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Rekonstrukce silnice I/27 – Plzeňská ulice
V prosincovém vydání jsem si posteskl, že stále dokola musíme vysvětlovat, jak to je
s investorstvím tohoto projektu, kdo je za stavbu zodpovědný, kdo nám způsobil problémy, se kterými se zde už rok potýkáme a tak podobně. Pořád se bohužel setkáváme
s nepochopením a zrovna včera jsem musel složitě vysvětlovat, jak to zde funguje a že
nejsou pravdivá tvrzení, že za vše může město, i když si to hodně lidí myslí. Ale pojďme
k tomu, co se bude dít v příštích týdnech.
Asi všichni jsme zaregistrovali změnu v pracovním nasazení zhotovitele. Jsem za tento
progres rád, jen škoda, že se k tomu zhotovitele nepodařilo dotlačit už v polovině loňského roku. Dnes bychom asi jezdili po novém asfaltu. Přes výrazně vyšší aktivitu na
stavbě se zhotoviteli nedaří plnit „zimní“ harmonogram.
Aktuálně jsou od náměstí ke Krtské ulici a před kolejemi položeny finální asfaltové
vrstvy. Skutečnost se liší od původní informace, protože se nejdříve plánovalo, že tzv.
obrus bude položen najednou v celé délce rekonstruované komunikace. Zhotovitel má
v plánu na těchto částech provést vodorovné dopravní značení. To se nejdříve provede
levnější technologií (barvou) a až po 2-3 měsících se aplikuje dopravní značení z plastu,
respektive směsí s obsahem plastů, která je výrazně trvanlivější. Zaregistroval jsem hodně otázek k tomu, proč je asfalt na povrchu zasypán štěrkem. Jde o bezpečnostní standard ŘSD, kdy v místech s přechody (tedy zejména v obcích a městech) se mastixová

(jáma pro spojnou komoru B)
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vrstva přesypává štěrkem. Tímto opatřením se výrazně zkracuje brzdná dráha. Posyp
štěrkem byl aplikován i u první etapy opravy silnice v ulici Žatecká, jen ten posyp byl
proveden ručně a nebyl tak intenzivní. Předpokládáme, že část kameniva se z asfaltu ještě vydrolí a pak bude vše smeteno.
Ve výrazném zpoždění je realizace chodníků podél asfaltovaných úseků. Dokončit tyto
úseky bude podle mého trvat zhotoviteli ještě několik týdnů. Musíme přiznat, že trochu
to zde komplikuje změna rozsahu prováděných prací. Např. jsme původně nepočítali
s tím, že budeme nyní nově dláždit celou plochu před budovou městského úřadu. Tuto
část jsme chtěli spojit až s rekonstrukcí náměstí, ale bohužel se zde změnily výškové
poměry a stará dlažba je stavební činností dost poškozena. Nakonec jsme se rozhodli
opravit i tuto plochu. Dohodli jsme se také na vybudování nového chodníku podél objektu učiliště, včetně obnovy přechodu a jeho nového osvětlení. Tyto práce jsou sice
součástí projektu chodníků v Oráčovské ulici a plánovali jsme je provést až v rámci rekonstrukce této silnice, ale nakonec jsme vyhodnotili, že z důvodu intenzivnějšího pohybu dětí ze školy musíme co nejdříve zvýšit bezpečnost tohoto úseku. Ke změně dojde
také u autobusové zastávky před budovou Mountfieldu, kde se potýkáme s výrazně rozdílnějšími výškovými poměry, než předpokládal projektant. Museli jsme nechat upravit
projektovou dokumentaci a oproti původnímu návrhu zde budou vybudovány schodiště
a šikmá rampa se zábradlím.
Jak jsme upozorňovali již v prosinci, došlo k zahájení prací na spojné komoře B u křížku
ve Wintrově ulici, aniž byly zprůjezdněny úseky A a C. Umožnili jsme to z důvodu
urychlení prací na celé části B (mezi ulicemi Krtskou a 5. května). Obávali jsme se
možných komplikací v případě, že by se pod zemí objevilo něco neočekávaného. Obavy
se bohužel naplnily. Jednak se při hloubení šachty objevily zbytky ocelových a betonových konstrukcí stavební věže, která v době budování kanalizační stoky sloužila pro dopravu výkopku z podzemí a naopak materiálu pro nové konstrukce do podzemí. Také
jsme zjistili rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečnými trasami původních kanalizačních stok. Proto se upravila projektová dokumentace a bude se provádět částečná
změna v kanalizačním vedení ve Wintrově ulici. Tyto práce komplikovali vjezd a výjezd
z Okálové ulice. Doufáme ale, že se s tím řidiči vypořádali.
V závislosti na postupu v realizaci prací došlo ke změně dopravního značení upravujícího průjezd Jesenicí. Pro místí občany se zprůjezdnil úsek z náměstí do ulice Krtské a
úsek mezi kolejemi a ulicemi Jahůdkovou a Smetanovou. Naopak zneprůjezdnila se část
mezi ulicí 5. května a Krtskou. K zintenzivnění dopravy došlo v ulici Školní. Bohužel se
již naplnily naše obavy z nerespektování dopravního značení především řidiči nákladních vozů. V rámci kontrolních dnů jsme požadovali provedení nějakého mechanického
opatření znemožňujícího vjezdu kamionů, ale jde o téměř neřešitelnou situaci. Pokud by
zhotovitel na vjezdech do obce osadil např. betonové zábrany, tak by se sem nedostala
vozidla stavby, zásobování a neprojeli by ani hasiči, což nelze. Jesenice by neměla být
průjezdná ani pro tranzit do 3,5 tuny (osobní a dodávková vozidla), ale tento zákaz jsou
schopni vymoci pouze policisté. Z těchto důvodů zvažujeme, že obnovíme systém povolenek vystavených městským úřadem, abychom pro policii identifikovali řidiče, kteří
mohou některými zákazy projet.
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Práce na úseku B již byly zahájeny odfrézováním asfaltového povrchu a nyní probíhá
odtěžení původních konstrukčních vrstev. Následně se v této části bude pokračovat
s pokládkou kanalizačního potrubí včetně přípojek a dešťové kanalizace, následovat bude vodovod.
Období realizace prací na části B bychom chtěli využít pro opravu alespoň některých
objízdných tras. Plánujeme začít s ulicí Wintrova v úseku mezi křížkem a Nezvalovou
ulicí. Od zhotovitele máme závazek na opravu asfaltových povrchů. My bychom se
k tomu chtěli přidat s chodníky a s veřejným osvětlením. RAVOS zde provedl průzkum
stavu vodovodu a kanalizace, po jehož vyhodnocení se rozhodlo, že vodovod se kompletně vymění a kanalizace částečně opraví. Opravena bude také cesta od mateřské školy
až k železničnímu přejezdu.
Za vedení města Jesenice Ing. Roman Valuš, místostarosta

