1-2/ leden - únor/ 2018
2 / květen- červen/ 2021

JESENICKÝ
OBČASNÍK

Informační zpravodaj města

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Plzeňské ulici
Průběh a pokračovaní prací na I/27
V minulém vydání Jesenického občasníku jsme Vám přinesli informace o plánu zahájení
prací na společné investiční akci v Plzeňské ulici vč. informací o dopravních omezeních
v ulicích města Jesenice. Dnes jsme Vám chtěli přinést další informace o změně těchto
opatření vč. nového popisu objízdných tras apod. Bohužel tak učinit nemůžeme, protože
průběh stavby postupně nabral z různých důvodů nemalé zpoždění. Proto zůstanou
všechna nynější dopravní opatření a omezení minimálně po dobu letních prázdnin
v platnosti, a to včetně organizace všech autobusových spojů.
Jak k tomu všemu došlo?
Několika slovy by se dalo říci, že se pokazilo vše, co mohlo. Po převzetí staveniště tomu
ovšem nic nenasvědčovalo a sdružení firem BES a Metrostav standardně nechalo vytýčit
všechny inženýrské sítě a postupně docházelo k návozu technologie. Následně došlo
k brysknímu odtěžení asfaltového povrchu vč. podkladních vrstev. Poté se měl subdodavatel pustit do práce na obnově a rekonstrukci kanalizačních a vodovodních řadů. I když
na stavbě stálo několik velkých stavebních strojů, tak se nerozjely, protože hlavní subdodavatel přišel ze dne na den o téměř všechny své zaměstnance. S tím také souvisela
objednávka a dodávka potřebného materiálu, která byla provedena jen z části. S ohledem
na nynější stavební trh se na neobjednaný materiál čeká i několik týdnů, protože výrobci
materiálů se stále potýkají s následky pandemie COVID - 19. Např. na vodovodní trubky
se čekalo až do poloviny června. Další výrazné komplikace nastaly při kopání sond
v místech tzv. spadišťových objektů u pensionu Na Cháti a u nájezdu ke kostelu, kde se
objevily inženýrské sítě, o kterých nevěděl dokonce ani jejich správce. Nakonec se podařilo domluvit na jejich vymístění, nicméně tento proces zabral minimálně měsíc.
V úseku komunikace za železničním přejezdem (kolem čerpací stanice) byl po odtěžení
konstrukčních vrstev zjištěn horší technický stav obou propustků na výtoku vody
z Velkého rybníka. Proto se ŘSD ČR rozhodlo nechat dodatečně vyprojektovat jejich
opravu, což opět znamenalo pozastavení prací a zajištění opět nedostatkového stavebního materiálu. Obdobně se v rámci projektu rozhodlo Vodohospodářské sdružení obcí
Rakovnicka zahrnout do oprav i obnovu vodovodu na Mírovém náměstí (úsek od OD
Mountfield k muzeu). Další výrazný dopad na harmonogram prací bude mít změna technologie hutnění a tzv. stabilizace pláně vozovky s ohledem na okolní zástavbu, tj. volí se
méně intenzivní technologie, která bude mít pouze minimální vliv na okolní stavby.
Jak bude vše pokračovat?
I když jednání se zhotovitelem stavby jsou mnohdy velmi komplikovaná, společně
s technickým dozorem stavby věříme, že se snad již podařilo překonat všechny „porodní
obtíže“. Na stavbě by měl být zajištěn nezbytný materiál k pokračování stavby a pevně
věříme, že se bude dařit i lépe organizovat všechny pracovní síly, aby stavba opět nabrala standardní tempo. I přesto je třeba si přiznat, že v letošním roce nebude celá stavba
dokončena. Z pozice spoluobjednatele stavby budeme i nadále vyvíjet tlak na zhotovite2

