Rozloučení s paní Vlastou Šmausovou

Dne 25. 3. 2011 proběhlo v knihovně rozloučení s dlouholetou knihovnicí paní
Ing. Vlastou Šmausovou, která odešla do důchodu. Její zásluhou má Jesenice pestrý, bohatý a kvalitní knižní fond a stálé čtenáře z řad starších i mladších občanů.
MěÚ Jesenice paní Šmausové děkuje za její obětavou práci v místní knihovně a spolupráci s obecním, resp. městským úřadem, a do dalších let jí přeje pevné zdraví a stálý
elán do života.
Novou knihovnicí se stala paní Lenka Horáková.
Po historii knihovny v Jesenici pátráme, jistá je jen současná budova, kterou v 80. letech vybudovala obec pod vedením p. Brože. Tam se knihovna přestěhovala v roce
1985. V současné době má knihovna fond přes 16 000 knižních jednotek s roční výpůjčkou 12 500 knih.
Prosíme pamětníky, kteří pamatují prvního knihovníka a další podrobnosti, aby nám
s informacemi pomohli. Děkujeme.
Nová výpůjční doba: Po a Pá 9.00 – 11.00, 13.00 – 17.00

„VELKÝ JARNÍ ÚKLID“
16. – 17. 4. 2011
Vážení spoluobčané,
není to tak dlouho, co jsme Vás informovali o organizačních opatřeních souvisejících
se zimní údržbou, a již se chystáme na „Jarní úklid“, který plánujeme v Jesenici i našich
přilehlých obcích.
Úklidové práce jsme teprve zahájili a mohu Vás informovat, že jsme posbírali již
5 plných multicar, a to jen v ulicích kolem hlavní silnice. Domníváme se, že
v současnosti máme již dostatek odpadových košů rozmístěných po městě, přesto však
jsou někteří naši spoluobčané nedisciplinovaní a neváží si naší práce, času a finančních
prostředků, které město na úklid a udržování pořádku věnuje.
Snahou zlepšit vzhled našeho města je plánovaný „Jarní úklid“. Prosíme naše spoluobčany a zejména majitele nemovitostí, aby zajistili a zorganizovali úklid kolem svých
obydlí a nemovitostí. Pracovníci městského úřadu zajistí následný odvoz.
Děkujeme všem, kteří přiloží svou ruku k dílu a pomohou tak tomu, že naše město
bude zase o něco krásnější.
Kontaktní osoba pro zajištění odvozu: p. Pavel Kyselka, vedoucí technických služeb
města Jesenice (tel.: 313 599 214).
Klementovičová Sl., tajemnice

Zakladní škola a mateřská škola Jesenice pořádá

Sběr papíru – karton, časopisy, letáky, noviny
Papír je možno odevzdat ve škole od 11. 4. do 14. 4.
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Svoz nebezpečného odpadu
Dne 9. 4. 2011
Pouze: elektronika, obaly od olejů a barev, zářivky, pneumatiky, autobaterie, lednice
8.00 hod. – 8.15 hod. Bedlno
8.25 hod. – 8.40 hod. Chotěšov
8.50 hod. – 9.10 hod. Jesenice – náměstí
9.15 hod. – 9.35 hod. Jesenice – dvůr
9.45 hod. – 10.00 hod. Podbořánky
-----------------------------------------------8.00 hod. – 8.20 hod. Soseň
8.25 hod. – 8.45 hod. Kosobody

Upozornění
V souladu s § 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) upozorňujeme
všechny majitele nemovitostí (rodinných domů, rekreačních chat, zahradních domků
apod.) na povinnost označit budovy číslem popisným nebo evidenčním.
Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad § 31 a) odst 1 zákona o obcích.
Současně vyzýváme ty, kteří tak zatím neučinili, k urychlené nápravě (potřebné informace podá stavební úřad Jesenice).
Při nedodržení označení budovy číslem popisným, popř. evidenčním, bude postupováno
podle § 58 zákona o obcích (správní delikty).

