1-2/ leden - únor/ 2018
2 / červenec – prosinec/ 2020

JESENICKÝ
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Informační zpravodaj města

(Ne)tradiční rozsvícení vánočního stromu
Jesenice ve vánočním kabátu
V předešlých letech jsme si díky spolupráci kulturní komise a Vlastivědného muzea Jesenice mohli užívat nádhernou atmosféru první adventní neděle a společně pomyslně
obléknout Jesenici do vánočního kabátu. V útrobách muzea jsme mohli ochutnávat teplou medovinu, cukroví nebo si pořídit různé tradiční výrobky a vánoční ozdoby. Asi by
tomu nebylo jinak ani v letošním roce, ale záludný virus COVID-19 omezil v roce 2020
veškeré společenské a hromadné akce.
I přesto se nám podařilo za asistence členů kulturní komise a jejich přátel pro Vás připravit rozsvícení vánočního stromu zprostředkovaně pomocí místního rozhlasu a Facebooku. Proto jste mohli v 18.00 hodin v neděli 29. 11. 2020 slyšet koledy hudební skupiny Hradní duo, které uvedly vánoční projev starosty města Jesenice.
„Vážení spoluobčané, milé děti,
právě dozněla jedna z koled z dílny hudební skupiny „Hradní duo“, se kterou jsme tradičně a společně s Vámi rozsvěcovali v předešlých letech vánoční strom na Mírovém
náměstí.
Bohužel v letošním roce nám vše komplikuje virus COVID-19 a s ním spojená vládní nařízení. O to více si přicházející vánoční čas užijme ve společnosti rodiny a blízkých přátel. Zanedlouho provoní naše domácnosti vánoční cukroví a jehličí vánočního stromečku
a nejen dětem se splní nejtajnější přání.
Nechme proto starosti všedních dní stranou a užijme si společně krásné a požehnané
Vánoce a do nového roku vstupme plni optimismu.
Za vedení města Jesenice Vám přeji v roce 2021 hodně zdraví, štěstí a pohody.“
Po doznění těchto slov pozdravil on-line na facebookovém profilu „My Jesenice“ všechny z Mírového náměstí místostarosta města Jesenice Roman Valuš a následně po vyřčení
vánočního přání a tradičním odpočítání 3, 2, 1 včetně zvolání „stromečku, rozsviť se“ se
rozzářila nejen kometa na špičce vánoční borovice, ale i nové ozdoby na lampách veřejného osvětlení v Plzeňské a Oráčovské ulici.
Pevně věříme, že jste si nejen první adventní neděli užili v kruhu rodinném a zahřáli se
tradičním svařeným vínem, medovinou nebo čajem.
Za vedení města Jesenice za přispění kulturní komise Ing. Jan Polák a Ing. Roman Valuš

Zrušení lednového koncertu Jaroslava Svěceného
Vrácení peněz za vstupenky
Již 14. března měl do Kulturně společenského centra Jesenice zavítat známý houslový
virtuóz Jaroslav Svěcený. Bohužel kvůli tzv. lockdownu došlo na dlouhou dobu
k omezení všech kulturních a společenských akcí, proto kulturní komise dohodla přesun
koncertu na lednový termín v roce 2021. S ohledem na přetrvávající pandemii a s ní spojené restrikce se kulturní komise rozhodla připravovaný koncert zrušit bez náhrady. Pokud stále vlastníte vstupenku, kontaktujte v lednu 2021 pracovnice městského úřadu
(paní Klementovičovou nebo paní Kolibačovou), které Vám po předložení vstupenky
vrátí peníze.
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Mikulášská nadílka
Mikuláš v základní škole
Dne 4. prosince připravila kulturní komise pro děti mateřské a I. stupně základní školy
mikulášskou nadílku, která se s ohledem na přijatá opatření odehrála na nádvoří školy
vždy po jednotlivých třídách. Po přednesení básničky obdržely děti z rukou Mikuláše,
anděla a čerta balíček s cukrovinkami a ovocem.
Za kulturní komisi Ing. Anna Poláková

Palivové dříví stále k prodeji
Likvidace kůrovcové kalamity
V průběhu roku 2020 jsme byli nuceni v lesích města Jesenice z důvodu přemnožení kůrovce odtěžit větší množství dřevní hmoty, jejíž podstatnou část tvoří palivové dříví.
V platnosti je stále ceník, který naleznete na webových stránkách města Jesenice. Nejvíce hmoty k prodeji je v jehličnatém palivovém dříví za cenu 450 Kč za prostorový metr vč. DPH. Pokud máte zájem o koupi dříví z odvozového místa, neváhejte se ozvat
panu Jaromíru Lacinovi na tel. čísle 721 907 327.
Ing. Jiří Pelc, odborný lesní hospodář města Jesenice