le, aby došlo k urychlení prováděných prací. Nyní vše vypadá tak, že v letošním roce
budou dokončeny všechny rozdělané úseky stavby s tím, že úsek ulice Plzeňské mezi
ulicemi Krtská a 5. května bude dokončen až v roce 2022. Nicméně se budeme snažit
tlačit firmu, aby se pokusila v letošním roce provést i nějaké části stavby (např. zhotovení spadišťového objektu u ul. Hradní) v tomto úseku.
Prosba a apel
Jsem přesvědčen, že výše uvedené informace nikoho moc nepotěšily. I přesto bychom
chtěli všechny obyvatele a návštěvníky města Jesenice požádat o porozumění a trpělivost. Všechny řidiče žádáme o maximální možnou ohleduplnost a při využívání všech
objízdných tras o opatrnost. Povolenky na využití provizorní objízdné trasy za ul. Zahradní kolem železnice do ul. Oráčovské, vydané Městským úřadem, budou i nadále
v platnosti. Jakmile nám bude upřesněn harmonogram prací, uveřejníme na webových
stránkách města Jesenice tzv. generální pardon.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Oprava chotěšovského rybníka
Zlepšení stavu spodních vod
V lednu letošního roku si převzala na základě vyhodnocení zadávacího řízení firma
Šilhánek a syn, a. s., stavbu „Rekonstrukce a odbahnění malé vodní nádrže Chotěšov“.
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Jak již název projektu předznamenává, obsahem této stavby je provedení celkového odtěžení sedimentu ze dna rybníka a provedení nezbytných rekonstrukčních prací. Tyto
práce se zaměřují na zpevnění břehů rybníka ve směru k návesní kapličce a ve zhotovení
nové opěrné zdi ke komunikaci III/2243 vedoucí do obce Petrohrad. Opravy se také dotknou vypouštěcího zařízení z rybníka vč. zhotovení bezpečnostního přelivu ve formě
průlehu. Realizací projektu nedojde jen ke zlepšení vzhledu návsi v Chotěšově, ale zadržování vody by mělo mít i pozitivní vliv na místní mikroklima a hladinu spodních vod.
I když stavební firmě moc nepřály klimatické podmínky v jarních měsících, daří se harmonogram prací s minimálními odchylkami dodržovat. Dle smlouvy o dílo by měly být
stavební práce v hodnotě 2 418 612,72 Kč vč. DPH dokončeny v průběhu letních prázdnin. Uvedený projekt je financován z dotačního programu Ministerstva zemědělství a
z Fondu životního prostředí a zemědělství fondů Středočeského kraje.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Přístavba hasičské zbrojnice
Zlepšení akceschopnosti jednotky požární ochrany
Již v říjnu loňského roku předalo město Jesenice prostřednictvím technického dozoru
vybranému zhotoviteli – DROPS Group, a. s., staveniště k realizaci přístavby hasičské
zbrojnice. V rámci stavby postupně dochází k realizaci přístavby čtvrté garáže vč. podkroví, kde vzniknou další dvě místnosti pro rozšíření zázemí jednotky sboru dobrovolných hasičů. Další výraznou stavbou je sušicí věž vč. technologie pro ovládání sušicího
zařízení. Rozšířením garážových stání bude umožněno bezpečné uchování hasičské
techniky vč. její údržby. Nová sušicí věž umožní jednotce snadnější uchování a sušení
hadic. Všeobecně se dá konstatovat, že přístavba hasičské zbrojnice bude mít pozitivní
vliv na zlepšení akceschopnosti jednotky požární ochrany. V rámci stavby dále dojde
k opravě části kamenné zdi letního kina Jesenice.
Investiční náklady ve výši přibližně 8,4 mil. Kč vč. DPH financují hned tři dotační zdroje - Integrovaný regionální operační program (MAS Rakovnicko), Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR a Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Dotační
prostředky by měly pokrýt přibližně 70 % nákladů. Dle harmonogramu prací by měla
být stavba předána do užívání nejpozději v září letošního roku.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Obnova kašny na Mírovém náměstí
Postupná revitalizace náměstí započala
Pokud bedlivě čtete zápisy ze schůzí rady města, mohli jste se dočíst již od srpna loňského roku o přípravách rekonstrukce žulové kašny na Mírovém náměstí v Jesenici.
V průběhu konce roku 2020 předložil vybraný zhotovitel firma DROPS Group, a. s., na
jednání orgánů města Jesenice sádrový model celé kašny vč. chrliče, který měl dle návrhu akademického sochaře Jana Turského symbolizovat pupen jasanu. Po diskuzi mezi
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zastupiteli byl návrh chrliče přepracován do podoby, která je více konzervativní, tj. klasický středový pylon s vyvěráním vody z jeho středu. Při trochu větší představivosti lze i
zde najít určitou symboliku jasanového pupenu.
Na přelomu měsíce května a června zahájili kameníci postupnou demontáž žulových
částí kašny, které nyní procházejí v areálu zhotovitele čištěním. Následně bylo dle projektového záměru přistoupeno k odbourání podzemních částí původní kašny a
v současné době jsou zde již instalovány základní rozvody budoucí technologie kašny.
Následně budou osazeny zbylé technologické části a zhotovena železobetonová deska,
na kterou budou instalovány zpět původní žulové bloky a osazen středový pylon. Mimo
prostor kašny bude pod úrovní terénu osazen tzv. technologický sklep, ve kterém budou
umístěny filtrace a čerpadla pro zajištění oběhu vody.
Obnovou kašny, která by měla být dokončena v září 2021, jsme svým způsobem zahájili
i práce související s postupnou revitalizací Mírového náměstí. V letošním roce by se měla navíc zrevitalizovat i část náměstí v místě před obchodním domem Mountfield až
k Vlastivědnému muzeu Jesenice, která se realizuje v rámci rekonstrukce Plzeňské ulice.
Rekonstrukce kašny je financována z dotačních prostředků Programu rozvoje venkova
ČR (SZIF) s tím, že dotační žádost administruje Místní akční skupina Rakovnicko. Dotační prostředky pokryjí 80 % vynaložených nákladů, tj. 2,240 mil. Kč.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta
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Přístavba a rekonstrukce mateřské školy
Nové výukové prostory pro předškoláky
Již od října 2020 probíhají v areálu mateřské školy v Oráčovské ulici intenzivní práce na
přístavbě a rekonstrukci objektu pro předškolní vzdělávání dětí. V rámci 1. etapy projektu vznikne hned vedle stávající vily přízemní objekt se třídou pro 24 dětí a dojde