Základní škola a mateřská škola Jesenice
Testování znalostí našich žáků
Druhý listopadový týden (8. – 12. 11. 2021) proběhlo na naší škole testování žáků 5. – 9.
tříd z angličtiny, češtiny a matematiky. Testování proběhlo on-line a zadavatelem byla
Česká školní inspekce.
Pro mladší ročníky byl styl testování zcela nový, ale i tak se tím mnozí nenechali odradit
a předvedli slušné výsledky.
Že se nemůžeme srovnávat s velkými městskými školami, které mají speciální matematické, jazykové aj. třídy, různé volnočasové a zájmové aktivity zaměřené na studijní děti,
to všichni víme. Naší předností je to, že si žáci vybírají obory střední školy přiměřeně
svým schopnostem a svá studia v naprosté většině dokončují. Je hezké, že některé školy
vykazují, že více jak dvě třetiny žáků odchází na střední školu, ale už se nechlubí, kolik
jich SŠ nedokončilo.
V 5. tř. bylo testováno 20 – 22 žáků (z celkového počtu 22). V českém jazyce se svými
výsledky nad celostátní průměr dostala jedna žákyně, v matematice 6 žáků (27 %) a
v angličtině 4 žáci (tj. pětina žáků – 20 %).
Výrazně nadprůměrných výsledků dosáhli:
Aj: Adam Sivák (92 %), Matouš Zuska (84 %), Václav Ptáček (74 %)
Čj: Hana Králíčková (70 %)
M: Karolína Blahová (78 %), Ondřej Kondelík (74 %), Kristián Gabčo (67 %),
Václav Ptáček (67 %)
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Celostátní průměr činí Čj 53 %, Aj 67 %, M 61 %.
V 6. tř. bylo testováno 8 – 11 žáků (z celkového počtu 13). V českém jazyce se svými
výsledky nad celostátní průměr dostali dva (tj. pětina žáků – 20%), v matematice rovněž
dva (18%) a v angličtině čtyři – tedy celá polovina testovaných dětí.
Výrazně nadprůměrných výsledků dosáhli:
Aj: Adam Černohlávek (92 %), Jan Bouda (89 %)
M: Adam Černohlávek (83%), Matěj Kadeřábek (76 %)
Celostátní průměr činí Čj 59 %, Aj 75 %, M 69 %.
V 7. tř. bylo testováno 22 – 24 žáků (z celkového počtu 25). V českém jazyce se svými
výsledky nad celostátní průměr dostalo osm žáků (tj. celá třetina), v matematice šest žáků (tj. čtvrtina – 25%) a v angličtině pět žáků (tj. 23 %).
Výrazně nadprůměrných výsledků dosáhli:
Aj: Imegen Kmeťová (98 %), Matyas Naxera (98 %), Daniel Tomáš (80 %),
Petr Vošahlík (71 %)
Čj: Kateřina Kovářová (79 %), Emilie Casasová (76 %), Petr Vošahlík (72 %)
M: Josef Lieber (75 %), Marek Měchura (68 %), Michaela Narovcová (64 %),
Petr Vošahlík (61 %)
Celostátní průměr činí Čj 61 %, Aj 55 %, M 53 %.
V 8. tř. bylo testováno 19 – 20 žáků (z celkového počtu 23). V českém jazyce se svými
výsledky nad celostátní průměr dostalo devět žáků (tj. 45 %), v matematice tři žáci (tj.
16 %) a v angličtině pět žáků (tj. 26 %).
Výrazně nadprůměrných výsledků dosáhli:
Aj: Anna Kudráčová (91 %), Martina Jelínková (78 %), Jan Kadlec (78 %),
Sára Potklanová (76 %)
Čj: Jiří Klementovič (93 %), Anna Kudráčová (86 %), Kristýna Řezáčová (83 %),
Dan Max Weber (83 %), Michaela Braunová (76 %)
M: Jiří Klementovič (82 %), Dan Max Weber (68 %)
Celostátní průměr činí Čj 68 %, Aj 66 %, M 61 %.
V 9. tř. bylo testováno 24 - 26 žáků (z celkového počtu 27). V českém jazyce se svými
výsledky nad celostátní průměr dostali čtyři žáci (tj. 16 %), v matematice také čtyři žáci
(tj. 15%) a v angličtině pět žáků (tj. 21 %).
Výrazně nadprůměrných výsledků dosáhli:
Aj:

Suzan Abudllah (86 %), Filip Černohorský (86 %), Jan Dostál (80 %)
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Čj:

Daniela Prágerová (78 %), Adéla Čóková (76 %)

M:

Vladimír Bouda (64 %), Jaroslav Cieasarik (61 %)

Celostátní průměr činí Čj 66 %, Aj 72 %, M 53 %.
Testování se zaměřovalo pouze na znalosti a studijní předpoklady, budoucí řemeslníci
neměli šanci svou zručnost dokázat, šikovných dětí máme tedy mnohem více. A ti
v našem kraji zůstanou, ti tu budou pracovat. Vysokoškoláci a studenti různých oborů
půjdou za prací do měst.
Za výsledky samozřejmě stojí nejen nadání, ale i každodenní práce učitelů, rodičů i žáků, která je očím skrytá.
Mgr. Eva Konířová

Úspěchy žáků
5. 11. Školní kolo Pythagoriády
1. místo: Lucie Benešová (8. tř.)
14. 12. Vánoční floristická soutěž – 8. tř.
1. místo: Lukáš Kougl
2. místo: Kateřina Halámková
3. místo: Lucie Benešová
14. 12. Vánoční floristická soutěž – 9. tř.
1. místo: Tereza Procházková
2. místo: Jan Trpák
3. místo: Jan Králíček
13. 1. Školní kolo olympiády z českého jazyka
1. místo: Johana Šnajdrová (8. tř.)
2. místo: Jiří Klementovič (8. tř.)
3. místo: Martina Jelínková (8. tř.)
19. 1. Školní kolo dějepisné olympiády
1. místo: Jan Dostál (9. tř.)
2. místo: Marek Měchura (7. tř.)
3. místo: Sára Potklanová (8. tř.)
8. 2. Ekologická soutěž Ekománie, SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň (21 soutěžících), 4. místo: Jiří Klementovič (8. tř.)
14. 2. Školní kolo biologické olympiády – kat. D
1. místo: Michaela Burstová (7. tř.)
2. místo: Jan Černohlávek (7. tř.)
3. místo: Petr Vošahlík (7. tř.)
14. 2. Školní kolo biologické olympiády – kat. C
1. místo: Jiří Klementovič (8. tř.)
2. místo: Vojtěch Kouřil (9. tř.)
3. místo: Jan Trpák (9. tř.)
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2. 3. Okresní kolo SCJ angličtina 21 soutěžících
7. – 8. místo: Matyas Naxera (7. tř.)
9. – 10. místo: Petr Vošahlík (7. tř.)

Akce mateřské školy (ms-jesenice.cz)
Se Sokolem do života – celoroční projekt – rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí
15. 12. vánoční besídka a nadělování – Motýlci
16. 12. vánoční besídka a nadělování – Ježečci a Sovičky
21. 1. Divadlo Kolem – Jak Bohumil ke štěstí přišel
4. – 13. 2. stěhování MŠ zpět do rekonstruované budovy
16. 2. Divadlo Kolem – Zimní pohádka
18. 2. logochvilky s Lenkou
24. 2. karneval ve školce
25. 2. vystoupení žongléra
1. 3. Divadlo Šapito – pásmo pohádek
2. 3. Prima Vizus – vyšetření očí
16. 3. kino Myši patří do nebe
18. 3. Divadlo Kolem – O koblížkovi
23. 3. logochvilky s Lenkou
31. 3. jarní focení ve školce

Akce základní školy (zsjesenice.cz)
22. 12.
6. 1.
13. 1.
13. 1.
18. 1.
19. 1.
19. 1.
23. – 28. 1.
31. 1.
14. 2.
16. 2.
25. 2.
1. 3.
2. 3.
3. 3.
14. 3.
17. 3.
17. 3.
18. 3.
18. 3.
18. 3.
18. 3.
25. 3.

vánoční miniturnájek ve florbalu – 8. a 9. tř.
přeskoky přes švihadlo: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
šplh na tyči: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
školní kolo olympiády z Čj
drátkování v ŠD
škola v pohybu – 1. st.
školní kolo dějepisné olympiády
lyžařský výcvikový kurz
rozdávání opisu vysvědčení
školní kolo biologické olympiády
Divadlo KOLEM – Zimní pohádka: 1.A, 1.B
skok vysoký: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
Divadlo Šapito – pásmo pohádek: 1.A, 1.B
projektový den Masopust: 1.A
exkurze do Infocentra Křivoklát: 6. tř.
Svět záchranářů Karlovy Vary: 4. a 5. tř.
návazný program na Protidrogový vlak: 6. a 9. tř.
exkurze do Infocentra Křivoklát: 4. tř.
návazný program na Protidrogový vlak: 7. tř.
přednáška právní odpovědnost: 8. a 9. tř.
matematická soutěž Matematický klokan: 2. – 9. tř.
spaní ve škole: 4. tř.
silový trojboj: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
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Zápis dětí do mateřské školy
2. – 13. 5. 2022 v zelené budově ZŠ (ředitelna)
Rodiče se dostaví pro písemnou žádost a přihlášku. Vyplněnou a potvrzenou přihlášku a
žádost odevzdají rodiče nejpozději do 13. května 2022.
Mgr. Petr Koníř, ředitel školy

