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Věhlasný fotograf, který je známý především mužskými akty, portréty,
zátiším a architektonicky zajímavými scenériemi. Na setkání Robert
Vano představí svou knihu Memories, promítne fotografie z různých
etap své tvorby a bude vyprávět o svém životě.

Plánované opravy na I/27 v roce 2018 a 2019
Informace k průběhu přípravy rekonstrukce
Od podzimu roku 2016 probíhají mezi městem Jesenice a správcem hlavní komunikace I/27 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) intenzivní jednání o přípravách
rekonstrukce průjezdního úseku městem Jesenice. Opravy by se měly postupně týkat
ulic Žatecká a Plzeňská.
Z důvodu přípravy projektových dokumentací nechalo ŘSD zhotovit diagnostiku konstrukčních vrstev celého úseku silnice vč. kamerových zkoušek kanalizace. Na základě
zjištěných nedostatků se určil rozsah celkové opravy. Kromě výměny konstrukčních vrstev komunikace bude postupně docházet k rekonstrukci kanalizačního řadu vč. vodovodu a rekonstrukce se také dočkají navazující chodníky s veřejným osvětlením.
S 1. etapou oprav se počítá v ulici Žatecká a dále v úseku ulice Plzeňská od železničního přejezdu na konec města Jesenice ve směru na Plzeň. V současné době se připravují
podklady k výběru zhotovitele stavby tak, aby se soutěž stihla ještě do konce roku 2017.
Aby bylo vše administrativně a realizačně co nejjednodušší, budou se jednotlivé stavební objekty soutěžit společně v jednom zadání pod hlavičkou ŘSD. Předpoklad realizace
stavby je jaro a léto 2018.
V 2. etapě by se mělo navázat s pracemi v ulici Plzeňská v úseku od křižovatky se silnící II/228 na Rakovník k železničnímu přejezdu. V rámci této části stavby budou vybudovány nové zálivy pro autobusy vč. autobusových zastávek. Časově by tento úsek komunikace měl navazovat na jaře v roce 2019.
V současné době probíhají ještě další jednání a schůzky se zástupci všech dotčených
organizací za účelem naplánovaní a stanovení harmonogramu prací na jednotlivé etapy
stavby. Jakmile se nám podaří vše dohodnout, uspořádáme společně s projektanty a zástupci ŘSD veřejnou schůzi k plánu oprav silnice I/27. Dle předběžných informací by se
toto projednání mělo konat v průběhu letošního podzimu, nebo nejpozději v zimě.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

HUDBA – DRAMA – POEZIE
Pokud jste v posledních dvou měsících navštívili objekt kulturního domu, určitě jste si
všimli nových nájemníků, kteří se zde v květnu usídlili. Jde o tři dámy – HUDBU,
DRAMA A POEZII, které na Vás budou z podesty schodiště dohlížet vždy, když do kulturního domu vstoupíte.
Když nám pan Jan Turský, akademický sochař, který je naším soseňským občanem,
nabídl z jejich rodinného archivu výše zmíněnou plastiku, netušili jsme, že bude vypadat, jako by byla pro náš „kulturák“ navržena. I když to nakonec bylo asi obráceně, protože plastice je přeci jen o pár let více (byla vytvořena v letech 1972 – 1973). Pana Jana
Turského jsme požádali o pár informací k plastice a k jejímu autorovi ( jeho otci).
Reliéfně provedené hlavy symbolizují tři významné druhy umění: hudbu, drama
a poezii. Jsou kompozičně v přímém kontaktu, jak často bývají uplatňovány v divadlech
či jiných prezentacích. Pásek po obou stranách se čtyřmi vrypy představuje symbolickou
pětilinkovou notovou osnovu, tvář Hudby je rámována lyrou a má v sobě
zakomponovanou notu (čtvrtinu: oko – nos – ústa), Drama symbolizuje vlastní výraz
tváře, Poezie pak znázorňuje svým něžným výrazem a květy ve vlasech básnictví ve své
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poetické podobě.
Toto sochařské dílo bylo vytvořeno ve spolupráci s architektem Dejmalem pro tehdy
nový kulturní dům v Kolíně, je zhotoveno z umělého epoxidového pískovce (směs
křemitých písků a epoxidové pryskyřice; to byl československý patent Chemického
ústavu AV, otec byl jeho spoluautorem a z tohoto materiálu jsou mnohé faksimile
sochařských památek, např. Braunovy Ctnosti a Neřesti v Kuksu, z těchto použitá socha
Naděje ve stanici metra Malostranská, Braunův poustevník Onufrius před dnešním
hotelem Hilton, sochařská výzdoba Vrtbovské zahrady, nejstarší pražský gotický reliéf
portálu kostela Panny Marie Sněžné…). Dílo je lehce polychromováno růžovou a bledě
modrou.
Autor Vladislav Turský (* 8. 10. 1920 – † 10. 1. 1984 v Praze) byl absolventem
Akademie výtvarných umění v Praze, žákem profesora Otakara Španiela (významný
český sochař a hlavně medailér, autor mincí první republiky i poválečných). V letech
1945 – 46 také studoval v Paříži na École des Beaux-Arts u profesora Nicolase. Otec byl
významným představitelem poválečné „české restaurátorské školy“ (sochařské). Ne
bezvýznamná byla jeho volná tvorba a tvorba v architektuře (spolupráce s arch.
G. Šindelkou – angažoval se i v Rakovníku), kašna v Neratovicích apod.
Za přispění Jana Turského, akademického sochaře, Ing. Roman Valuš, místostarosta