k rekonstrukci vnitřních prostor původní vily.
V současné době je stavba v plném proudu. V původní vile dokončuje firma SVP Chomutov spol., s r. o., všechny instalace, tj. jsou provedeny hrubé štukové úpravy stěn a
pracuje se na rozvodech vzduchotechniky. Na vile byla osazena nová dřevěná okna
s původním členěním dle dochovaných fotografií. V interiérech jsou hotové všechny
dispoziční změny a nyní se vyrábí dřevěné interiérové dveře, které by měly imitovat původní dveřní výplně. Ve sklepních prostorech je provedena kompletní sanace vč. nových
podlah a nyní dochází k opravě venkovní drenáže. Nad druhým nadzemním podlažím se
provádějí práce související s opravou narušených trámových konstrukcí.
V již postavené přístavbě probíhají práce na vnitřních omítkách poté, co byly dokončeny
rozvody inženýrských sítí. Na ploché střeše se provádí zateplení vč. spádování pomocí
polystyrenových desek. Přístavba má již také osazené všechny okenní výplně a dále budou práce pokračovat na venkovních omítkách. Posledními pracemi v areálu školky budou nezbytné venkovní úpravy – zhotovení nových pochozích komunikací vč. parkovacích stání apod.
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Po dokončení všech stavebních prací bude třeba minimálně interiér nové přístavby vybavit potřebným nábytkem. S ohledem na termín stavebních prací a dobu potřebnou na
výrobu a instalaci nábytku předpokládáme otevření školky pro děti v lednu 2022.
I tento projekt je financován z dotačních prostředků Středočeského kraje a z větší části
z dotačního programu Ministerstva financí. Z celkových stavebních nákladů ve výši 31,4
mil. Kč vč. DPH pokrývají dotace částku 20,37 mil. Kč. Bohužel se městu Jesenice nepodařilo v letošním roce získat dotační prostředky na II. etapu projektu, která řeší opravu
střechy a zateplení fasády vily. V tomto směru budeme monitorovat další dotační možnosti v rámci nového dotačního období - Zelená úsporám, Integrovaný operační program
II.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Vila Amálka
Dostupné bydlení pro obyvatele města Jesenice
Již od roku 2010 se město Jesenice zaměřilo na postupnou modernizaci bytového fondu.
I díky četným dotačním projektům, příp. zvýhodněným úvěrům se státní podporou, se
podařilo opravit velké množství bytových jednotek, opravit nebo zateplit fasády bytových domů a zajistit ekologické vytápění bytových jednotek. Ve stejném duchu se nyní
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provádějí rekonstrukční práce na bytovém domě čp. 220 v Jesenici, který nese název vila
Amálka.
Výsledkem projektu bude komplexně zrekonstruovaný a zateplený bytový dům
s ekologickým vytápěním a 11 bytovými jednotkami. V současné době vybraný zhotovitel - firma DROPS Group, a. s., provádí po nezbytných bouracích pracích postupnou
opravu domu s tím, že s ohledem na větší rozsah poškozených stropních a střešních konstrukcí se nyní upravuje projekt statického zajištění objektu. V domě probíhají práce na
opravách všech inženýrských sítí.
Dokončení stavby v hodnotě cca 20 mil. Kč vč. DPH se dle smlouvy o dílo předpokládá
v 03/2022. Poté budou jednotlivé bytové jednotky obsazeny původními nájemníky a novými nájemníky dle podmínek dotačního programu, který je zaměřený na dostupné bydlení. Výše dotačních prostředků z Integrovaného operačního programu v tomto případě
dosahuje částky 12,8 mil. Kč.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta
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Ukončení praxe zubního lékaře
Možnost převedení zdravotní dokumentace do 16. 8. 2021
„Tento způsob lékařské péče zdá se mi poněkud nešťastným.“ I touto parafrází Rudolfa
Hrušínského z filmu Rozmarné léto by se dala charakterizovat situace s praktickými lékaři v našem městě. Po ukončení praxe praktického lékaře pro děti k 31. 12. 2018 nám
nyní s definitivní platností oznámila ukončení praxe zubního lékaře k 31. 8. 2021 i
MUDr. Miroslava Břinková.
Úvodní větu tohoto článku nevnímejte jako kritiku místních lékařů. Ti si naopak zaslouží naše poděkování a uznání, že v našem městě vykonávali/vykonávají dlouhodobě (celoživotně) svou lékařskou praxi.
To, co je na systému lékařské péče v našem státě zarážející, jsou nejrůznější legislativní
opatření a více méně i složitost lékařského vzdělávání. I přestože se s paní doktorkou
snažíme intenzivně hledat náhradního zubaře, neustále narážíme na různé překážky nebo
i neochotu úředníků nám v dané věci pomoci nebo alespoň poradit. Bohužel nám
v tomto směru ani nenahrává postoj České stomatologické komory k zahraničním lékařům a stanovisko, že českých zubních lékařů je dostatek. Ano, českých lékařů je asi dostatek, ale jejich ochota mít portfolio cca 3 000 pacientů je minimální. Dle našeho zjištění mají mladí lékaři nanejvýš 1 500 pacientů a dále tito se do menších obcí moc nehrnou.
To dokládá i vypsané výběrové řízení Středočeského kraje na zubního lékaře pro rakovnický okres, do kterého se nikdo dlouhodobě nehlásí. S ohledem na průměrný věk stomatologů se v brzké budoucnosti projeví nedostatek lékařů také v Rakovníku, kde je již
nyní dostupnost zubních lékařů pro nové pacienty velmi omezená.
I přes výše uvedenou situaci se nám podařilo díky paní doktorce kontaktovat potencionálního nového stomatologa, který je ochoten svou praxi vykonávat v Jesenici. Bohužel
k výkonu samostatné praxe zubního lékaře bude muset absolvovat aprobační zkoušku,
která se skládá ze tří částí. Časová náročnost této zkoušky je minimálně jeden rok.
S paní doktorkou má město Jesenice dohodnuto, že v případě zajištění nového zubního
lékaře bude možné využít stávajících prostor ordinace s tím, že město Jesenice má
v plánu vybudovat nové ordinace pro praktické lékaře v objektu čp. 420 (budova bývalého státního statku).
S dovolením paní MUDr. Miroslavy Břinkové Vás tímto informujeme, že žádost o
předání zdravotnické dokumentace novému lékaři musejí pacienti předložit paní
doktorce do 16. 8. 2021 v době od 8.00 do 11.00 hodin (vždy dle ordinačních hodin).
Nevyžádaná dokumentace bude předána příslušnému správnímu orgánu, tj. Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