Základní škola a mateřská škola Jesenice – rekonstrukce MŠ
Od poloviny února navštěvují jesenické děti zrekonstruovanou mateřskou školu. Práce
tam probíhaly téměř rok a půl a děti mezi tím našly zázemí v základní škole. Mateřské
škole se přístavbou zvýšila kapacita o dalších dvacet osm míst.
2 – 3leté a 5 – 6leté děti se vrátily do staré vily, 3 – 4leté děti pak využívají prostory
nové přístavby. Ta poskytla i místo pro společnou šatnu s hlavním vchodem do budovy a
bezbariérové WC. V původní budově mateřské školy proběhla celková rekonstrukce.
Proběhly stavební úpravy ve třídách, kde se zbouraly příčky a došlo k propojení třídy s
hernou. Jsou vyměněna okna, před kterými jsou z východní a jižní strany žaluzie. Nové
jsou i umývárny, WC a přípravna jídla. V celé budově jsou nové rozvody elektřiny,
osvětlení, podhledy, podlahy, dveře.
Zároveň se změnil systém vytápění, kdy plynový kotel nahradilo
ve zrekonstruovaném sklepu tepelné čerpadlo. V přízemí je podlahové vytápění a v patře
jsou nová tělesa ústředního topení. Navíc byla do budovy nainstalována vzduchotechnika, která reaguje na množství CO2 a podle toho vzduch vyměňuje.
Pořízeno bylo nové vybavení třídy v přístavbě, společné šatně, výdejně jídla, jídelně a
nové jsou vestavěné skříně v hernách. Na řadu přijde ještě obměna nábytku ve staré vile.
Nová přístavba je pak citelně navržena s ohledem k budově z roku 1909. Dominuje
velkými skleněnými okny, která se dají zastínit posuvnými designovými panely nebo
venkovními žaluziemi. Přístavba poskytla i venkovní prostory jako zastřešenou venkovní plochu, venkovní WC nebo sklad na hračky. Celá nová přístavba je bezbariérová a
stará budova je vybavena plošinou pro vozíčkáře.
Zateplila se také půda ve vile. Tu bychom v budoucnu chtěli využívat jako sklad.
V plánu je také zateplit fasádu a uvažujeme i o instalaci fotovoltaiky na střechu přístavby.
Jesenická mateřinka má jednu z největších školních zahrad na okrese, a i tu se podařilo v rámci rekonstrukce upravit. Na zahradě plné environmentálních prvků, jako je ptačí
pozorovatelna, motýlí kopec, krmítka pro ptáky, přibyla retenční nádrž na zachycení
dešťové vody a nová kanalizační přípojka. V okolí školy se vybudovaly chodníky a parkoviště včetně osvětlení. Vyměněna byla i vstupní brána.
Celková rekonstrukce mateřské školy včetně nové přístavby vyšla zhruba na 33 milionů korun. Dalších 2,3 milionu korun bylo použito na nákup vybavení. Město na financování použilo dvě dotace: z ministerstva financí ve výši 20 milionů korun a z kraje 370
tisíc korun.
Celá rekonstrukce je výsledkem společné práce Ing. arch. Veroniky Kronich, ředitele
školy Mgr. Petra Koníře, zástupkyně ředitele Jitky Chvojkové, DiS., místostarosty Ing.
Romana Valuše a starosty Ing. Jana Poláka. Tímto děkujeme zaměstnancům školy, za-
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městnancům technických služeb a dalším dobrovolníkům za pomoc při stěhování a také
panu Romanu Valušovi, který se významně podílel na technickém dozoru stavby.
Mgr. Petr Koníř, ředitel školy
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Více fotografií na FB stránce MY Jesenice, webu školy www.ms-jesenice.cz nebo se
přijďte podívat osobně na den otevřených dveří. O termínu Vás budeme včas informovat!!!
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Milí přátelé,
ve dnech 1. – 16. ledna probíhala v České republice Tříkrálová sbírka, pořádaná
Charitou Česká republika ve prospěch potřebných a na podporu charitních sociálních
služeb a projektů. Ve městě Jesenice se konala tradiční Tříkrálová sbírka „tváří v tvář“
po dvouleté pauze, kdy v roce 2021 epidemická situace neumožnila osobní setkání
koledníků s občany. Sbírku opět pořádaly paní vychovatelky se svými žáky ze školní
družiny a internátu ze SŠ a ZŠ Jesenice. Po řádném zapečetění pokladniček na
Městském úřadě v Jesenici se stejně jako v letech minulých na obchůzku vydaly dvě
skupinky koledníků se svými vedoucími. Koledníci se v kostýmech Tří králů snažili šířit
poselství radosti a požehnání všem, které navštívili. V letošním roce jsme se setkali
s velkou vstřícností občanů, kteří nás již očekávali a s důvěrou nám do pokladniček
přispěli. Svědčí o tom i částka, kterou se nám letos podařilo vykoledovat. Ta byla opět
rekordní. Letošní výdělek činí 17 360 Kč.
Naším dílčím 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. Výtěžek sbírky je odesílán na účet
Charity Česká republika, naší škole se pak vrací 65 % z výtěžku.
Touto cestou bychom chtěli všem dárcům za jejich štědrost a vstřícnost co
nejsrdečněji poděkovat. Každá koruna pomáhá a my jsme za každý příspěvek všem
velice vděčni.
Za skupinu koledníků SŠ a ZŠ Jesenice
Libuše Šmausová, vedoucí vychovatelka, a Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