3

Sousoší Nejsvětější Trojice
Vybudování tohoto monumentu trvalo celých 13 let. Už roku 1893 byl zřízen fond na
vybudování 3m sochy a vyhlášena soutěž v novinách Bohemia v Praze, ale k vlastní realizaci došlo až roku 1906 (slavnostní vysvěcení proběhlo 10. 6.). V kronikách není žádný záznam, proč k takové prodlevě došlo, dlouho se i datum realizace považovalo za nedochované. Bohužel neznáme ani jeho autora, víme jen, že podstavec a instalaci provedla firma Pokorný z Krt, na jméno vídeňské dílny, ve které byla socha zhotovena, zůstalo
ve školní kronice vynechané místo, ale nikdy ho už nikdo nedopsal. Víme jen, že sousoší
je jen dalším větším počinem, ke kterému došlo za starosty Franze Fassla.
Mgr. Eva Konířová
O dominantě jesenického náměstí se v Občasníku psalo již vícekrát. Přeci jen jde
o chráněnou kulturní památku, která vyžaduje naši častější pozornost – jinak by asi naši
potomci znali toto dílo jen z fotografií, stejně jako my dnes známe z dobových snímků
druhý monument, který se na náměstí nacházel zrcadlově za kašnou.
Centrální část (žulový podstavec, pilíř a sousoší) prošla v posledních desetiletích již
několikrát rukama restaurátorů a dvakrát u toho byl sochař Jan Turský. Naposledy to
bylo v roce 2007, kdy byl doplněn ulomený kříž, byly domodelovány chybějící
pískovcové části, vše bylo očištěno a povrchově ošetřeno. Už po dokončení prací nám
ale bylo jasné, že se k nám restaurátoři budou minimálně každých deset let vracet.
Zatímco základy, podstavec a středový pilíř jsou provedeny z velmi kvalitní žuly, na
samotné sochy použili jejich autoři méně odolný pískovec s vápenným pojivem. Tento
kámen těžko odolává povětrnostním vlivům (především dešti a mrazu) a každá upadlá
větev zanechá na sochách svou stopu. Sochy by se měly také pravidelně čistit
a hydrofobizovat. I v těchto dnech čekáme na výsledek naší žádosti o poskytnutí dotace
na provedení restaurátorských prací.
Méně pozornosti si v minulosti užila obvodová část díla, která je tvořena kamennými
zídkami s kovovým zábradlím. Na generální opravu čekala více než 100 let. V loňském
roce jsme byli úspěšní s naší žádostí o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek, ze kterého nám bylo poskytnuto 200 tis. Kč. Oplocení bylo kompletně
rozebráno. U kovových částí byly po otryskání pískem doplněny chybějící prvky
(některé byly na zakázku odlévány podle původních). Pak bylo vše pozinkováno a před
montáží opatřeno nátěrem. Po obvodě stávajícího kamenného podstavce byl proveden
nový železobetonový základový pás, který bude do budoucna zajišťovat stabilitu celého
díla. Následně bylo obnoveno kamenné zdivo, které je výškově upraveno tak, aby
navazovalo na připravovaný záměr rekonstrukce náměstí. Přiléhající plochy budou při
této akci srovnány a umístěny výš, než jsou dnes.
Po ukončení stavební části bychom rádi k soše doplnili světlo, které bude napojeno na
veřejné osvětlení. Objednána je i zahradnická výsadba do prostoru mezi sochu
a oplocení.
A perlička nakonec. Velmi často se hovoří o tom, že řemeslo dnes zdaleka není
takové, jaké bývalo v minulosti. Je pravdou, že při demontáži stávajících konstrukcí
jsme oceňovali kvalitu starých řemeslníků, avšak zjistili jsme, že na západní straně bylo
kamenné zdivo dodatečně upravováno a posouváno. Důvodem byl pravděpodobně
špatný metr . Holt i starý mistr se někdy utne.
Ing. Roman Valuš, místostarosta
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
Akce mateřské školy
8. 6. setkání s rodiči na školní zahradě (pohádka O Zlatovlásce)
12. 6. ZOO Chomutov
22. 6. rozloučení s MŠ v KD Jesenice