Plán lesních prací 2021
Možnost práce pro místní živnostníky
Město Jesenice bude v lednu/únoru vybírat dodavatele prací v městských lesích pro rok
2021. Jedná se o dva typy činností:
a) Těžba a přibližování dříví z lesa (např.: těžba JMP, přibližování dříví
UKT/SLKT, vyvážení dříví vyvážecími soupravami, harvestorový uzel, kůň
apod.)
b) Pěstební a ostatní lesnické práce (např.: sadba stromků, vyžínání, stavba oplocenek, mazání proti okusu, prořezávky, úklid klestu apod.)
Pokud máte zájem o práci pro naše lesy a máte živnostenské oprávnění na dané činnosti,
ozvěte se našemu lesníkovi Jaromíru Lacinovi na tel. č.: 721 907 327. Všechny takové
živnostníky si zapíšeme a včas vyzveme k podání cenové nabídky.
V případě, že živnostenské oprávnění na dané činnosti nevlastníte, a i přesto byste měli
zájem pracovat v našich lesích, kontaktujte také našeho lesníka. Kontaktní informace
těchto zájemců předáme subjektům, které se budou ucházet o práci v lesích a uzavřou
s městem Jesenice rámcovou smlouvu. S nimi bude následně možné dohodnout vzájemnou spolupráci.
Lesu zdar!
Ing. Jiří Pelc, odborný lesní hospodář města Jesenice

Informace pro veřejnost
Provoz sběrného dvora, městského úřadu a prodej známek na popelnice pro rok 2021
Dle nařízení Vlády ČR platí až do 23. 12. 2020 nouzový stav, tj. i omezení úředních hodin úřadů. Ve středu 23. 12. 2020 se stanovují úřední hodiny všech odborů MěÚ Jesenice od 7.00 do 12.00 hodin. V době od 28. 12. do 31. 12. 2020 se budou úřední hodiny
řídit dle usnesení Vlády ČR (možné prodloužení opatření proti šíření COVID-19). Sběr3

ný dvůr města Jesenice bude otevřen naposledy v roce 2020 v úterý 22. 12. 2020 v době
od 12.00 do 17.00. Poprvé v roce 2021 budou služby sběrného dvora k dispozici
od 5. ledna.
Oproti předchozím rokům se nové známky na svoz směsného komunálního odpadu,
tj. pro rok 2021, začnou prodávat až v druhé polovině února. Důvodem pro tento posun je prosincová novela zákona o odpadech, kterou se zvyšuje cena za skládkovné
z 500,- Kč/tunu na 800 Kč/tunu. Bohužel k novému zákonu dosud nebyly vydány žádné
prováděcí dokumenty, a tak není možné stanovit dopady na odpadový systém města Jesenice. Celý zákon analyzuje také svozová společnost, která by nám v průběhu ledna
měla oznámit definitivní cenu služeb. S ohledem na uvedené se nám podařilo domluvit,
že na „staré známky“ budou odpady vyváženy až do konce března 2021.
Děkujeme za pochopení.
Slavěna Klementovičová, tajemnice MěÚ Jesenice

Re-use centrum města Jesenice dokončeno
Zahájení provozu v polovině ledna 2021
V druhé polovině letošního roku byla dokončena rekonstrukce stodol ve dvorním traktu
bytového domu čp. 28, ze kterých vzniklo tzv. Re-use centrum města Jesenice. Opravené stodoly tak budou moci občané města Jesenice využít k uložení věcí, které by jinak
skončily v popelnici nebo na sběrném dvoře. Uložením vyřazených věcí do Re-use centra tak prodloužíte životnost dané věci, která může někomu dále pomoci. Kromě nábytku
se může jednat i o nádobí, funkční elektroniku, kočárky, dětské sedačky, oblečení, posilovací stroje nebo i stavební materiály (cihly, dveře…) apod.
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Zahájení provozu nového centra předpokládáme od poloviny ledna 2021 s tím, že vytvoříme jednoduchý provozní řád. Zatím předpokládáme, že uložení věcí bude probíhat po
předchozí telefonické dohodě. Uložené věci budou vyfoceny a následně budou fotografie s krátkým popisem zveřejněny na webových stránkách města Jesenice. Výdej uložených věcí zájemcům by měl také fungovat po předchozí telefonické dohodě. Zatím
v tomto směru nepočítáme s pravidelnou provozní dobou. Nastavení provozu budeme
zřejmě v průběhu času upravovat dle nabytých zkušeností. Do Re-use centra budou přebírány pouze funkční a zachovalé věci, protože není naším cílem dělat ze stodol druhý
sběrný dvůr.
Realizace projektu, který má za cíl předcházet tvorbě odpadů, byla financována z dotačních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 4,401 mil. Kč. Rekonstrukční práce ve výši 5,048 mil. Kč vč. DPH provedla dle výsledku zadávacího řízení
firma DROPS GROUP, a. s., Jesenice.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta města