11

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA JESENICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, informuje:
KURZY PRO VEŘEJNOST POŘÁDANÉ ŠKOLOU
Již proběhly:
26. 2. 2022 8.00 – 12.30

STAROČESKÉ PERNÍČKY

11. 3. 2022 15.00 – 18.00

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ

25. 3. 2022

SLUNÍČKOVÝ BÁL

7. 4. 2022

9.00 – 11.30

DEN PRO ZDRAVÍ

9. 4. 2022

8.00 – 12.30

KAPKEJKY S JARNÍMI MOTIVY

12. 4. 2022 15.00 – 18.00

VELIKONOČNÍ DEKORACE (zrušeno)

Další akce pořádané školou:
NOTIČKA

19. 5. 2022

DEN DĚTÍ

27. 5. 2022

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
pro žáky se zdravotním postižením proběhl dne 22. 4. 2022

Střední škola a Základní škola Jesenice, příspěvková organizace,
připravila pro širokou veřejnost již tradiční vzdělávací kurz
Jednalo se o minikurz, který byl určený všem věkovým kategoriím i případným
zájemcům o studium na střední škole. První kurz proběhl 26. 02. 2022 na téma „Staročeské perníčky“. Účastníci kurzu se seznámili s výrobou perníkového těsta, výrobou
glazury, ale především s postupem výroby a zdobení perníčků.
Z kurzu si účastníci odnášeli nejenom krásné výrobky, ale i hezké společné prožitky,
příjemný pocit z tvořivé činnosti a získaných znalostí a dovedností.
Přes náročný výrobní program od výroby těsta až po finální výrobek měl kurz hladký průběh. Velkou odměnou pořadatelům bylo poděkování ze strany účastnic za příjemně strávené sobotní dopoledne.
Všichni se opět těšíme a zveme na další pořádané kurzy.
Bc. Marie Poláková
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Nádoba na PLASTY
aneb Kam s nápojovými kartony a kovovým odpadem
Do žluté nádoby (známé jako nádoba na plasty) můžeme odkládat sáčky, tašky, fólie,
PET lahve a plastové nádoby, které před vhozením sešlápneme. Dále potom kelímky
od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků a veškeré výrobky z plastů, např. hračky. Obaly musí být čisté bez zbytků potravin, chemikálií a nebezpečných látek. Do nádoby na plasty nepatří novodurové trubky a podlahové krytiny.
Někteří občané si lámou hlavu s tím, kam vyhodit krabici od mléka. A právě tyto krabice (nejen od mléka a ostatních mléčných výrobků, ale i džusů, vín apod.) patří do
nádoby na plasty.
A věděli jste, že i kovové odpady můžete odkládat do sběrného kontejneru na plasty?
Dosud bylo možné do této nádoby vyhodit plechovky od nápojů. Od nového roku sem
patří i plechovky od potravin (konzervy) a ostatní kovové předměty z domácnosti.
Nádoby jsou i nově polepeny informačními cedulemi, kde jsou uvedeny informace, co
do které nádoby patří. Tříděním odpadu umožníte jeho další využití. Děkujeme Vám, že
třídíte.
Bc. Martina Pacourková