Akce základní školy
5. – 7. 6.
7. 6.
8. 6.
12. – 16. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
14. 6.
15. 6.
15. 6.
15. 6.
20. 6.
23. 6.
23. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.
30. 6.

výlet 9. tř.: Vojtův mlýn
výlet 1. tř. po okolí Jesenice
výlet 4. a 5. tř.: West Park Plzeň
vědomostní olympiáda I. stupeň
cykloexkurze 6. tř.: naučná stezka Jesenicko
výlet 6. tř.: Techmania Plzeň
výlet 3. tř. a ŠD: Filmové ateliéry Barrandov
exkurze 7. tř. do ČNB v Praze
projekt Voda. 4. tř.
výlet 2. tř. do Krt
povýšení prvňáčků na čtenáře
výlet 8. tř. do Jump parku Praha
I. st. atletický čtyřboj
Den zdraví pro II. st.
školní turnaj ve streetballu: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
Indiánská stezka
školní turnaj ve florbalu: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
rozloučení s 9. tř. v KD
vysvědčení
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Jesenicí projede Recyklojízda
Město Jesenice se stane v pořadí pátou zastávkou týmu Recyklojízda 2017, který se
v září chystá projet Českou republiku od západu na východ, aby podpořil třídění
a recyklaci baterií. A jak jinak než na kolech na baterky. Tříčlenný tým si dal za cíl na
elektrokolech zdolat přes 700 kilometrů. Vyjíždí v úterý 5. září z Aše a končí 14. září
v nejvýchodnější obci republiky Bukovec. Na cestě má 23 zastávek v českých a moravských městech. Navštěvovat bude především městské a obecní úřady a do některých škol
zavítá se vzdělávacím programem Recyklace hrou. Potkávat s lidmi se bude na náměstích, v parcích i kdekoliv po trase.
„Celou akci děláme především proto, že chceme jít mezi lidi, mluvit s nimi o tom, že
i když se někomu mohou zdát baterky malé, do koše rozhodně nepatří. Je potřeba je odnášet na sběrná místa, odkud putují na recyklaci. Chráníme tím životní prostředí,“ říká
Eva Gallatová, která je členkou týmu Recyklojízdy a zároveň zastupuje neziskovou společnost ECOBAT. Ta v České republice již 15 let zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií. Projektem Recyklojízda ECOBAT rovněž podporuje Evropský den
recyklace baterií, který připadá na 9. září.
Pojďte do toho s námi!
Zapojit se do projektu Recyklojízda mohou i lidé v Jesenici a okolí, a to hned dvěma
způsoby. Jednak tím, že na sběrná místa přinesou použité baterie (Jednota, sběrný dvůr,
Základní škola a mateřská škola Jesenice), a pak je tu druhá možnost – zájemci se mohou k týmu Recyklojízdy připojit, pár kilometrů zdolat společně a podpořit tím dobrou
věc. „Zveme všechny nadšence – jednotlivce i celé kolektivy – kamarády, organizace,
školy, školky, ale třeba i firemní týmy, aby se k nám na kus cesty připojili,“ říká Eva
Gallatová a doplňuje: „Do Jesenice dorazíme ve čtvrtek 7. září ráno. Zhruba v 8,30 nás
čeká setkání se zástupci města, žáky místních škol na nádvoří školy (Školní 323) a veřejností. Na místě proběhne krátké představení problematiky recyklace a sběru baterií,
v závěru povídání si budou moci přítomní ověřit své znalosti v mini soutěži. Zároveň budeme mít na nádvoří info stánek, kde se návštěvníci dozvědí více o recyklaci baterií
a domů si mohou odnést krabičku ECOCHEESE pro třídění baterií v domácnosti. V 9
hodin vyjedeme z Jesenice směr Rakovník. Kdo se chce připojit, je vítán. Zdolat trasu
s námi můžete na kole, koloběžce nebo klidně i běžet.“ Z Rakovníka pak cesta Recyklojízdy pokračuje do Kladna. Připojit se k Recyklojízdě je možné kdekoliv po trase.
Proč je dobré třídit baterie?
Když hodíte použitou baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve
spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky včetně těžkých kovů, které
znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků
navíc k nejbližšímu sběrnému místu, nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte,
protože díky recyklaci získáváme z použitých baterií druhotné suroviny, zejména kovy,
které mohou sloužit k výrobě nových produktů. Sběrných míst je v České republice už
přes 20 tisíc. Asi nejznámější jsou červené venkovní kontejnery na třídění drobných
elektrospotřebičů a baterií. Na popularitě získává odevzdávání baterií v obchodech.
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Kdykoli tedy půjdete nakoupit do supermarketu, můžete zde odevzdat i baterie. A pokud
ještě nevíte, kde máte nejbližší sběrné místo, určitě ho najdete na interaktivním vyhledavači mapa.ecobat.cz.

