Rekonstrukce místní komunikace - ulice Hradní, Jesenice,
registrační číslo projektu CZ 1.15/1.1.00/5a.02030
I když to bylo o něco později, než jsme původně očekávali, dospěl i tento dotační
projekt do skutečného FINÁLE. V předminulém týdnu proběhla fyzická kontrola stavby a dokumentů, kterou provedly dvě pracovnice ROP Střední Čechy. Při kontrole provedených prací nebyly zjištěny žádné problémy nebo odchylky od záměru. Následně
jsme byli vyzváni k doplnění předaných dokumentů, což jsme podle požadavku
v minulém týdnu splnili, a nyní již pouze očekáváme převedení finančních prostředků
na účet města.
Z nákladů celého projektu (administrativní a stavební části), které dosáhly výše
12 647 972,- Kč, je 9 243 933,- Kč pokryto dotací. Z vlastních zdrojů jsme akci museli
dofinancovat částkou ve výši 3 404 039,- Kč. Navíc jsme ze svého investovali obnovu
veřejného osvětlení a budeme muset uhradit přeložku telefonního kabelu. Po zahrnutí
těchto výdajů se bude celkový výdaj z městského rozpočtu pohybovat okolo 4,1 mil. Kč.
Za vedení města Jesenice Ing. Roman Valuš, místostarosta

Kulturní a společenské centrum Jesenice,
registrační číslo projektu CZ 1.15/3.3.00/83.01917