POZOR!!! V době od 23. 8. 2021 do 30. 9. 2021 bude uzavřena silnice III/265 mezi
obcemi Krty a Blatno z důvodu rekonstrukce propustku.
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
100% úspěšnost

Naprosto všichni tito žáci, naši absolventi z roku 2016, úspěšně dokončili své středoškolské vzdělání. V průběhu let 2019 – 2021 získali maturitní vysvědčení a výuční listy.
Gratulujeme!!!
Tato třída jako první prošla regulérními státními přijímacími zkouškami, všichni se
dostali napoprvé na zvolený studijní obor.
Někteří k výučnímu listu dodělávají maturitu, jiní úspěšně studují na VŠ, zbylí pracují
a někteří rozjíždějí drobné podnikání.
Přejeme i dalším ročníkům, aby byly stejně úspěšné jako tato třída.
I předchozí dva ročníky byly na střední škole úspěšné. Navíc absolventi 2014 mají ve
svých řadách 7 vysokoškoláků z 15 žáků ve třídě (někteří už i s titulem Bc.), absolventi
2015 (účastníci zkušebních státních přijímacích zkoušek) 5 vysokoškoláků z 19 žáků ve
třídě.
Že se žáci naší školy dostávají na zvolený obor napoprvé, dokázali i letošní absolventi, z nichž devět je přijato na maturitní obor a deset na učební obor.
Mgr. Petr Koníř, ředitel školy
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Úspěchy žáků
19. 3. Matematický klokan – výsledky v rámci školy
kategorie Cvrček (2. a 3. tř.): 1. místo: Miluše Staňková (3. tř.)
2. místo: František Pecka (2. tř.)
3. místo: Nela Lazarová (3. tř.)
kategorie Klokánek (4. a 5. tř.): 1. místo: Vojtěch Gasper (5. tř.)
2. místo: Tobiáš Kovač (4. tř.)
3. místo: Nella Rezanková (4. tř.)
kategorie Benjamín (6. a 7. tř.): 1. místo: Kateřina Trpáková (6.)
2. místo: Kristýna Řezáčová (7.)
3. místo: Jakub Ketner (6.)
kategorie Kadet (8. a 9. tř.): 1. místo: Jitka Chalupová (9.)
2. místo: Martin Spielberger (9.)
3. – 4. místo: Adéla Čóková (8.)
3. – 4. místo: Jan Králíček (8.)
19. 3. Matematický klokan – výsledky v rámci okresu
kategorie Cvrček (59 s.):
1. místo: Miluše Staňková (3. tř.)
2. místo: František Pecka (2. tř.)
3. místo: Nela Lazarová (3. tř.)
19. 3. Matematický klokan – výsledky v rámci České republiky
kategorie Cvrček (20 350 s.): 1. místo: Miluše Staňková (3. tř.)
Se stejným počtem bodů bylo na prvním místě dalších 453 soutěžících.
25. 3. Školní kolo biologické olympiády – kat. C
1. místo: Jan Trpák (8. tř.)
25. 3. Školní kolo biologické olympiády – kat. D
1. místo: Michaela Burstová (6. tř.)
2. místo: Jan Černohlávek (6. tř.)
3. místo: Kateřina Trpáková (6. tř.)
31. 3. Okresní kolo matematické olympiády – kat. Z6 (19 soutěžících)
11. místo: Kateřina Trpáková (6. tř.) – úspěšný řešitel
7. 4. Krajské kolo olympiády z českého jazyka (30 soutěžících)
8. místo: Jitka Chalupová (9. tř.)
1. 5. Krajské kolo biologické olympiády – kat. D (95 soutěžících)
43. místo: Michaela Burstová (6. tř.)

