4 roky, můj
kolega Ing. Petr Makovský představí svoji
práci v následujícím čísle.
Jak je z názvu zřejmé, vykonávám práci
podle
stavebního
zákona
č. 183/2006 Sb. a příslušných vyhlášek a
dalších zákonů, např. zák.č. 500/2004 Sb. –
správní řád atd. Jedná se o povolení umisťování staveb, stavební povolení, užívání
stavby „kolaudace“, ale i odstraňování staveb, zabezpečování staveb… Dále je to
přidělování popisných a evidenčních čísel
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a
další řízení a práce dle potřeb a požadavků
města. Podle stavebního zákona vykonáváme státní správu ve správním obvodě
obecních úřadů Děkov, Hořovičky, Kolešov, Pšovlky, Švihov, Oráčov, Krty, Žďár,
Drahouš a města Jesenice. Podle stavebního zákona bylo v minulém roce evidováno
212 žádostí, stížností 5.
Co bych chtěla čtenářům touto cestou říci, je to, že pokud mají pochybnosti, zda stavba podléhá nějakému řízení (územní souhlas – územní rozhodnutí, ohlášení- stavební
povolení atd.), mohou se na nás bez obav obrátit – poradíme, popř. pomůžeme
s vyplněním žádosti, což si většina již ověřila.
Na závěr vám přeji bezproblémové stavby a přátelské sousedské vztahy.

Pracovní doba sběrného dvora v Jesenici
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.30 – 11.00
8.30 – 11.00
8.30 – 12.00

11.30 – 16.00
11.30 – 16.00
11.30 – 16.00
11.30 – 16.00
11.30 – 16.00
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Vánoční nabídka cukrářských výrobků
ISŠ Jesenice, Rabasova ul., tel. 313 599 325, 313 599 391, linka 22
objednávky do 30. 11.
Výdej 20. 12. – 21. 12. 2011 (7.00 – 14.30)
Čajové pečivo
1 kg / směs/ ......................... 240,- Kč/kg

Korpusy
kremrole .............................. 2,50 Kč/ks
košíčky malé ....................... 2,00 Kč/ks
griliážové trubičky .............. 3,00 Kč/ks
rakvičky............................... 2,50 Kč/ks
listové šátečky..................... 2,50 Kč/ks
laskonky .............................. 4,00 Kč/ks
košíčky střední linecké........ 2,50 Kč/ks
laskonky malé ..................... 2,50 Kč/ks
kornoutky ........................... 180,-Kč/kg
kokosky .............................. 160,-Kč/kg

Pracny.................................. 190,- Kč/kg
Linecké třené....................... 190,- Kč/kg
Vaflové rohlíčky.................. 190,- Kč/kg
Linecká kolečka .................. 210,- Kč/kg
Cukroví z vína ..................... 180,- Kč/kg
Ořechy ................................. 250,- Kč/kg
Kornoutky plněné................ 250,- Kč/kg
Žloutkové piškoty................ 190,- Kč/kg
Čokoládové kostky.............. 210,- Kč/kg
Čajová marína ..................... 210,- Kč/kg
Ořechové košíčky................ 250,- Kč/kg
Papájové soudečky.............. 250,- Kč/kg

Vánoční dorty..................... 150,- Kč/kg
Roláda kokosová ............... 140,- Kč/ks
Roláda ořechová................. 140,- Kč/ks
Roláda čokoládová............. 160,- Kč/ks

Cukrářské práce
ISŠ Jesenice, Smetanova ul., tel: 313 599 224
objednávky do 30. 11.
Výdej 20. 12. – 21. 12. 2011 (8.00 – 14.00)
1kg (směsi) ......... 240 Kč
Lin. kolečka s rumovkou..............235 Kč
Třené tmavé..................................235 Kč
Třené světlé ..................................235 Kč
Marína ..........................................255 Kč
Pracny...........................................235 Kč