3. etapa revitalizace Školní ulice dokončena
Větší kapacita parkování u domů čp. 325 a 351
V průběhu podzimních měsíců letošního roku se podařilo dokončit 3. část revitalizace
sídliště v blízkosti základní školy. Tato etapa se zaměřila na úpravu prostranství v okolí
panelových domů čp. 325 a čp. 351. Na místě již vyžilých a někde i polámaných betonových panelů vznikla plocha ze zámkové dlažby a bylo zhotoveno 31 parkovacích míst
se vsakovací dlažbou. Dále se podařilo opravit více než 133 m délky asfaltových komunikací a upravit stání pro popelnice u jednotlivých domů.
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I když se realizaci stavby podařilo zdárně dokončit, narazilo se během ní na několik problémů a překážek. Jednou z nich byla přeložka (nebo spíše úprava) elektrického vedení
ČEZ Distribuce, a. s., kde byla jednání velmi zdlouhavá i díky opatřením spojeným
s pandemií COVID-19. Nakonec se vše podařilo zhotovit více méně dle navrženého řešení v projektové dokumentaci stavby. Dále se v průběhu stavby musela řešit oprava vyžilých kanalizačních šachet a vodovodního potrubí, které financovalo v rámci udržovacích prací Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka prostřednictvím své servisní firmy RAVOS, s. r. o.
Stavební práce ve Školní ulici ve výši 3,012 mil. Kč vč. DPH prováděla dle výsledku
zadávacího řízení firma STAVKOM Veletice, s. r. o. I na tento projekt se podařilo zajistit dotační prostředky ve výši 1 689 000 Kč ze Středočeského Fondu obnovy venkova.
V roce 2021 předpokládáme, že se nám podaří zajistit stavební povolení na další etapu
revitalizace v okolí domů čp. 314 – 317 v ul. 5. května.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta města
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Pokračování oprav jesenického hřbitova
Nová zadní branka hřbitova
Na konci září letošního roku dokončila stavební firma Shaft stavby Praha, s. r. o., další
etapu oprav ohradní zdi jesenického hřbitova. Tentokrát se jednalo o opravu zadní branky a navazujících 7 kusů betonových polí zadní části ohrazení. Nově opravená část má
stejný vzhled jako dříve opravené části. I nově zhotovená zadní branka vzhledově připomíná hlavní vstup na hřbitov.

S ohledem na provedené práce došlo u zadní zdi ke zrušení místa pro odkládání hřbitovního odpadu. Náhradou za toto odkladiště jsou dva velkoobjemové kontejnery umístěné
u hlavního vchodu. Žádáme tímto všechny pečovatele o hrobová místa, aby již neodkládali hřbitovní odpady k venkovní části zadní zdi.
Celkové náklady oprav dosáhly ceny 319 tis. Kč vč. DPH s tím, že realizace projektu
byla podpořena dotací ve výši 200 tis. Kč z národního programu Ministerstva zemědělství. I v příštím roce bychom rádi využili zmíněný dotační program a v opravách ohradní
zdi dále pokračovali.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta města
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Nové chodníky v ulicích Wintrova a Nezvalova
Zvýšení bezpečnosti chodců
Od poloviny června do téměř konce září 2020 prováděla firma AVE Kladno, s. r. o.,
stavbu nových chodníků v místě zelených pruhů podél místních komunikací ve Wintrově a Nezvalově ulici. Zhotovené chodníky o šíři od 1,5 m do 2,8 m tak vytvořily novou
bezpečnou pěší trasu mezi Smetanovou a Oráčovskou ulicí, která je velmi hojně využívána pro doprovod dětí do mateřské nebo základní školy a jako přirozená trasa
z vlakového nádraží.