Akce mateřské školy (ms-jesenice.cz)
slavíme Masopust – pečení koláčků
karneval ve školce
preventivní vyšetření očí
uzavření MŠ z důvodu nařízení vlády, zajišťovali jsme provoz jako určená
škola
12. 4. obnovení provozu pro děti s povinným předškolním vzděláváním
17. 2.
18. 2.
19. 2.
1. 3.
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16. 4.
26. 4.
3. 5.
3. – 14. 5.
1. 6.
2. 6.
3. 6.
7. 6.
8. 6.
10. 6.
16. 6.
21. 6.
23. 6.
28. 6.

zapojení do akce Ukliďme Jesenici
procházka za hříbátkem
umožněna přítomnost všech dětí
zápis do MŠ
oslava Mezinárodního dne dětí – návštěva zahrady MŠ, hledání pokladu
divadelní představení – Divadlo Šapitó – Zelený panáček
celodopolední výlet – Plaveč (Motýlci)
projektový den V lese
celodopolední výlet – Viklan (Motýlci)
Sportovní dopoledne – zakončení celoročního programu „Se Sokolem do života“
Tlestky – návštěva farmy s domácími zvířátky (Motýlci)
projektový den mimo školu: ZOO Plzeň – Domácí zvířata, Cesta do Afriky
projektový den – Polytechnika
slavnostní rozloučení s předškoláky