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice,
registrační číslo projektu 13140412
V záhlaví tohoto článku jsou správně uvedena loga dvou poskytovatelů dotačních
prostředků a dva názvy včetně odlišných registračních čísel. Když jsme po volbách
v roce 2010 provedli průzkum budovy kulturního domu a zjistili množství závad, které
se na objektu vyskytují, bylo nám jasné, že bez dotace s tím neuděláme nic, anebo na
opravu „kulturáku“ spotřebujeme většinu našich investičních prostředků. Bohužel
vhodné dotační výzvy nebyly vypisovány nebo se nám je nedařilo objevit. Naděje svitla
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v roce 2013, kdy jsme nechali zpracovat nejdříve studii na využití objektu a poté projekt na energetické úspory (zateplení budovy včetně výměny zbývajících oken a rekonstrukci topení) a podali jsme žádost o poskytnutí dotace z OPŽP. S žádostí jsme byli
úspěšní a byla nám přislíbena částka ve výši 7,33 mil. Kč.
Na počátku následujícího roku byla vypsána výzva v rámci ROPSČ, která byla zaměřena na volnočasové aktivity, do které jsme mohli podat žádost o dotaci na přestavbu
interiéru kulturního domu. Během dvou měsíců se nám povedlo zajistit projektovou
dokumentaci, zažádat o stavební povolení, sehnat všechny potřebné dokumenty, zpracovat a odevzdat žádost. Ta byla vyhodnocena kladně, ale z důvodu omezeného množství finančních prostředků nebyla podpořena a byla přesunuta do zásobníku náhradních
projektů. Až na konci února 2015 nám byla zaslána informace, že by náš projekt mohl
být dodatečně podpořen. Nastal opět sprint, během kterého jsme museli dopracovat realizační projektovou dokumentaci, vysoutěžit dodavatele stavby, zajistit spoustu dokumentů a podepsat smlouvu o poskytnutí dotace. Tou nám byla přislíbena částka ve výši
16,97 mil. Kč.
Každou část stavby prováděla jiná stavební společnost. V rámci projektu energetických úspor byla v soutěži nejúspěšnější f. KAZIKO, a.s., u projektu na přestavbu interiéru byla nejúspěšnější f. MIRAS, s.r.o. Bohužel ani s jednou společností nebyla spolupráce ideální. Postup prací se stále komplikoval skutečnostmi zjištěnými při provádění prací (je pravda, že při rekonstrukcích se vždy na nějaký problém narazí) a
v okamžiku, kdy na staveništi začali pracovat oba dodavatelé najednou, se situace
zkomplikovala ještě více. Zástupci společností si nedokázali práce navzájem zkoordinovat a tím vznikaly další a další prodlevy. Ještě horší situace nastala v okamžiku, kdy
na stavbu nastoupila třetí společnost ARBYD, s.r.o., která vyhrála soutěž na vybavení
interiérů. Každý, kdo se pohyboval na podobných stavbách, si asi dokáže představit,
jaký zmatek nastal. V objektu bylo rázem mnoho desítek lidí, panoval zmatek a nepořádek. S trochou ironie lze říci, že pro investora a technický dozor ideální situace. Musím ale konstatovat, že nakonec se snad vše podařilo. Stavby byly dokončeny, vybavení
dodáno a namontováno, vše jsme převzali a nyní probíhá už jenom odstraňování vad a
nedodělků, které jsme si společně s firmami sepsali. Většina by jich měla být vyřešena
do poloviny února, některé, až to dovolí počasí.
Nakonec se nám podařilo získat dva dotační příspěvky, v což jsme v počátcích vůbec
nedoufali. Výše poskytnutých dotačních prostředků bude ve finále o cca 2 mil. menší,
než bylo přislíbeno. U projektu na přestavbu interiérů byla totiž stavební část vysoutěžena za výrazně nižší cenu, než jsme uvažovali při zpracování žádosti o dotaci. Výše
spoluúčasti města by měla zůstat zachována.
Slavnostní otevření kulturního domu po částečné rekonstrukci jsme naplánovali na
městský ples, na který Vás tímto srdečně zveme (viz pozvánka). Do té doby nepředpokládáme, že bychom umožnili prohlídku interiérů objektu a ples tedy bude první příležitostí si vše prohlídnout. V době konání plesu asi nebudeme mít přestěhovánu knihovnu a ani loutkáři nebudou mít zřízenou novou scénu. Na prohlídku těchto prostor si tedy budete muset ještě nějaký čas počkat.
Za vedení města Jesenice Ing. Roman Valuš, místostarosta
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Plán rekonstrukce chodníků v Žatecké ulici
I když z letošního roku utekl pouze jeden měsíc, město Jesenice již podalo první žádosti o dotace na realizaci několika projektů oprav. Jednou z nich je také žádost na
Státní fond dopravní infrastruktury, kde bychom chtěli získat dotační prostředky na
opravu chodníků v Žatecké ulici.
Po nezbytných úpravách projektové dokumentace a získání potřebných výjimek
z běžné šíře chodníků podalo město Jesenice žádost k 15. 1. 2016. Celkové náklady na
opravu chodníků po obou stranách ulice se dle odhadu projektanta předpokládají ve
výši cca 4,6 mil. Kč. Pokud bude žádost města Jesenice úspěšná, mohli bychom na
opravu chodníků získat až 3,5 mil. Kč. V rámci dotace bohužel nelze financovat obnovu veřejného osvětlení, proto zastupitelstvo města v rámci rozpočtu schválilo vyčlenit
přibližně 1 mil. Kč na komplexní rekonstrukci a doplnění osvětlení v Žatecké ulici.
Plánované opravy zahrnují demontáž staré zámkové dlažby vč. žulových obrubníků,
které jsou v současné době v některých částech doslova roztancované. Projekt obnovy
chodníků také předpokládá zřízení nového přechodu pro chodce v místech vstupu do
areálu internátu integrované střední školy. V úseku od Rabasovy ulice k chodníku ke
hřbitovu by se měl chodník rozšířit v celé své délce na 2 m.
Získá-li město Jesenice uvedené dotační prostředky, mělo by k realizaci projektu dojít mezi měsíci červnem až listopadem 2016. V opačném případě bude město Jesenice
usilovat o získání dotačních prostředků v druhém kole žádostí, které by fond měl vyhlásit v polovině tohoto roku.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Oprava povrchu komunikace v Okálové ulici
V roce 2015 zrealizovalo Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka opravu kanalizace v Okálové ulici a tím odstranilo propady a netěsné kanalizační potrubí. Následně
byl zjištěn také špatný stav vodovodního potrubí, proto firma RAVOS, s. r. o., provedla
jeho kompletní obnovu. Následně byla komunikace zpevněna pomocí drceného
recyklátu, který si postupně po zhutnění a opakovaném dosypání sedl. V letošním roce
bychom chtěli povrch komunikace zcela obnovit a osadit v celé délce nové obrubníky a
doplnit 4 kusy uličních vpustí.
I u této plánované opravy se město Jesenice pokouší dosáhnout na dotační prostředky
z Ministerstva pro místní rozvoj, které vypsalo dotační program na obnovu místních
komunikací pro obce do 3 tisíc obyvatel. Cenu plánovaných oprav odhadl projektant na
bezmála 1,3 mil. Kč s tím, že dotační prostředky by mohly dosáhnout až 50 % vynaložených nákladů.
Opravu komunikace plánuje město Jesenice i v případě nezískání dotačních prostředků
s tím, že na financování oprav by se mělo z části podílet i Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnicka.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta
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Výzva pro občany - jménem firmy Becker, s.r.o., žádáme občany o odstranění neplatných (starých) známek z popelnic. Děkujeme
Obyvatelé pečovatelského domu č. 404 děkují za dárkový balíček a přání k novému
roku od MěÚ Jesenice.