Přehled akcí březen – duben
 3. 3. – 24. 4. výstava Prezident T. G. M. v muzeu Jesenice
 26. 3. – 23. 6. hrad Křivoklát: výstava kostýmů a rekvizit z pohádkového
seriálu Arabela, 16. 4. dorazí na hrad představitelka hlavní seriálové role paní
Jana Nagyová a také filmový Rumburak Jiří Lábus
 30. 3. kino Jesenice – Na vlásku (film pro děti)
 1. 4. Hudební klub Truhlárna – skupina Reliéf (od 20.00 hod.)
 2. 4. hrad Křivoklát: 10.00 – 16.00 zahájení turistické sezony
 9. 4. Hudební klub Truhlárna – Jesenická banda a hosté
 15. 4. Den dveří dokořán a Prodejní velikonoční výstava ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice
 25.4. Chlapinec Krty pořádá místní akci Velikonoční hodování
(tradiční hodování s harmonikou po celé vsi)
 30. 4. Chlapinec Krty pořádá veřejnou akci Odemknutí rybníka
(zahájení rybaření – rybníček na krtské návsi), s občerstvením a hudbou
 30. 4. Chlapinec Krty pořádá veřejnou akci Čarodějnická zábava s tombolou a
volbou MISS ČARO
 30. 4. kulturní komise: Čarodějnice na Drahouši (pochod čarodějnic z Jesenice
na Drahouš, následné opékání špekáčků a pálení čarodějnice)
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Vážení občané města Jesenice, vážení spoluobčané,
dne 24. března 2011 jsem se zúčastnil společného jednání senátorů z karlovarského kraje, našeho senátora pana Marcela Chládka a asi 20 starostů z rakovnického a lounského
okresu. Předmětem jednání byla opět ohrožená dostavba silnice R6 Praha – Karlovy Vary.
Plně jsem podpořil iniciativu na dostavbu rychlostní silnice, neboť i když naše město
neleží přímo na této komunikaci, je i pro nás velmi důležité, aby tato „páteřní silnice“
byla dostavěna a tím umožňovala:
- rychlou a bezpečnou dopravu našich občanů do zaměstnání,
- příchod případných investorů do našeho regionu a tím i vznik pracovních příležitostí pro nás pro všechny,
- řešit situaci na křižovatce R6/ a 1/27, což je rovněž součástí projektu dostavby R6.
V konečném důsledku se domnívám, že teprve poté, až bude kompletně dostavěna
rychlostní komunikace R6, bude možno uvažovat o propojení karlovarské silnice a Jesenice a o řešení obchvatu kolem našeho města.
Z uvedených a řady dalších důvodů Vás, vážení spoluobčané, žádám, abyste se svým
podpisem na petiční archy připojili ke zmíněné iniciativě. Každý podpis je důležitý, neboť podpoří-li petici více než 10 000 občanů ČR, bude možno petici projednat na veřejném slyšení v Senátu ČR a autoři se domnívají, že právě toto projednání by mohlo znamenat pozitivní obrat v názoru na dostavbu R6.
Děkuji za spolupráci
V Jesenici 28. 3. 2011

Ing. Jiří Svoboda, CSc.
starosta města

Petiční archy mají občané možnost podepsat na těchto kontaktních místech:
Jednota Jesenice, Městský úřad Jesenice, Pošta Jesenice, ZŠ a MŠ Jesenice,
Muzeum Jesenice do 22. 4. 2011.

Petice podle §1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
"Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb"
Dopravní dostupnost Karlovarska je jedna z nejhorších v České republice. Karlovarský
kraj jako jediný nemá přímé železniční spojení s hlavním městem a jako jeden z mála
nemá ani dálniční propojení s metropolí. Špatná dopravní dostupnost patří mezi hlavní
příčiny hlubokého hospodářského zaostávání regionu za ostatními kraji České republiky.
Dostavba rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb je nezbytnou podmínkou
pro budoucí rozvoj území kolem silnice R6. Většina občanů si tento fakt dobře uvědomuje, a proto nesouhlasí s nedávným rozhodnutím ministra dopravy o zastavení stavby
silnice R6. Tento návrh odsouvá Karlovarsko opět na dlouhá léta do pozice příhraničního regionu, na okraj zájmu společnosti!
Proto my, níže podepsaní občané,
• chceme urychlenou dostavbu rychlostní silnice R6 v úseku Praha – Karlovy Vary,
• chceme okamžité pokračování dostavby rychlostní silnice R6 na již zahájených
úsecích,
• chceme, aby v našem regionu Vláda ČR nedopustila prohlubování rozdílů mezi
vnitrozemím a příhraničím.
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Proběhlo...
Nohejbal v Jesenici
V sobotu 26. 2. se uskutečnil v tělocvičně ZŠ v Jesenici nohejbalový turnaj trojic za
účasti 9 týmů. Účast byla různorodá počínaje pořádajícím týmem KALUP Jesenice (Karel Tomeš, Pavel Kerešťan a Luboš Čížek) přes tým dobrovolných nohejbalistů z Velké
Chmelišné, či týmu SHERLOG Praha. Mezi hlavní ozdoby turnaje patřil tým dívek 1. TJ
AVIA Čakovice, jenž hraje 1. nohejbalovou ligu, dále pak tým z Horních Počernic
(v čele s dalším bývalým prvoligovým hráčem) či tým z Lubné (s hráčem z krajského
přeboru).
K vidění byly mnohdy neuvěřitelné zákroky a skvělé výkony. Po odehrání základních
skupin se hrálo play-off, vítězové skupin postoupili přímo do semifinále, týmy na 2. a 3.
místě hrály čtvrtfinále. Nyní k výsledkům.
7. – 9. místo
SHERLOG – SPORTKLUB Kryry
Velká Chmelištná – SPORTKLUB Kryry
SPORTKLUB Kryry – SHERLOG
Čtvrtfinále
H. Počernice – Amálka Kladno
REGE Rakovník – 1. TJ AVIA Čakovice
Semifinále
KALUP Jesenice – H. Počernice
3G Lubná – REGE Rakovník
5. – 6. místo
Amálka Kladno – 1. TJ AVIA Čakovice
3. – 4. místo
REGE Rakovník – H. Počernice
Finále
KALUP Jesenice – 3G Lubná
(sety 8 : 10, 10 : 9, 10 : 9)