RECYKLOJÍZDA v JESENICI
 Ve čtvrtek 7. září 2017 od 8,30 hod. se na vás těšíme na nádvoří školy – Školní 323.
 Čeká na vás info stánek Recyklojízda 2017 a krátké povídání, při kterém se dozvíte








více o recyklaci baterií. Domů si můžete odnést krabičku ECOCHEESE pro třídění
baterií v domácnosti.
V 8,30 hod. - přivítání se zástupci města Jesenice, žáky a veřejností
8,35 – 8,50 hod. – povídání o recyklaci baterií
8,50 – 9,00 hod. mini soutěž pro přítomné
V 9,00 hod. vyjíždíme z Jesenice do Rakovníka
Kdo se chce připojit, je vítán (na kole, koloběžce i po vlastních nohách).
Sledujte nás na Facebooku @Recyklojízda 2017 a na webu recyklojizda.ecobat.cz

Projekt realizuje nezisková společnost ECOBAT, s.r.o.

Kontakt pro další informace:
Open Communication, s.r.o.
Jana Čechová, PR Manager
e-mail: jana.cechova@open-com.cz, tel.: + 420 603 574 631
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Noc kostelů
„Noc kostelů“, kterou letos pořádalo Vlastivědné muzeum Jesenice a Římskokatolická
církev, měla příjemnou atmosféru, která tuto akci pokaždé provází. Jesenice má krásný
kostel s unikátními varhany a je dobré, když lidé mají možnost sem přijít i mimo bohoslužbu, a také přijít, i když nejsou věřící. Je to historická památka, která má svou důležitost, a proto je dobré o ní stále informovat. Letos zde zahrál Aleš Nosek na varhany, Pavel Vlček ho vystřídal s přednáškou na téma F. M. Kaňka a jesenický soubor Jesuan rozjasnil atmosféru kostela tím nejbáječnějším způsobem. Děkuji všem, kdo nám s realizací
akce pomohli, ať finančně, tak lidsky.
Nikola Štefánková, Vlastivědné muzeum Jesenice
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17. 6. 2017 Zahradní slavnosti Petrohrad
Kdo byl v sobotu 17. června 2017 mezi návštěvníky 25. Zahradní slavnosti Psychiatrické léčebny v Petrohradě, nelitoval. Areál této léčebny opět po roce ožil rozmanitým kulturním programem. Prostory nádvoří a zámecké zahrady přivítaly přes 1 250 návštěvníků, kteří přišli bezesporu na kvalitní program, v rámci něhož vystoupily známé osobnosti české hudební scény (Martin Maxa, Věra Martinová, hudební skupina LAS VEGAS,
Clarinet Society, Dechovka 12 Plzeň). Peníze získané z dobrovolného vstupného budou
letos, podle slov ředitele léčebny Ing. Ladislava Henlína, použity na rozvoj terénních
služeb v oblasti psychiatrie. http://www.plpetrohrad.cz/aktuality/

24. 6. 2017 Vernisáž výstavy
Výstavu fotografií na téma U NÁS DOMA můžete vidět v kapli svatého Jana Nepomuckého v Drahouši. Výstava potrvá do konce srpna, je možné ji zhlédnout
vždy v neděli ve 12 hodin, nebo po předchozí dohodě.