Základní škola a mateřská škola Jesenice

Zápis do první třídy ZŠ a MŠ Jesenice
V pondělí 25. ledna proběhl zápis do první třídy. V řádném termínu se k zápisu dostavilo 23 dětí z Jesenice, Žďáru, Oráčova, Krt a Blatna. Z důvodu nemoci některých
dětí se zápis bude konat i v náhradním termínu, a to ve čtvrtek 11. února od 12 hodin
v budově základní školy.
Od září 2016 otevřeme opět jednu první třídu, protože někteří zákonní zástupci chtějí
požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky.
Mgr. Danuše Vopatová

Akce základní školy
20. 1.
25. 1.
26. 1.
27. 1.
27. 1.
28. 1.

soutěž ve šplhu: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
zápis do první třídy
exkurze 9. tř. do Geosvěta Praha
školní kolo Pythagoriády pro 5. tř.
školní kolo olympiády v Aj
přednáška o sovách

Akce mateřské školy
19. 1. přednáška pracovnic pedagogicko-psychologické poradny o školské zralosti s ukázkou práce předškoláků
28. 1. přednáška o sovách

Úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách
Školní kolo dějepisné olympiády
1. místo: Julie Rácová (7. tř.)
2. místo: Petr Koníř (8. tř.)
3. místo: Petr Jaroš (8. tř.)
V sobotu 27. 2. od 14.00 do 16.30 Vás zveme na dětský maškarní karneval
s moderátory rádia Relax D. Adamem a J. Ladrou.
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Tříkrálová sbírka 2016
Ve dnech 4. – 14. ledna probíhala v Jesenici Tříkrálová sbírka, do které jsme se opět
zapojili se žáky a p. vychovatelkami ze školní družiny a internátu školy. Žáci se každý
den v odpoledních hodinách převlékli do kostýmů Kašpara, Melichara a Baltazara a za
doprovodu vedoucích jednotlivých skupinek vyrazili do ulic. Při koledování jsme navštívili domácnosti, školy, úřady i obchody a všem popřáli hodně štěstí, zdraví, dlouhá
léta, jak se zpívá v Tříkrálové koledě. Koledníci opět rozdávali lidem drobné dárky –
kapesní kalendáře, letáčky s informacemi o průběhu Tříkrálové sbírky a cukry s logem
TS. Občané naše koledníky již očekávali a byli k nim velice vstřícní, což jsme po skončení koledování ocenili při rozpečetění pokladniček na městském úřadě. Výnos
z letošní sbírky činí 11 329 Kč. Tato částka je o 546 Kč vyšší než v roce minulém. Touto cestou bychom chtěli všem, kdo přispěli, co nejsrdečněji poděkovat. Vážíme si
vstřícnosti a milého přijetí koledníků. A samozřejmě velice děkujeme za štědré příspěvky do připravených pokladniček. Naše koledování v letošním roce na svých fotografiích zachytila redaktorka z Rakovnického deníku p. Hoblíková. Fotografie byly
uveřejněny v sobotním vydání 16. ledna. Paní redaktorka doplnila fotografie několika
větami o průběhu koledování. Finanční částku odesíláme na účet Charity ČR, 65 % se
pak vrací zpět škole. Finanční obnos použijeme na podporu žáků s různým stupněm
mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (dětský
domov, pěstounská péče), kteří jsou ubytováni na internátě naší školy.
Libuše Šmausová, vedoucí vychovatelka
ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice
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Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1
je tu 55 let nejen pro žáky…
Dne 12. 2. 2015 pořádáme