Oproti předpokládanému termínu byla stavba z důvodu úprav podezdívek plotů a dalších
drobných víceprací dokončena později. Proto se již nedostalo na úpravu veřejné zeleně,
na jejíž realizaci budeme na jaře 2021 spolupracovat s obyvateli dané lokality.
V průběhu ledna 2021 předpokládáme podání žádosti o přeložku rozvodné skříně mezi
rodinnými domy čp. 310 a 311 tak, aby elektrické distribuční zařízení nezasahovalo do
tělesa chodníku. Realizace přeložky bude podléhat rozhodovacímu procesu společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., nicméně doufáme, že se vše podaří zrealizovat ještě v roce 2021.
Celkové náklady stavby po odečtení uplatněné sankce za pozdní dokončení díla činily
cca 1,039 mil. Kč vč. DPH. I zde se nám podařilo krýt velkou část investice pomocí dotace. Dotační prostředky ve výši 1,039 mil Kč (95 % uznatelných nákladů), zahrnující
kromě stavebních nákladů i platbu projektové dokumentace apod., obdrželo město Jesenice z Integrovaného operačního programu, který je zahrnut do realizace komunitně vedeného místního rozvoje administrovaného Místní akční skupinou Rakovnicko.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta města
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Nový lis na papír na sběrném dvoře
Intenzifikace sběrného dvora
V druhé polovině letošního roku jsme byli také svědky stavebních úprav na sběrném
dvoře, které jsme realizovali v rámci projektu Intenzifikace sběrného dvora města Jesenice.
Díky tomu se podařilo provést úpravu manipulačních ploch pro odkládání sutě, skla
a železného odpadu. Původní recyklátový povrch byl nahrazen živičným povrchem, který umožňuje snadnější úklid plochy. Změn doznala také plocha pro odkládání větví pro
štěpkování, kde původní hrubý makadam nahradil jemný živičný recyklát. Poslední stavební úpravou byla oprava nevyhovujícího sjezdu z mostní váhy, kde docházelo
k relativně častým problémům u automobilů s nižší světlou výškou. Všechny tyto práce
v hodnotě 347 587 Kč vč. DPH obstarala firma ČNES dopravní stavby, a. s.
Snadnější manipulaci s odpady a následně i úspory v provozu sběrného dvora by mělo
zajistit i nové vybavení v hodnotě 774 762 Kč vč. DPH od firmy MEVA-TEC, s. r. o.,
Roudnice nad Labem. Mezi dodaným vybavením je i nový lis na různé druhy odpadů
(papír, plast, kov), díky kterému bychom měli maximálně využít potenciál klecového
kontejneru na papírové kartony. Kromě několika různě velkých kontejnerů a jejich příslušenství (sítě, plachty, nájezdy) jsou na dvoře nově k dispozici i dvoje schůdky pro
snadnější uložení odpadu mimo nájezdovou rampu.