Mezinárodní varhanní festival – koncert v jesenickém kostele
Jeden z koncertů třetího ročníku této výrazné letní akce se konal 25. 6. 2017
v jesenickém kostele sv. Petra a Pavla. Koncert, na kterém zazněly skladby italské renesanční i barokní, francouzské i německé barokní a na závěr i skladby českého romantismu z pera B. Smetany, přišly podpořit tři desítky zájemců.
Vystoupila profesorka konzervatoře v Českých Budějovicích Miroslava Svobodová.
Akci organizačně zajišťovalo Muzeum T. G. M. Rakovník a varhaník Aleš Nosek,
který se ujal role moderátora, finančně ho podpořila KK při MěÚ Jesenice a občerstvení
pro hosty a organizátory připravil Muzejní spolek města Jesenice.

Rodina Ryšlavých děkuje za projevenou soustrast a květinové dary.
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Utkání oddílu kopané FC Jesenice
V soutěžním ročníku 2016 – 2017
OKRESNÍ PŘEBOR – A1A II. TŘÍDA – JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE
DRUŽSTVA

KOLO

SKÓRE

BRANKY
Fiala Vít
Jeníček David, Mutínský Jaroslav
Brda David, Fiala Vít
Kotek Petr, Tesař Stanislav, Mutínský Jaroslav, Jeníček David
Pfejfer Josef (pen.)
Jeníček David 2, Kapoun Dominik, Brda David
Pfejfer Josef, Mutínský Jaroslav,
Kotek Petr, Jeníček David
Jeníček David
John Petr, Pfejfer Josef
Jeníček David 4, Kotek Petr,
Kolář Dominik
Mutínský Jaroslav, Kotek Petr,
Jeníček David
Kotek Petr 2, Jeníček David 3,
John Jakub 2, Fiala Vít
Mutínský Jaroslav, Horvát František, Kapoun Dominik, Kolář
Dominik

14.

Ch. Mutějovice – FC Jesenice A

2:1

15.

FC Jesenice A – FC PO Olešná

2:0

16.

Oh. Městečko – FC Jesenice A

1:2

17.

FC Jesenice A – So. Janov

4:1

18.

FK Kněževes – FC Jesenice A

2:1

19.

FC Jesenice A – Ol. Rakovník

4:2

20.

SK Lišany – FC Jesenice A

3:4

21.
22.

FC Jesenice A – Sp. Lužná
SK Senomaty A – FC Jesenice A

1:2
3:2

23.

FC Jesenice A – ČL Kolešovice

6:3

24.

SK Lány – FC Jesenice A

1:3

25.

FC Jesenice A – So. Kroučová

8:1

26.

FC 05 Zavidov – FC Jesenice A

2:4

KONEČNÁ TABULKA PO 26 KOLECH SOUTĚŽE
KLUB

Z

V

R

P

SKÓRE

B

P+

P-

1.

Sp. Lužná

26

20

0

6

70 : 35

58

2

0

2.

Ol. Rakovník

26

19

0

7

93 : 49

57

0

0

3.

FC PO Olešná

26

18

0

8

73 : 42

55

1

2

4.

FK Kněževes A

26

19

0

7

76 : 46

55

4

2

5.

Oh. Městečko

26

16

0

10

69 : 39

51

2

5

6.

FC Jesenice A

26

17

0

9

69 : 41

50

4

3

7.

FC 05 Zavidov B

26

16

0

10

57 : 55

43

5

0

10

KLUB

Z

V

R

P

SKÓRE

B

P+

P-

8.

Ch. Mutějovice

26

14

0

12

68 : 54

42

2

2

9.

ČL Kolešovice A

26

9

0

17

40 : 64

29

2

4

10. SK Lišany

26

9

0

17

50 : 68

26

2

1

11. SK Senomaty A

26

9

0

17

36 : 75

26

3

2

12. So. Kroučová

26

7

0

19

32 : 71

22

1

2

13. SK Lány

26

5

0

21

41 : 78

19

0

4

14. So. Janov

26

4

0

22

24 : 81

13

1

2
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