Akce základní školy (zsjesenice.cz)
4. 1.
1. 3.
19. 3.
25. 3.
7. – 9. 4.
12. 4.
15. 4.
3. 5.
17. 5.
16. 6.
25. 6.
28. 6., 29. 6.
30. 6.

prezenčně se vzdělával jenom 1. a 2. ročník
všechny ročníky se vzdělávaly pouze distančně
Matematický klokan
školní kolo biologické olympiády
zápis do ZŠ
Nástup I. st. na prezenční výuku, rotační výuka, testování
třídní schůzky na Teamsech
rotační výuka I. a II. st.
všechny třídy prezenčně
projektový den mimo školu: Botanické pátrání v Botanické zahradě Praha
Indiánská stezka
výlety
Vysvědčení

Kulturní komise města Jesenice
Ohlédnutí za „bezkontaktními“ akcemi

Ukliďme Česko
Pytlomaty se staly fenoménem letošní celostátní úklidové dobrovolnické akce Ukliďme
Česko. Město Jesenice se také připojilo. Vytvořilo v dubnu (7. – 19. 4.) pytlomaty (na
hrázi Velkého rybníka, cestě k Fikačům, u městského úřadu a v přilehlých obcích Jesenice), kde si lidé mohli vzít pytle a rukavice a nezávisle na sobě sbírat odpad. Pytle
s opadem nechávali na některém z míst pytlomatů, nebo na jiném předem domluveném
místě. Odpad pak svážely technické služby. I přes nepříznivé počasí se do úklidu zapojilo celkem asi 25 dobrovolníků, sesbíralo se 31 pytlů odpadu a šest pneumatik. Dobrovolníci se mohli zúčastnit fotografické soutěže na FB My Jesenice. Fotky zasílali především rodiče se svými dětmi, proto jsme odměnili všechny malé dobrovolníky. Děkujeme
všem, kterým není lhostejné prostředí, v němž žijeme. Doufáme, že bude mezi námi stá12

le více lidí, kteří si budou uvědomovat, že odpad do přírody jednoduše nepatří. A nepatří
ani do malých částí zeleně uprostřed obce, jež v dřívějších dobách sloužily bohužel jako
skládka. Přestaňme tato místa zavážet odpadem (i biologickým)! Šetřme čas a práci
ostatním a starejme se o prostředí okolo nás.

13
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Čarodějnická cesta aneb Čarodějnice trochu jinak
Od 29. 4. do 2. 5. 2021 si děti společně s rodiči mohly projít čarodějnickou cestu okolo kempu. Trasa začínala u jedné z chatek pod kempem
příběhem o Ježibabě, která fičela na
koštěti nad černým lesem společně
s havranem Abrakem. Její koště se
ovšem splašilo a ona narazila do
stromu a zapomněla své jméno. Úkolem dětí bylo plnit úkoly a do tajenky
zaznamenávat písmenka správných
odpovědí, která dohromady dala jméno čarodějnice. Vyplněnou tajenku
mohly děti odnést na městský úřad,
kde na ně čekala odměna. Celkem jsme rozdali 54 balíčků. Děkujeme všem zúčastněným. Děkujeme Základní škole a praktické škole Jesenice za jejich účast. Děkujeme Janě Horákové za krásné výtvarné zpracování úkolů.
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Co pro Vás chystáme
Strašidelný les
Z důvodu nepříznivého počasí jsme byli nuceni zrušit Strašidelný les, který se měl konat
25. 6. 2021 od 19.30 hod. na kempu. Náhradní termín právě řešíme, nejspíš bude přesunut na další týden 2. 7. 2021, taktéž od 19.30 hod. na kempu. O termínu vás budeme
s určitostí informovat na plakátech a FB stránce MY Jesenice. Bojíte se rádi? Tak nezapomeňte přijít! Vstupné pro děti 20 Kč (pro malé děti není akce vhodná) a pro dospělé
40 Kč. Tentokrát jsme pro Vás připravili trasu okolo střelnice směrem na Plaveč. Cesta
bude opravdu strašidelná. Občerstvení na kempu bude zajištěno po celou dobu akce.
Dodržujte prosím aktuální vládní nařízení ohledně coronaviru. Děkujeme.