Realizace tohoto projektu byla financována za pomoci dotačních prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR ve výši 910 tis. Kč.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta města
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
Vážení rodiče, přátelé školy,
dovolte mi zhodnotit loňský školní rok a začátek školního roku 2020/2021.
V mateřské škole došlo ve třídě Motýlků (dvou a tříleté děti) od 1. 2. 2020
k personální změně. Paní učitelku Bc. Moniku Pašíkovskou nahradila p. uč. Irena Kotoučová a od 1. 9. 2020 jí pomáhá jako chůva i jako učitelka p. Veronika Černá.
V loňském školním roce se zapojili předškoláci, přípravná třída a první třída do projektu Polytechnika do MŠ a ZŠ, pořádaného v rámci Implementace Krajského akčního
plánu Středočeského kraje. Děti a žáci si v lekcích, na které přijel a které vedl lektor,
vyzkoušeli jednoduché programování cesty pro autíčko Car Kit, pracovali s 3D perem
a vytvořili si bublifuk, stavěli most, seznámili se s technikou letectví, při práci
s kostičkami a tabletem si rozvíjeli prostorovou orientaci. Protože se na jaře zavřely školy, absolvovali zbylé lekce už jenom paní učitelky formou webinářů přes internet.
Protože se počátkem tohoto školního roku vybral zhotovitel přestavby a přístavby mateřské školy, čekal nás nelehký úkol přestěhovat mateřskou školu do základní školy.
Školka je v budově prvního stupně, vstup pro ni je od kotelny. Na chodbě před dílnami
je šatna a děti mají k dispozici celou polovinu jednoho patra budovy. Ve dvou třídách
jsou obě oddělení a ve třetí třídě je ložnice.
V sobotu 3. 10. 2020 se podařilo většinu vybavení a pomůcek přestěhovat. Moc děkuji za pomoc při stěhování, do kterého se zapojili zaměstnanci školy, technické služby
města Jesenice, pracovníci firmy Drops a rodiče dětí. Během neděle a pondělí se školka
zabydlela ve škole a v úterý 6. 10. 2020 byl spuštěn provoz. S provozem školky ve škole
jsme přestavěli kabinet nad WC na technickou místnost, která je vybavená myčkou,
pračkou a sušičkou, a ve školní jídelně jsme zrekonstruovali místnost po autoškole, která
nyní slouží jako jídelna pro MŠ, a vybavili ji myčkou. Poslední investicí byla instalace
videotelefonu u vstupu do budovy.
V budově MŠ nyní probíhá rekonstrukce a zároveň se staví přístavba, ve které bude
šatna pro všechny děti a jedna třída. Pokud se podíváte na stránky ms-jesenice.cz, uvidíte fotografie ze stavby i z akcí mateřské školy.
V letošním roce se MŠ zapojila do aktivity „Logopedické chvilky s Lenkou“, pořádané v rámci projektu MAP ORP Rakovník II.
Tato aktivita je určena pro předškoláky a jejím cílem je podpora oblasti řečového rozvoje dětí, prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků mateřských škol
a odborníků z praxe v rámci vzdělávání (společné plánování, realizace a vyhodnocování
realizovaných aktivit), navázání pravidelné spolupráce pedagoga a odborníka v oblasti
logopedie a vzájemné inspirování v oblasti řečového rozvoje dětí, zvyšování kvality
vzdělávání v mateřských školách s pozitivním vlivem na výsledky dětí, podpora přípravy dětí na přechod z mateřské na základní školu, zpestření výuky, sdílení zkušeností
a praxe s realizací aktivity napříč zapojenými školami.
MŠ se zapojila také do projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.
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Tento projekt je určený pro děti od 3 do 6 let. V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.
Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí: Přirozená cvičení, Obratnost,
Dovednosti s míčem, Rozvíjení poznání, Netradiční činnosti.
Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat
v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení,
s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška
je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční
činnosti.
Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku.
V základní škole jsme 1. 9. spolu s panem starostou a místostarostou přivítali ve dvou
třídách třicet prvňáčků. Třídní učitelkou v 1.A je Mgr. Simona Mrázová, třídní učitelkou
v 1.B je nová p. uč. Mgr. Kateřina Kalibová, které ve třídě pomáhá asistentka pedagoga
Miroslava Orosová.
Rozloučili jsme se s p. uč. Mgr. Evou Procházkovou. Posilou se pro nás stala paní
Ing. Romana Vyletová, která je třídní učitelkou v 5. tř. Na částečný úvazek se vrátila
Mgr. Anna Černíková. V tomto školním roce je v 1.B, 2., 4. a 6. třídě asistent pedagoga.
V 1.B tř. je to Miroslava Orosová, ve 2. tř. Radka Vodrážková, ve 4. tř. Tereza Fridrichová a v 6. tř. Mgr. Helena Jarošová. Do důchodu odešla uklízečka p. Věra Pavlisová
a místo ní nastoupila p. Václava Novotná. Celkem má škola 37 zaměstnanců.