Druhy : Linecká kolečka
s marmeládou..................... 235 Kč
Linecké vánoční tvary ....... 240 Kč
Vaflová kolečka
s ořechovkou...................... 240 Kč
Vaflové rohlíčky................ 235 Kč
Ořechy tmavé .................... 255 Kč
Balné 1kg – 2kg - 3kg- 5kg ............... 10 Kč
Sněhové pečivo balíček 0,250kg ....... 50 Kč
Kokosový kmen 0,100kg ................... 20 Kč

Vánoční dort................................ 260 Kč
Vánoční batul ................................ 95 Kč

Rolády: čokoládová 160 Kč, ořechová 150 Kč a kokosová 150 Kč
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Přehled akcí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18. 11. od 20.00 v KD Jesenice: Karneval pro dospělé, hraje Šlapeton
19. 11. od 20.00 Hudební klub Truhlárna: Rakovnickej potok + Trativod
23. 11. Babinec – hostinec Drahouš: od 17.00 výroba adventních věnců
23. 11. Kino Jesenice: 13.00 a 18.00 – Saxána a lexikon kouzel
24. 11. od 16.30 Rozsvícení vánočního stromu na nádvoří ZŠ
25. 11. od 17.00 Předadventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Jesenici
30. 11. – 1. 1. Vlastivědné muzeum Jesenice: Vánoční prodejní výstava
2. 12. od 20.00 Hudební klub Truhlárna: Poutníci – vánoční koncert
3. 12. od 16.00 v KD Jesenice: Mikulášská zábava pro děti, hrají Ladrovi
4. 12. od 15.00 Mikulášská nadílka – hostinec Drahouš
10. 12. od 17.00 Vlastivědné muzeum Jesenice: Adventní koncert
16. 12. od 20.00 Hudební klub Truhlárna: Pina&coLada – jazzový večírek

• Vystoupení Jesenické bandy a pěveckého kroužku při ZŠ a MŠ Jesenice
24. 12. od 14.00 v kostele sv. Petra a Pavla v Jesenici
25. 12. od 15.00 v kostele sv. Bartoloměje ve Velké Chmelištné
26. 12. od 15.00 v kostele sv. Jana v Ostrovci u Velečína

Proběhlo
Akce Základní školy a mateřské školy Jesenice
5. 10. divadelní představení pro školní družinu a mateřskou školku – Divadélko Kos:
Udatný Matyáš
6. 10. Den s Lesy ČR – Sv. Hubert
19. 10. přírodovědná exkurze 2. a 4.A tř.: Čabárna Kladno
20. 10. vlastivědná exkurze 4.B a 5. tř.: Praha
20. 10. výtvarně-dějepisná exkurze 6. – 9. tř.: Stará Boleslav, Brandýs nad Labem,
Šestajovice
25. 10. hrad Křivoklát – MŠ + 1. tř.: pohádka „Zachraňte princeznu“,
návštěva Informačního centra LČR Křivoklát
31. 10. – 4. 11. sběr starého papíru
Základní škola a mateřská škola Jesenice děkuje touto cestou všem občanům, kteří přispívají k třídění odpadů a přinesli starý papír do školy, aby nás podpořili a pomohli získat finanční částku, jež bude využita na nákup pomůcek do školní družiny.
I díky Vaší pomoci jsme odevzdali 2 t papíru, 610 kg kartonu a 127 kg PET víček a celkem jsme obdrželi 4864 Kč. Děkujeme za pomoc a doufáme, že nás příště opět v této
akci podpoříte.

Úspěchy žáků
12. 10. Rakovnický vytrvalec
Úspěšným běžcem na 1 000 m byl Marek Doležal (5. tř.), který se s časem 4:11,0
umístnil na 10. místě, a Martin Pokorný (4. B tř.) s časem 4:20,0, který se umístil na
16. místě (celkem 33 soutěžících).
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V logické olympiádě se Miloš Müller (8. tř.) umístnil na 16. – 17. místě z 1 224 soutěžících v základním kole Středočeského kraje
20. 10. Podzimní kolo botanické soutěže (celkem bylo 48 soutěžících)
3. místo: Václav Hron (7. tř.)
6. místo: Barbora Komárková (7. tř.)
11. místo: Šárka Hudčeková (7. tř.), 12. místo: Petra Sunkovská (7. tř.)
Další informace najdete na www.zsjesenice.cz