(informační cedule ze žlutého kontejneru)
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TOM Ještěrky Jesenice informuje
Zdravíme všechny příznivce turistiky a našeho oddílu. Chtěli bychom Vás informovat,
co jsme již letos zažili, co je u nás nového a co chystáme na letošní jaro.
Výlet do Krtských skal
V sobotu 15. 1. jsme vyrazili na tradiční otvírák roku, a to na příjemnou vycházku přes
Krtské skály. Vyrazili jsme vlakem po deváté hodině. Malebná krajina mezi Krty a Jesenicí je plná romantických míst vč. zatopených žulových lomů a v jednom z nich jsme si
udělali ohýnek a opekli buřtíky. Na vzduchu chutná nejlépe. Cestou do Jesenice jsme
přebrodili potůček, který byl rozvodněný po vypouštění rybníka Kofiler, a kolem Viklanu, kde jsme si dali sváču a zahráli štěstíčko, jsme se vrátili domů. Bylo to moc fajn.
Nástěnka
Od 16. 1. je umístěna naše informační nástěnka před hlavním vstupem do pošty. Budeme zde průběžně aktualizovat fotky z naší činnosti. Je zde uveden i kontakt na vedoucího oddílu a mimo jiné i zmínka o tom, kdo nás podporuje.
Turnaj
19. 2. se konal v naší klubovně první ročník turnaje ve hře „Člověče, nezlob se“. Sešlo
se 7 hráčů a hráček a hrálo se na dvou hracích plánech. Nejprve semifinále, které určilo
čtveřici postupujících do finále. Zbylí tři si zahráli o celkové umístění. Finále ovládla
nejmladší účastnice turnaje Anička. Turnaj zakončilo předání diplomů a medailí (fidorek).
Schůzky
Od ledna již proběhlo 7 tradičních oddílových schůzek. Scházíme se pravidelně každý
týden na 1,5 hodiny. Teď v zimním období býváme v klubovně. Hrajeme různé hry, občas něco vyrábíme, vysévali jsme řeřichu, učíme se uzly a tak podobně.
Výlet do Déčka
V sobotu 12. 3. jsme si s dětmi udělali celodenní výlet do Prahy. Navštívili jsme interaktivní výstavu ČT zvanou „Déčkosvět“. Přestože jsme od výstavy čekali trochu víc, děti
se vyblbly, zejména při hraní s obřími kostkami. Ostatně i cesta byla zážitek, protože
jsme jeli dvěma vlaky, metrem a autobusem. Jen ta tramvaj nám zbyla na příště :-)
Běh pro Ukrajinu
V neděli 13. 3. jsme se aktivně zapojili do podpory Ukrajiny. Zúčastnili jsme se celorepublikové charitativní sbírky „Běh pro Ukrajinu“, kterou pořádal Sokol ve dnech 8. -13.
3. Zakoupili jsme si startovní čísla (100,-/ks) a v poslední den akce jsme se sešli na oválu jesenické školy, kde jsme se symbolicky proběhli. Celkem se vybralo 1.900,- Kč a na
oválu jsme si obkroužili od 200 m po 2 km. Všem zúčastněným patří velký DÍK!
Večerníčkova stezka se vrací
Rozhodli jsme se pro občany Jesenice a okolí a zejména pro jejich děti uspořádat 2. ročník Večerníčkovy stezky. Opět bude na hrázi Velkého rybníka a na její absolvování bude dostatek času, a to celý duben.
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Co nás čeká?
V dubnu se zúčastníme úklidové akce „Ukliďme Jesenici“, kterou podporujeme již tradičně 2x do roka na jaře a na podzim, a tímto vyzýváme jesenické spoluobčany, aby se
na úklidu také svou aktivní účastí podíleli. Dále budeme před Velikonocemi s dětmi vyrábět pomlázky a velikonoční výzdobu.
Za TOM Ještěrky Jesenice Vít „Vejtek“ Procházka

(výlet do Déčkosvěta)

Vlastivědné muzeum Jesenice
V minulém roce se podařilo zrenovovat podlahy v prvním patře budovy a následně vytvořit nové expozice. První z nich je zaměřena na přírodu Jesenicka, kde najdou různé
aktivity hlavně děti. Druhou místností, nově zařízenou, je dámský salon. Vystaveny jsou
krásné hudební nástroje, porcelán a textilie. Slavnostní otevření se konalo 31. 3. 2020
v 17 hod. Na jaro jsou připraveny dvě přednášky zaměřené na historii Jesenicka, a to 21.
dubna a 17. května. Dne 28. dubna bude vernisáž výstavy obrazů Miroslava Mottla.
Nikol Štefánková
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Procházka Jesenicí – památky a zajímavosti (současné i zaniklé)
Zdroje:
Václav Zuska: Pootevřená minulost
Foto: z archivu V. Zusky, z CD Ute Bräuer, Karl Woda, Petr Koníř
Karel Fibiger: Dějiny Jesenicka
Roman Hartl (?): Většinové německé obce Rakovnicka po roce 1900
Osobnosti Jesenice
Část první: Krtská ulice
Kirtschlova továrna na podkůvky (dům čp. 193)
- Franz Kirtschl zde vyráběl podkůvky a jiné ševcovské potřeby „ve větším množství“ od konce 19. st. (záznamy nejsou k dispozici) do r. 1945, zaměstnával až 20
lidí
- pak byl odsunut, dům připadl p. Brožovi, volyňskému Čechovi a vojáku Svobodovy armády, s kterým pomáhal osvobozovat republiku, dnes práce s kovem pokračuje v osobě jeho zetě – p. J. Bajera, jesenického kováře a zámečníka.
Křížek u Kirtschlových z roku 1877 nechal postavit zdejší občan Anton Fischer, je
v původním stavu.
Kaple svatého Antonína z Padua
- stávala na místě dnešního parkoviště vedle křížku
- byla postavena roku 1726 Vavřincem Austrským, měšťanem a kožešníkem
v Jesenice (a přispěním jiných), r. 1736 byla rozšířena a obnovena
- za Josefa II. zrušena, 1791 prodána obci
- poté sloužila jako obecní sýpka, později jako sklad a hasičská zbrojnice, v r. 1955
byla zbořena, protože „překážela dopravě“ (traktorům vjíždějícím na pole)

(Kaple v pravém rohu, pohled z domu č. 193)
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Kino Huberti
- vzniklo ze stodoly městského hotelu jako první stálé kino v okolí roku 1928, sloužilo, než se otevřelo kino nové, pravděpodobně do r. 1984 (1983 se ještě stavělo),
dnes tělocvična Sluníčka
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Památník Goethemu
- r. 1935 jej nechal ke stému výročí úmrtí tohoto
básníka (zemř. 1832) zřídit a zaplatil starosta
Dr. Heinrich Uhl
- tato kamenná krychle postavená na hranu stojí
ve dvoře Sluníčka dodnes (vidět je i na fotografii kina)