Ve druhém pololetí školního roku a během prázdnin 2019/2020 v rámci projektu Boříme bariéry a navazujícího projektu Cesta do školy (projekty podané v rámci výzvy
MAS Rakovnicko – IROP – vzdělávání) rekonstruovala firma DROPS GROUP, a. s.,
které děkuji za bezproblémové, vstřícné a konstruktivní jednání, školní dílny včetně
školní kuchyňky. Proběhla také rekonstrukce odborných učeben (učebna na I. st., učebna
Př, Z, Inf, M, Nj, Aj, F), kabinetů a chodeb v patře prvního a druhého stupně, vybudoval
se bezbariérový přístup do patra obou budov včetně bezbariérových WC, což bylo podmínkou získání dotace, a rekonstruovaly se dívčí WC v mezipatře v budově I. i II. stupně. Rekonstrukce se týkala nových rozvodů elektřiny, školního rozhlasu a zvonění, vody, odpadu, nových podlah, vyměnily se zárubně, dveře, umyvadla, parapety, opravily
se omítky a třídy se vybavily novými vestavěnými skříněmi. V učebně přírodopisu se
posunula příčka a v rámci třídy vzniklo laboratorní pracoviště. Na jaře se upravila zeleň
v okolí budovy druhého stupně. Na průběh stavebních prací se můžete podívat na
https://zsjesenice.cz/clanky/720-borime-bariery/ a https://zsjesenice.cz/clanky/721-cestado-skoly/. Celkem se prostavělo 10,489 mil. Kč vč. DPH. Dotace na oba projekty činila
6,688 mil. Kč. Zbylou částku hradilo město ze svého rozpočtu. Administraci projektů
zajišťují společnými silami pan starosta Ing. Jan Polák a ředitel školy Mgr. Petr Koníř.
V rámci projektu Cesta do školy se ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vybavila nábytkem druhá místnost školních dílen, sklady, chodba a školní kuchyňka,
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ve které se vytvořila čtyři pracoviště. Cena nábytku byla 546 384 Kč vč. DPH. Dotace
činila 519 065 Kč.
Pořídili jsme aplikaci Corinth 3D, která obsahuje 3D interaktivní modely do přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie. Do fyziky jsme zakoupili aplikaci Vividbooks, která
nadchne žáky pro vědu díky zábavným animacím a rozšířené realitě. Pořídili jsme závěsné názorné tabule do výuky anglického jazyka, matematiky a předmětu člověk a jeho
svět a další výukové pomůcky do fyziky a přírodopisu. Cena pomůcek byla 533 125 Kč
vč. DPH. Dotace činila 506 468 Kč.
V letošním školním roce v rámci projektu Cesta do školy pořídíme 32 ks náhlavních
setů pro virtuální realitu.
V rámci zkvalitnění počítačové sítě jsme za pomoci pana Luďka Hlaváčka propojili
budovy I. a II. stupně optickým kabelem a ve třídách prvního stupně jsme zprovoznili
Wi-fi.
Školní jídelnu, školní kuchyni a chodby jsme nechali nově vymalovat. Do školní kuchyně jsme pořídili dva nové mrazáky. Obnovili jsme také žaluzie ve třídách.
Do školní knihovny byly nakoupeny, zaevidovány a obaleny knihy za cca 53 000 Kč.
Částečně byly doplněny a obměněny soubory knih pro společné čtení na nižší stupeň
a částečně byly nakoupeny knihy pro jednotlivé čtení, a to beletristické i odborné.
V rámci projektu Digitální škola (projekt podaný v rámci 5. výzvy MAS Rakovnicko
– Program rozvoje venkova) jsme pořídili do 5. tř. interaktivní tabuli s příslušenstvím
a pro učitele šest notebooků. Celkové náklady byly 350 512 Kč. Dotace je 280 412 Kč
a zbylou částku hradí škola ze svého rozpočtu.
Na začátku školního roku obdržely všechny školy finance na pořízení softwaru a notebooků využitelných k realizaci distanční on-line výuky. Kromě výukového softwaru
od firmy Silcom multimedia a Edhance jsme zakoupili osm notebooků pro učitele. Naučili jsme se pracovat v Teamsech a on-line výuka je pro nás již samozřejmostí.
14. 11. 2020 se konaly přes Teamsy také třídní schůzky.
V případě potřeby zapůjčíme žákům počítače, aby se mohli zapojit do on-line výuky.
V letošním roce jsme zapůjčili pět počítačů.

Projekt Přírodě vstříc! byl podán v rámci Programu 2020 Středočeského kraje na
EVVO – Osvětová činnost. Cílem projektu byl pobyt žáků 7. tř., jenž se uskutečnil
30. 9. 2020 až 3. 10. 2020, ve středisku ekologické výchovy Vlašim. Pobyt zahrnoval
realizaci výukového programu 4P, jehož součástí byly různé aktivity v přírodě zaměřené
na pozorování, bádání, zkoumání, kreativní a kooperační hry a soutěže s ekotématikou
(https://zsjesenice.cz/clanky/767-vlasim-expedice-4p/).
V rámci projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji II bylo v loňském školním
roce podpořeno deset žáků, kteří měli obědy zdarma. V letošním školním roce je do projektu zapojeno jenom jedno dítě. Rodiče v hmotné nouzi budou osloveni úřadem práce,
který jim zapojení do projektu nabídne ještě v průběhu ledna.
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V rámci projektu Šablony II (projekt OPVVV) se v loňském školním roce realizovalo
školení pedagogů, doučování pro žáky, čtenářský klub a projektové dny ve škole
i mimo školu. Vzhledem k uzavření škol jsme stihli zrealizovat dva projektové dny ve
škole pro 6. a 8. tř., zaměřené na poskytování první pomoci, a dva projektové dny mimo
školu pro 5. a 6. tř. v Naučném středisku ekologické výchovy Kladno – Čabárna
s tématy Zima v přírodě a Člověk a živá příroda. V letošním školním roce probíhá školení pedagogů a doučování žáků.
Také v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektů Mléko do škol
a Ovoce do škol. Každý čtvrtek žáci dostanou zdarma ovoce, nebo zeleninu a mléčné
výrobky.
Od 23. 2. 2020 do 28. 2. 2020 se konal lyžařský výcvikový kurz v Českých Hamrech
v Krušných horách. Zúčastnilo se 29 žáků. Výcvik probíhal ve dvou skupinách lyžařů,
jedné skupině mírně pokročilých a jedné skupině úplných začátečníků. Na závěr kurzu
se všem podařilo sjet „modrou“ sjezdovku. Letošní lyžařský výcvikový kurz je z důvodu
probíhající epidemie nemoci COVID-19 zrušen.
Žáci šesté třídy se 7. – 11. 9. 2020 zúčastnili kurzu ekologických a sportovních aktivit, který proběhl v rekreačním středisku Pohoda na Zvíkovci u Berounky.
Tento rok byl pro učitele, pro rodiče i pro děti v mnoha ohledech náročný. Děkuji
Vám za Vaši podporu a spolupráci při domácí přípravě a domácím vzdělávání.
Do roku 2021 Vám přeji vše nejlepší a hlavně pevné zdraví.
Mgr. Petr Koníř, ředitel Základní školy a mateřské školy Jesenice