Letní kino
I letos se můžete těšit na promítání v letním kině. Vybrali jsme pro Vás opět několik
českých filmů. V červenci budeme promítat od 21.30 hod., v srpnu od 21.00 hod. První
promítání bude patřit dětem, vstupné bude dobrovolné. Přehled filmů najdete níže.
Změna programu vyhrazena. Už jako loni i letos bude vstupné 80 Kč, u některých filmů
100 Kč. Občerstvení zajištěno paní Alexandrou Laubrovou.
Těšíme se na Vás!
Program letního kina:
3. 7.
Hurá do džungle
10. 7.
NIGHTLIFE: Na tahu
17. 7.
JesFest (hudební festival)
24. 7.
Šarlatán
31. 7.
Bábovky
7. 8.
Matky
14. 8.
Mstitel
21. 8.
Yesterday
28. 8.
Rozloučení s prázdninami
Rámcový program akcí:
3. 10.
Drakiáda
30. 10. Lampionový průvod a dýňování
13. 11. Svatomartinská zábava
27. 11. Rozsvícení Vánočního stromu
prosinec Mikulášská diskotéka
leden
Tříkrálový koncert
Za Kulturní komisi města Jesenice Ing., Bc. Anna Poláková
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Mladí hasiči
Mladí hasiči SDH Jesenice, se scházejí každou
středu od 16:30 do 17:30 hod. v letních měsících před místní zbrojnicí a v zimním období
v tělocvičně základní školy. Na kroužcích se
aktivně věnujeme výuce znalostí potřebných
jak v běžném, tak i v sportovním životě. Ať už
se jedná o základy zdravovědy, vázání uzlů,
poznávání mapových značek či správné spojení hadic, vytvoření útočného vedení a ve finále
„nastříkání“ terče.
Náš kolektiv by určitě nemohl fungovat bez
podpory města, které nám každoročně vychází
vstříc a finančně nás podporuje. Díky ní máme
v současné době k dispozici přívěsný vozík na
převoz materiálu pro soutěže, pořízený v roce
2020.
Na konci roku 2020 se podařilo zajistit finanční prostředky od společnosti Eberspächer, za
které byly nakoupeny nové soutěžní dresy.
Snad nám to bude slušet.
Co se týče úspěchů, pohybujeme se na stupních vítězů, což značí, že příprava na závody nese své ovoce. Jen pro zajímavost: 3. místo v Kounově, 3. a 2. místo v Kněževsi nebo 2. místo v soutěži Rakovnická liga
v požárním útoku, kterou jsme absolvovali společně s dětmi z Velké Chmelištné (vše
z roku 2019/2020).
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V letošním sportovním roce 2020/2021 jsme moc možností k tréninkům a soutěžím neměli, poněvadž i nás se dotkla situace ohledně uzavírání. I přesto máme v plánu absolvovat Rakovnickou ligu společně s Chmelištnou a budeme se snažit, abychom minimálně zopakovali úspěch z loňska.
Tímto bych rád všem poděkoval za podporu, která se našemu spolku dostává, a zároveň
pozval nové malé členy mezi nás. Bližší informace budou zveřejněny na FB města Jesenice v průběhu léta.
Za kolektiv MH Jesenice Jan Svačina, vedoucí kolektivu

TOM Ještěrky Jesenice
Orientační odpoledne
Dne 15. 5. uspořádal TOM Ještěrky Jesenice ve spolupráci s kulturní komisí orientační
odpoledne. V areálu kempu i mimo něj byly připraveny pro zájemce všech věkových
kategorií trasy s rozmístěnými kontrolami. Uvnitř areálu si přišly na své děti s rodiči.
Procházely trasu podle mapy, hledaly zastavení s plyšáky a plnily úkoly, jako např. skákání v pytlích, malování křídou, střílení na branku nebo překonávání lanové lávky. V cíli
je čekala sladká odměna. Kolem kempu byly trasy dvě, kde zkoušely najít kontroly ty
větší, co se již nebojí samy do lesa. Počasí nám přálo a akce se zúčastnilo kolem 40 lidí.
Tímto děkujeme městu Jesenice za zapůjčení prostoru kempu, dodání odměn pro děti a
za tisk orientačních map.
Vítek Procházka, vedoucí TOM Ještěrky Jesenice
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Vlastivědné muzeum Jesenice
V přízemí muzea jsme loni otevřeli krásnou expozici Poklady středověkých hrádků a
tvrzí na Jesenicku. K expozici vyšla publikace, ve které je zpracován pravěk i středověk
Jesenicka. Další nově zrekonstruovanou expozicí je selské bydlení, které je nyní ve dvou
místnostech. Podařilo se zrestaurovat původní dlažbu, která byla zanesena velmi silnou
vrstvou lepidla a štuku a nyní je opět k vidění. Stálou expozici doplňuje lékárna, která se
také rozrostla o řadu přírůstků a je doplněna bylinkovou zahradou ve dvoře muzea. První
patro je pro letošní léto uzavřeno. Opravují se zde podlahy ve všech místnostech.
Plánované akce: září
Výstava Fotoklubu Jesenice
Koncert kapely Asonance (ve spolupráci s městem Jesenice) 10. 9. od 19.00 (ATC Jesenice)
Štrúdlové slavnosti – 11., nebo 18. 9. 2021
V minulém čísle Občasníku vyšel článek Vladimír Zuska. V něm se objevila informace
o tom, že Vl. Zuska založil muzeum v Jesenici. Uvádím proto na pravou míru, Vlastivědné muzeum založil v roce 1959 Karel Nebeský.
Nikola Štefánková