2:0
1:1
1:1
2:1
2:0
2:0
2:0
2:1
2:0

2:1

Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům turnaje: firmám DROPS Jesenice, AGC
FLATGLASS Kryry a SHERLOG Praha a pozvat všechny zájemce na letní turnaj, který
se bude konat v srpnu na hřišti u ZŠ.
Luboš Čížek
Dětský karneval
V soboru 26. 2. pořádala Základní škola a mateřská škola Jesenice tradiční dětský
karneval, na kterém se o zábavu postarali Ladrovi a zvířátka.
Díky sponzorům byla pro děti připravena i bohatá tombola. Každé dítě v masce si
mohlo u vstupu vybrat sladký věneček nebo marcipánové prasátko. Návštěvníky neod5

radil ani výpadek elektrické energie, který postihl širší okolí Jesenice. Protože ani po
nahlášení poruchy nedošlo k opravě, obrátili jsme se na SDH Jesenice. Hasiči ochotně
přijeli s elektrocentrálou, na kterou byla napojena aparatura pana Jiřího Ladry a karnevalový rej mohl začít.
Zábavného odpoledne se zúčastnilo 350 lidí, z toho 138 dětí s maskou a 50 dětí bez
masky.
Děkujeme všem účastníkům i týmu pana Jiřího Ladry za podporu a vytvoření příjemné a radostné karnevalové atmosféry. Doufáme, že se karneval líbil a že se příští rok na
této tradiční akci opět uvidíme.
D. Vopatová
Sponzoři karnevalu
ISŠU Jesenice,
p. Hornof,
Společný dřevařský podnik s.r.o. Blatno,
Lékárna „U Panny Marie Pomocné“
Velkoobchod – maloobchod potraviny p.
Nováková,
Úspěšný-web.cz, p. Slabý,
Jednota,
p. Tůmová,
Restaurace OÁZA,
p. Vyleta,
Cestovní agentura Růžičková

Břicháčovi,
PIATNIK,
Singer Jesenice,
Klempířství Brda,
Lesospráva p. Piškule,
p. Berka,
Železářství Kadlecová,
Potraviny, ovoce, zelenina, Pham Van Tu,
Vito – p. Tran,
Potraviny Konček,
Pap oil – Roman Vaňkát,
p. Lazarová – drogerie, papírnictví,
Johnovi Drahouš,
DROPS v.o.s.,
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8. 3. 2011 proběhla výroční schůze Svazu zdravotně postižených občanů, která byla
spojena s oslavou MDŽ.
Podávalo se občerstvení, k poslechu i tanci hrála vynikající hudba p. Kondelíka,
všechny ženy dostaly malý dárek a květinu. Kulturní program připravila p. M. Mottlová
s tanečním country kroužkem.
Rádi bychom poděkovali našim třem sponzorům – p. Tůmovi, p. Valušovi a paní
Hrabalové (paní Hrabalová nám na schůzi předala sponzorský dar 5 000 Kč) a také MěÚ
Jesenice za jejich pomoc a tisk pozvánek.
Za SZPO p. Šmídová, p. Macáková

Jako hosté se schůze zúčastnili pan R. Valuš, p. J. Hrabalová a p. T. Čížková
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