Mgr. Eva Konířová

KULTURNÍ AKCE
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POMOC UKRAJINĚ
Jak jeseničtí občané pomáhají
Dne 24. února 2022 brutálně napadla ruská vojska sousední Ukrajinu, což vyvolalo obrovskou migrační vlnu. Obyvatelé Ukrajiny v postižených oblastech mnohdy přišli o
veškeré majetky a pouze s minimem věcí se vydali hledat bezpečí do okolních evropských států. Česká republika se tak stala jedním z prvních vyhledávaných míst nevyjímaje také region Rakovnicka.
S ohledem na sílící konflikt a utrpení obyčejných lidí na Ukrajině se Rada města Jesenice na začátku března rozhodla poskytnout finanční dary ve výši 20 tisíc Kč humanitární
organizaci Člověk v tísni a Velvyslanectví Ukrajiny v ČR. Zároveň byli jeseničtí občané
osloveni prostřednictvím webových stránek města Jesenice a facebookového profilu MY
JESENICE k nabízení pomoci formou kontinuální humanitární a posléze také finanční
sbírky. Zároveň došlo k mapování ubytovacích kapacit města Jesenice s přihlédnutím na
aktuální klimatické podmínky. Posléze také několik obyvatel města Jesenice nabídlo své
nemovitosti nebo jejich část k přechodnému ubytování pro uprchlíky. Dle zveřejněné
výzvy má město Jesenice k dispozici také seznam věcí, které je možné využít pro zajiš23