Den otevřených dveří
nejen pro zájemce o studium, ale i pro širokou veřejnost.
Zveme Vás k prohlídce prostor školy, dílen odborného výcviku,
domova mládeže.
Pod vedením učitelů a žáků si můžete odnést vlastnoručně vytvořené drobné květinové
aranžmá a cukrářský výrobek.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Pro školní rok 2016/17 přijímáme žáky do těchto oborů vzdělávání:

ALMANACH
U příležitosti 55. výročí založení školy jsme před Vánoci vydali almanach, který si
v případě zájmu můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo jej v elektronické podobě
najdete na tomto odkazu:
www.issjesenice.cz
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Připravujeme…
V průběhu měsíce února a března uskutečníme pro zájemce z řad široké veřejnosti
několik zajímavých vzdělávacích akcí:
Vzhledem k množství dotazů směřujících k tématu práce s čokoládou chystáme
dne 27. 2. 2016 pracovní seminář
na téma Čokoládové ozdoby, ganáže a čokoládové bonbóny.
Na seminář je nutné se přihlásit do 19. 2.
Ve spolupráci s městem Jesenice proběhne
dne 5. 3. 2016 kurz
Výroba dvoubarevných korpusů, užití dvoubarevných krémů, mocca krémy
22. 3. 2016 Velikonoční aranžování (obor Zahradník)
Kurzy budou probíhat v prostředí dílen odborného výcviku pod vedením učitelů
odborného výcviku a žáků školy.

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE
Závazné přihlášky na jednotlivé kurzy lze zasílat prostřednictvím e-mailu:
issjesenice@dalunet.cz
nebo telefonicky na čísle 313 599 325, 313 599 224 nebo přinést osobně v době od 7.00
– 15.00 hodin.
Lze využít formulář přihlášky:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: .....................................................................................................
KONTAKT: (tel., event. e-mail)........................................................................................
KURZ: (zatrhněte zvolenou akci)
- Čokoládové ozdoby, garáže a bonbóny
- Výroba dvoubarevných korpusů a krémů
- Velikonoční aranžování
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(V případě účasti většího počtu zájemců lze uvést jejich jména do jednoho formuláře)
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Přijďte si vyrobit nevšední dárek,
který bude gastronomickým zážitkem…