Akce mateřské školy (ms-jesenice.cz)
3. 9. Dravci a papoušci – povídání o životě ptáků, péče o domácí mazlíčky i volně
žijící zvířata, ukázka dravců a papoušků
9. 9. Rodičovská schůzka
5. 10. Přestěhování MŠ do ZŠ
9. 10. Vánoční focení dětí
11. 11. Pečení svatomartinských perníčků
12. 11. Maxmilián Barney III. – dog dancing, agility, péče o domácí mazlíčky
18. 11. Dlouhá podzimní vycházka ke „Šmoulům“
24. 11. Putování za skřítkem „Podzimníčkem“ – dlouhá vycházka podzimní přírodou,
plnění úkolů, hledání skřítka…
2. 12. Adventní vycházka městem – Betlém na náměstí u stromečku
4. 12. Návštěva Mikuláše a jeho družiny ve školce (pořádala Kulturní komise města
Jesenice)
9. 12. Pečení perníčků
18. 12. Vánoční nadělování
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Akce základní školy (zsjesenice.cz)
třídní schůzky
ekologicko-sportovní kurz 6. třídy
návštěva Vlastivědného muzea Jesenice – 6. tř.
atletický trojboj: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
hudební přednáška: I. st. Folkové repertoáry; II. st. Beatles
Ekocentrum Vlašim: naučný ekologický program – 7. tř.
Protidrogový vlak v Rakovníku – 8. tř.
distanční vzdělávání pro celou školu
třídní schůzky na Teamsech
obnovení prezenční výuky pro 1. a 2. třídu
obnovení prezenční výuky pro I. stupeň, 9. třídu
a rotační výuka pro 6., 7. a 8. tř. (střídaly se po týdnu)
4. 12. Mikuláš na I. stupni (pořádala Kulturní komise města Jesenice)
od 14. 12. II. stupeň z organizačních důvodů přesunut na distanční vzdělávání
21. a 22. 12. volné dny

3. 9.
7. – 11. 9.
18. 9.
24. 9.
24. 9.
30. 9. – 2. 10.
2. 10.
od 14. 10.
14. 11.
od 18. 11.
od 30. 11.

Poděkování
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří zareagovali na
mou VÁNOČNÍ VÝZVU. Obdarovali jsme společně již čtyřicet našich seniorů, prcků
a lidi, které máme rádi. Vážím si šlechetnosti těch, kteří v této podivné a nelehké době
mají chuť udělat radost svým sousedům, dětem a kamarádům. Dárky, které jste mi donesli, byly nádherně, s láskou a pečlivostí zabalené a já jsem je, s velikou úctou k vám,
roznášela. Dojetí obdarovaných bylo nefalšované, upřímné a velmi milé. A radost
prcků...? Ta Vás srazí na kolena, v tom nejlepším slova smyslu.
Děkuji tímto paní Jaroslavě Tůmové, Věře Dulajové, Martině Králové, Ivaně Kapounové, Lucii Koudelové, Barboře Kolářové a Martině Pacourkové, jste báječné. Děkuji Lence Veselé, že mi vyrobila a nazdobila nádherné perníčky pouze za náklady. Její kreativita a zručnost je ohromující. A to ještě nekončíme! Poslední adventní neděle je před námi
a my budeme obdarovávat dál.
Všem našim spoluobčanům přeji, aby navzdory covidu prožili klidné Vánoce. Nám
všem přeji především pevné zdraví, a pokud někdo onemocněl, přeji, aby se zotavil bez
trvalých následků. V novém roce ať nás všechny síla provází. Opatrujte se... Vánoce přicházejí.
S úctou
Jitka Valušová