Adrian T. Bell z britského Newcastle na JesFestu
Dne 17. července se po dvou letech opět rozezní hudba v areálu letního kina v Jesenici.
Loňský ročník se neuskutečnil z důvodu koronavirové pandemie. Letošní ročník multižánrového hudebního festivalu nabídne opět ochutnávku všech možných hudebních stylů. Návštěvnicí se mohou těšit na skoro domácí kapelu IFA Rock, dále se představí kapela Setoplete jakožto zástupce ska žánru. Opět nebude chybět kapela z Rakovnicka –
letos tuto kategorii zastupuje Prošlá Lhůta hrající big-beat po záruce. Hlavním tahákem
letošního ročníku bude skupina Prago Union a její nejznámější člen Kato aka Deph
(pod tímto jménem vystupoval ve skupině Chaozz). Dále vystoupí kapela Cheers!, hrající punk v kombinaci s celtic folkem a IDIO & IDIO hrající punk v kombinaci s
rockem. Během letošního ročníku vystoupí poprvé v rámci programu zahraniční interpret, jedná se o Adriana T. Bella a jeho skupinu, hrající alternative-rock, na jehož vystoupení se těší celý organizační tým. Adrian T. Bell pochází z anglického Newcastlu,
absolvoval Námořní akademii a pět let působil jako navigační důstojník Královského
námořnictva. Vystudoval krajinnou architekturu v Manchesteru a po několikaletém pobytu v Karibiku a Řecku nakonec zakotvil v Praze. Se čtyřmi přáteli založil před lety
skupinu The Prostitutes, která se stala neodmyslitelnou součástí české hudební scény. Posledním interpretem, který vystoupí, je kapela Y?. Pod tímto názvem se schovává
pražská skupina hrající pop-rock. Součástí letošního ročníku bude opět výstava ve farní
zahradě. Kulturní život u nás v obci dlouhou dobu kvůli koronaviru neexistoval, proto si
přijďte užít krásně prostředí letního kina a farní zahrady a spojit to s poslechem hudby a
tancem.
Za tým JesFestu Michal Pacourek
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Varhanní léto
Muzeum T. G. M. Rakovník ve spolupráci s varhaníkem Alešem Noskem pořádá pro
příznivce vážné hudby 7. ročník mezinárodního varhanního festivalu 2021 „Varhanní
léto“.
Koncerty proběhnou v období 17. 6. - 15. 7. 2021 v Čisté, Kralovicích, Jesenici, Křivoklátě, Petrovicích, Lužné, v Novém Strašecí a Srbči. Letos se poprvé uskuteční novinka putování po varhanách – 17. 6. (Čistá, Kralovice) s varhanicí Markétou SchleyReindlovou (Bamberg, SRN) a 15. 7. (Srbeč, Nové Strašecí) s varhaníkem Julianem Beutmillerem (Freiburg, SRN). Doprava z Rakovníka zajištěna. Sledujte plakáty, Facebook, a webové stránky muzea.

Změna e-mailové adresy pro Občasník
Máte-li námět či konkrétní příspěvek do Občasníku, budeme rádi, když nám napíšete na
e-mail: obcasnik@jesenice-ra.cz.

Termíny veřejných jednání Zastupitelstva města Jesenice na rok 2021
30. 6. 2021
22. 9. 2021
8. 12. 2021
(místo konání KD Jesenice od 18.00 hod. – změna vyhrazena)
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AKCE V OKOLÍ JESENICE
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