Integrovaná střední škola Jesenice, Žatecká 1
pořádá dne 27. 2. 2016 od 8.00 hod.
v prostorách dílen odborného výcviku

pracovní seminář

Čokoládové ozdoby, ganáže
a čokoládové bonbóny

Srdečně Vás zveme

Na seminář je nutné se přihlásit do 19. 2. 2016
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Vánoční disco show s Honzou Ladrou a myšákem Edou
Na nádvoří základní školy se v sobotu 19. prosince uskutečnila netradiční vánoční
disco show (z důvodu rekonstrukce kulturního domu). Po 16. hodině se prostor zaplnil
dětmi v doprovodu dospělých (celkem 150 účastníků). Myšák Eda společně s panem
Ladrou vytvořili skvělou atmosféru. Děti si na čerstvém vzduchu užily tančení a soutěžení. O občerstvení se výborně postarali manželé Johnovi.
Děkujeme paní ředitelce Vopatové za propůjčení nádvoří a Renátě Jílkové za focení.
Fotografie si můžete prohlédnout na FB MY Jesenice.
Těšíme se na další vánoční disco show již v nově zrekonstruovaném KD Jesenice.
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Ing. Anna Poláková
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Tříkrálový koncert
Jako každý rok i ten letošní jsme zahájili Tříkrálovým koncertem v kostele. Tentokrát
k nám zavítala skupina Nezmaři, která se pohybuje v hudební sféře již od roku 1987.
Tato kapela je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem akustických nástrojů. Její repertoár tvoří převážně vlastní písně, ale i světová folková klasika. Jak už to tak
bývá, v kostele je zima, a tak jsme byli vyzbrojeni plynovou raketou, zapůjčenou od
pana Tůmy, která nám kostel vyhřála do přijatelné teploty. Komu to nestačilo, zahřál se
pohupováním v kolenou a zpěvem při známých písních. Chtěli bychom poděkovat také
panu Váhalovi, který nám poskytl zázemí pro kapelu v prostorách fary. Koncertu se
zúčastnilo 97 návštěvníků. Všechny fotky z letošního koncertu focené Renatou Jílkovou najdete na facebookových stránkách MY Jesenice pod složkou Tříkrálový koncert
– NEZMAŘI - 2016.
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Bc. Martina Karbanová.
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Přehled akcí aneb Co se u nás a v okolí děje
20. 2. od 20.00 hodin KD Jesenice: VII. městský ples, hraje kapela GERMA, bohatá
tombola, cena vstupenky 100 Kč
20. 2. od 13.00 – Masopustní průvod obcí Krty
23. 2. od 17.00 – Vlastivědné muzeum Jesenice a Státní oblastní archiv Rakovník Vás
srdečně zvou na přednášku Jan Hus. Přednášet bude historik PhDr. Jan Krško.
Vstupné je dobrovolné.
27. 2. od 8.00 ISŠ Jesenice – pracovní seminář Čokoládové ozdoby, ganáže a
čokoládové bonbóny (viz str. 9)
27. 2. od 14.00 do 16.30 KD Jesenice: Základní škola a mateřská škola Jesenice
pořádá dětský karneval
11. 3. od 20.00 hodin Hostinec na Drahouši: Sluníčkový bál (viz str. 6)
5. 3. ISŠ Jesenice – kurz Výroba dvoubarevných korpusů, užití dvoubarevných
krémů, mocca krémy
5. 3. od 18.00 hodin Hostinec na Drahouši: oslava MDŽ – rezervace nutná
22. 3. ISŠ Jesenice – Velikonoční aranžování

Hudební klub Truhlárna uvádí:
Vždy od 20 hodin
29. ledna 2016 od 20 hodin hraje kapela Z davu
Vlastivědné muzeum Jesenice připravuje na velikonoční období akci s ukázkami zdobení kraslic. Pokud by se našel někdo, kdo se tímto tématem zabývá a nedělalo by mu
problém strávit u nás celý den a předvádět určitou techniku zdobení vajíček, ať se prosím přihlásí v muzeu nebo na tel. 731 449 327.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a
Dominant ve všech barvách. Stáří: 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: 6. března: Jesenice u Jednoty – v 9.15 hodin
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod. na telefon. číslech: 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek: cena dle poptávky

Vydává město Jesenice, Mírové nám. 368, www.jesenice-ra.cz, ou.jesenice@tiscali.cz. Redaktoři:
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