15. – 16. 10. Festiválek přírodních sportů
V průběhu víkendu 15. a 16. října 2011 se do Jesenice opět sjeli příznivci pohybu ve
volné přírodě.
O tom, že třináctka nemusí být vždy nešťastné číslo, svědčí skutečnost, že právě třináctý ročník již tradičního Festiválku přírodních sportů a cestování dopadl na výbornou.
Oproti dvěma předcházejícím ročníkům, kdy někteří účastníci přijížděli či přibíhali do
cíle na pokraji smrti podchlazením, letos počasí opravdu přálo. Všichni, kteří nevěnovali
víkend povalování u televizních seriálů a vysedávání u počítače, si vychutnávali slunečný podzimní dny.
V sobotu odstartoval závod horských kol Jesenický surovec. Závodilo se ve dvou kategoriích - na trase dlouhé 47 km a na trase zkrácené. Kromě toho svou příležitost dostaly i děti, pro které byly připraveny přiměřené tratě. Závodu se zúčastnil rekordní počet
cyklistů. V dospělých kategoriích startovalo 270 závodníků. Dětí si přijelo změřit své
síly celých pětasedmdesát. Absolutním vítězem se stal Vlastimil Veverka a vítězkou pak
Lída Zatloukalová.
Paralelně se závody měli možnost užít si krás Jesenicka také turisté. V letošním roce
připravili pořadatelé perličku - trasy byly vyznačeny často po neznámých cestách a spojovaly málo známá zaniklá sídla našeho okolí.
Večer patřil tradičně cestovatelským přednáškám. Bývá zvykem, že večer v místním
kinosále zahájí některý z místních cestovatelů. A tak Miloš Kočí z Městečka předvedl
svůj autorský film "Tatry ve čtyřech ročních obdobích". Poté světoběžníci Kateřina a
Richard Slabovi z Písku představili své cesty po Peru a Bolívii. Cyklus ukončila brněnská etnografka a cestovatelka Alena Žákovská. Ta zavedla diváky do zatím málo známého afrického pohoří Rwenzori. V předsálí byla nainstalována výstava fotografií cestovatelů a horolezců z Rakovnicka.
Neděle patřila terénním běhům. Na trasu 12 km o převýšení 380 m vyrazilo devadesát
závodníků. Své tratě pak měly i děti. Nejlépe mezi muži doběhl Matyáš Pokorný, nejrychlejší ženou se stala Pavla Zahálková.
Je příjemné, že do našeho města jezdí na tuto tradiční podzimní akci stále více zájemců. Díky několika účastníkům z Polska, Rakouska, Švýcarska a Skotska se stává Jesenický festiválek akcí mezinárodní. Víkend nabitý programem by se nemohl uskutečnit
bez významné podpory města Jesenice, nadačního fondu Veolia, firmy Croy a řady dalších sponzorů. A nesmíme zapomenout na desítky pořadatelů. Všichni pracují s nadšením a zdarma, což se dnes již jinak jaksi nenosí. Klobouk dolů, přátelé. 13. ročník jesenického Festiválku je za námi. A na stolech několika pořadatelů se již nyní rýsuje plán
ročníku čtrnáctého.
Saša Krško
5