tění základního vybavení nouzového ubytování, např. postele, skříně, nádobí apod.
Z důvodu koordinace a včasnosti pomoci byla vytvořena pracovní skupina při MěÚ Jesenice, která se stará o zajištění základních potřeb pro uprchlíky vč. pomoci při vyřizování úředních záležitostí apod. Tato skupina se skládá z pracovníků městského úřadu,
dobrovolníků a pedagogů z místní základní školy. Hlavním pověřeným pracovníkem je
paní Slavěna Klementovičová, tajemnice MěÚ Jesenice.
Ve spolupráci s dobrovolníky z Rakovníka a městem Rakovník jsme se zapojili i do
sbírky pro uprchlíky, kteří našli přechodný azyl v bývalém okresním městě. Dalších 20
tisíc Kč bylo poskytnuto městu Rakovník na zajištění koordinované pomoci
s partnerským městem Kráľovský Chlmec, které se nachází na pomezí Slovenska, Maďarska a Ukrajiny.
V současné době našlo na Jesenicku přechodné ubytování cca 30 ukrajinských uprchlíků. Jedná se hlavně o maminky s dětmi, které z velké části navštěvují jesenickou základní školu. V rámci výuky se děti učí český jazyk a jsou začleněny mezi ostatní školáky. I přestože migrační vlna oslabila, i nadále je možné přispět do probíhající sbírky (základní potraviny, hygienické potřeby, hračky apod.), příp. zaslat na transparentní účet č.
304852608/0300 peníze, ze kterých se hradí obědy ve školní jídelně a nákupy základních potřeb pro uprchlíky.
Většina uprchlíků se po krátké aklimatizaci a vyřízení všech potřebných úředních náležitostí snaží začlenit do běžného života vč. hledání pracovních příležitostí. Město Jesenice
tak nabídlo 3 pracovní místa uklízeček v areálu autokempu Jesenice poté, co o tuto práci
neprojevil nikdo z místních zájem. Dále i Domov Krajánek, p. o., nabídl jedno pracovní
místo pečovatelky.
Z důvodu nejistého vývoje konfliktu na Ukrajině se i nadále zvažuje umístění uprchlíků
po přechodnou dobu do bytových jednotek v majetku města Jesenice. Díky souhlasnému
stanovisku poskytovatele dotace by takto mohla být částečně využita i kapacita bytového
domu čp. 220 v Plzeňské ulici, tzv. vila Amálka, která nyní prochází náročnou rekonstrukcí. Případné další využití objektů v majetku města Jesenice se bude řešit vždy
s přihlédnutím k aktuální situaci a požadavkům centrálních orgánů České republiky.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem lidem s otevřeným srdcem, kteří již pomohli
a v budoucnu ještě dále pomohou. Opomenout nelze ani obyvatele města Jesenice, kteří
ještě před zřízením transparentního účtu přinesli na městský úřad peníze, aby byly použity ve prospěch příchozích uprchlíků. Velké poděkování patří také zastupitelům obce
Drahouš za veškerou poskytnutou pomoc a zástupcům Římskokatolické farnosti Jesenice a farníkům za rychlou přípravu ubytovací kapacity na místní faře.
Přejme si, aby konflikt na východě Evropy co nejrychleji skončil a všichni se opět mohli
vrátit do své domoviny, za svými rodinami …
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta
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Činnost SZPO Jesenice
období od počátku covidové pandemie do současnosti
Jsme spolek zdravotně postižených občanů Jesenice. V období covidové pandemie jsme
měli málo možností se scházet, pořádat zájezdy nebo uspořádat nějakou kulturní akci.
Dnes bych vám chtěla opět přiblížit naši činnost. Výbor spolku pracoval i během covidové pandemie. Scházeli jsme se ON-LINE a vymýšleli, jak trochu zpestřit žití našich
členů. Přáli jsme našim členům k jejich životnímu jubileu, pořizovali dárkové velikonoční a vánoční balíčky. Pomáhali jsme seniorům, členům i nečlenům našeho spolku,
s registrací očkování proti covidu-19. Moc nám pomohla paní Jitka Valušová, která starší seniory navštívila v jejich domovech a provedla jejich registraci. Městský úřad Jesenice poskytl registrovaným zájemcům - seniorům i bezplatný odvoz na očkování do rakovnické nemocnice. Chtěla bych všem touto cestou za poskytnutou pomoc moc poděkovat.
Na podzim 2021 jsme měli možnost navštívit dvě divadelní představení v plzeňském
divadle Pluto. Přestavení Hašlerkyády a Slaměný klobouk se setkala s velkým úspěchem
našich členů i nečlenů a moc se všem líbila. Naše již tradiční vánoční posezení v závěru
roku 2021 se z důvodu šířící pandemie covidu-19 opět nemohlo konat.
Dne 9. 3. 2022 jsme se po dvou letech opět sešli, při příležitosti uspořádání valné hromady spolku v KD Jesenice. Součástí programu bylo pohoštění včetně kulturního programu. Tímto bych chtěla poděkovat zástupcům Městského úřadu Jesenice za bezplatný
pronájem prostor KD Jesenice, paní Klementovičové a panu Vodrážkovi za organizaci a
přípravu stolů a sálu v KD, panu Milerovi za přichystané občerstvení, paní Rottbartové
za sladké dobrůtky, které nám připravila, a paní Laubrové za vzornou obsluhu všech přítomných, dále paní Vanické, ředitelce Střední a Základní školy Jesenice, za organizaci
výzdoby stolů a především žákům společně s učiteli odborného výcviku za krásně naaranžované květiny na stolech. Moc se vám to povedlo a každý to obdivoval.
Valné hromady se zúčastnilo celkem 50 členů ze 64 možných. Jsme velice rádi, že jsme
se sešli v tak hojném počtu členské základny. Podle ohlasu zúčastněných členů byla valná hromada hodnocena kladně a program se všem moc líbil.
V rámci kulturního programu nám přišly zazpívat děti ze Střední a Základní školy Jesenice. Zazpívaly nám písničky, které si nacvičily. Všem vřelý dík, málokteré oko přísedících zůstalo suché. Dále jsme ještě viděli krásné vystoupení iluzionisty pana Vaidiše
z Rakovníka.
Na valnou hromadu spolku jsme přizvali také naše milé sponzory, kteří nám zůstávají
stále věrní, i když vědí, že my, starší lidé, jim to nemůžeme oplatit. Našimi sponzory
jsou manželé Valušovi, firma Drops Jesenice - pan Tůma, půjčovna lodí Pe-Pa Jesenice pan Zeman a pan Žídek a MěÚ Jesenice. Děkujeme.
Díky jejich sponzorským příspěvkům můžeme uskutečnit pro naše členy různé kulturní
akce, zájezdy a v neposlední řadě i naše tradiční přátelská vánoční nebo velikonoční posezení.
Z plánu pro letošní rok bychom rádi v květnu uspořádali již dva roky odkládaný jednodenní zájezd, na podzim zase nějaké divadelní představení a v závěru roku naše tradiční
vánoční posezení v KD Jesenice.
Doufám, že tuto aktuálně špatnou dobu všichni překonáme a že se opět ve zdraví všichni
sejdeme na našich společných akcích spolku.
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Všem našim členům i nečlenům přeji jménem svým i všech členů výboru SZPO hlavně
hodně zdraví, dobrou mysl a splnění všech přání.
V tomto špatném čase se obtížněji přeje, ale musíme věřit, že vše se nakonec v dobré
obrátí a že všechno zlé překonáme, protože máme kolem sebe pořád skvělé lidi, kteří
jsou s námi a podporují nás. Jestli jsem na někoho zapomněla a neuvedla jsem ho
v tomto příspěvku, tak se mu za to omlouvám.
Za výbor SZPO Miroslava Zemanová, předsedkyně
INFORMACE A UPOZORNĚNÍ
Termíny veřejných jednání Zastupitelstva města Jesenice na rok 2022
duben
27. 4.
červen
22. 6.
září
21. 9.
(místo konání KD Jesenice od 18.00 hod. – změna vyhrazena)
Obřadní dny (soboty) stanovené MěÚ Jesenice na rok 2022
květen
7. 5., 14. 5., 21. 5.
červen
4. 6., 18. 6., 25. 6.
červenec
2. 7., 9. 7.
srpen
13. 8., 20. 8., 27. 8.
září
3. 9., 10. 9., 17. 9.
říjen
8.10.
listopad
12.11.
prosinec
10.12.
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green
Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16- 20 týdnů, cena 199 -245,Kč/ ks.
Prodej: Jesenice – u Jednoty
7. 5. 2022 - 12.30 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Máte-li námět či konkrétní příspěvek do Občasníku, napište nám na e-mail:
obcasnik@jesenice-ra.cz
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