Den zdraví v ISŠ Jesenice
Integrovaná střední škola Jesenice pořádala v rámci projektu OP VK „Inovace vzdělávání na základě využití ICT“ pod záštitou oboru Sociální činnost - Pečovatelská činnost
(kód oboru 75 - 41 - M/01) ve spolupráci s firmou „Medevac“ dne 24. října 2011 „Den
zdraví“, který proběhl v areálu Domova mládeže. Tým žákyň 2. a 3. ročníku pod odborným vedením jejich pedagogů připravil bohatý program s prezentací tohoto náročného
humánního oboru. Žákyně zde předvedly profesní připravenost a dovednost využít osvojené teoretické znalosti a vědomosti z odborných předmětů v praxi.
Zajímavé bylo sledovat praktickou instruktáž žákyň 2. ročníku u rehabilitačního cvičení páteře, a to při potížích v oblasti krční a hrudní páteře. Velice dobře si vedly žákyně 3.
ročníku u měření tlaku a měření BMI (Body Mass Index), nebo-li indexu tělesné hmotnosti. Zde si mohl každý návštěvník zjistit, jak je na tom s obezitou, „strašákem“ dnešní
populace. V návaznosti na to byl připraven stánek s bohatou nabídkou zákusků pro diabetes a výrobků pro bezlepkovou dietu, které vytvořili žáci 1. ročníků oboru vzdělávání
Cukrář.
V další části programu probíhaly ukázky práce záchranářů, zejména odborné předvedení poskytnutí první pomoci člověku v bezvědomí, resuscitace a transport raněných. Pod
vedením provozního ředitele firmy Medevac pana Jaroslava Kašpara si mohl každý
účastník osvojit dovednosti masáže srdce s cílem udržet člověka při životě do příjezdu
RZP. Průvodním programem záchranné služby byly ukázky filmů s odbornou tématikou,
např. „Základy krizového řízení pro veřejnost“. Zájemci mohli absolvovat u záchranáře
pana Jiřího Soukupa odborné vyšetření - EKG, glykémie, saturace.
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Náměty na udržování své vitality a péče o zdraví bylo možné získat v masážním koutku paní Dohnalové, která předváděla masáž hlavy a přinesla vedle bohaté nabídky přírodních produktů pro životní energii také zajímavé názory spojené s pozitivním myšlením.
Velká návštěvnost z řad jak jesenických občanů, tak škol a institucí s pečovatelskou
službou se stala výzvou pro pořadatelky z řad žákyň, které prováděly návštěvníky celým
programem, a měly tak možnost prezentovat vzdělávací obor Sociální činnost - Pečovatelská činnost v nejširším možném hledisku. Projekt přišli podpořit také starosta a místostarosta města Jesenice i zastupitelé města.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. Díky projektu škola získala novou moderní učebnu vybavenou prezentační technikou a notebooky pro žáky a zejména nové edukační interaktivní prostředí,
díky němuž mohla škola zavádět nové formy a metody práce do výuky v době, kdy byly
zaváděny nové školní vzdělávací programy. Inovace vzdělávání se odráží také v nově
vzniklých učebních materiálech, na kterých se podíleli pedagogové a žáci.
Bc. Marie Poláková
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Lampiónový průvod
Velké množství rodičů a dětí z Jesenice a okolí se sešlo v pátek 4. listopadu 2011 kvůli oblíbenému lampiónovému průvodu. Průvod vyšel od základní školy krátce po páté
hodině za harmonikářem R. Svítilem, který svými písničkami udával krok i tempo. Děti
radostně vyšlapovaly se zářícími lampióny všech barev i tvarů a těšily se na konec cesty,
kdy se tradičně vypouští balónky štěstí. Průvod musel několikrát zastavit, aby ti malí,
kterých bylo opravdu velké množství, došli skupinu.
Za městečkem se úspěšně podařilo vypustit asi 30 vzdušných balónků v podobě halloweenské dýně. Protože bylo bezvětří, bylo ještě dlouho dobu vidět, jak lampiónky
klidně stoupají do výše a odnáší svá tajná přání směrem k nebi. Osvětlení zajišťovali
místní dobrovolní hasiči. Po tomto tajuplném aktu se průvod odebral do kulturního domu, kde na děti čekaly soutěže a diskotéka. Ačkoliv ti nejmenší odcházeli po průvodu
domů, sešlo se v KD 156 zájemců o závěr večera.
Podle rozzářených očí dětí a spokojeného úsměvu všech bylo znát, že akce byla
úspěšná. Další očekávanou společenskou událostí je rozsvícení stromečku 24. 11. u základní školy.
Tímto děkuji všem, kteří se podíleli na zajištění lampiónového průvodu a soutěží
v kulturním domě.
Mgr. Petr Koníř
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