Prodej zvěřiny
Myslivecký spolek Diana Drahouš přijímá objednávky do pořadníku na zvěřinu volně
žijící spárkaté zvěře. Zvěřina je řádně ošetřena a vyšetřena proškolenou osobou a veterinářem. Bližší informace na telefonu 602 457 174, pan Petr Tauber.
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Už několik let chodí koledníci žehnat vašim domovům. Do této charitativní akce se
každým rokem zapojují žáci školní družiny a internátu ze Základní školy a Praktické
školy v Jesenici se svými vychovatelkami. Tříkrálovou sbírku chystáme i v příštím roce
v prodlouženém termínu od 1. ledna do 24. ledna 2021. V této chvíli však nedokážeme
říct, v jaké podobě. I tři králové totiž musí počítat s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání tváří v tvář.
Zatím se připravujeme na to, že koleda proběhne klasickým způsobem, ale s možnými
omezeními dle aktuální epidemiologické situace (roušky, rozestupy, koledníci nebudou
vstupovat do domácností, úřadů, zařízení apod.). Pokud bude situace příznivá, naši koledníci se poprvé převléknou do kostýmů Kašpara, Melichara a Baltazara hned po vánočních prázdninách, v pondělí 4. ledna. Cíl sbírky i motto zůstávají stejné – hlavní je
pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. 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 pak odesílán na účet Charity Česká republika, naší škole se pak vrací
65 % z výtěžku.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést
do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. S našimi žáky jsme vytvořili
krátké video s požehnáním, které můžete zhlédnout na facebookových stránkách naší
školy (Základní škola a Praktická škola Jesenice) a na facebookových stránkách města
MY Jesenice. Zde se dozvíte i další aktuální informace. Aktuální informace se k vám
dostanou i prostřednictvím místního rozhlasu.
Přejeme vše dobré, krásné a požehnané Vánoce a hlavně hodně zdraví v této náročné
době. Děkujeme, velmi si vaší podpory vážíme.
Za vedení ZŠ a PrŠ Jesenice Libuše Šmausová
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Utkání oddílu kopané FC Jesenice A v soutěžním ročníku 2019 – 2020
OKRESNÍ PŘEBOR – RAKOVNICKO – PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽE
TÝMY

KOLO

SKÓRE

BRANKY

1.

TJ Slabce – FC Jesenice

2:4

D. Jeníček – 3x, P. John

2.

FC Jesenice – SK Lišany

1:2

D. Jeníček (po prodloužení)

3.

FK Kněževes – FC Jesenice

1:0

4.

FC Jesenice – TJ Sokol Mšec

1 : 11

5.

FC 05 Zavidov B – FC Jesenice

6:0

6.

FC Jesenice – SK Sparta Řevničov

2:3

7.

SK Senomaty – FC Jesenice

6:0

8.

FC Olešná – FC Jesenice

4:1

9.

FC Jesenice – TJ Sparta Lužná

0:4

10.

SK Ohnivec Městečko – FC Jesenice

1:0

11.

FC Jesenice – FK Hředle

1:2

P. Altman

12.

TJ Sokol Pustověty – FC Jesenice

6:2

J. Pfejfer, D. Jeníček

13.

FC Jesenice – TJ Baník Rynholec

3:2

L. Jambor, P. Šťastný, P. John

F. Moučka

M. Worofka, L. Jambor

J. Pfejfer

KONEČNÁ TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE 2019 – 2020
TÝM

Z

V

R

P

SKÓRE

B

PK

1 TJ Sokol Mšec

13

13

0

0

69:12

39

0

2 SK Ohnivec Městečko

13

7

4

2

38:21

27

2

3 SK Senomaty

13

7

3

3

34:21

25

1

4 FC 05 Zavidov B

13

7

1

5

35:27

23

1

5 FK Hředle

13

7

1

5

33:26

22

0

6 TJ Sparta Lužná

13

7

1

5

36:28

22

0

7 TJ Sokol Pustověty

13

7

0

6

34:35

21

0

8 TJ Baník Rynholec

13

7

0

6

39:28

21

0

9 SK Sparta Řevničov

13

6

1

6

43:41

19

0

10 SK Lišany

13

4

4

5

22:22

19

3

11 FC Olešná

13

3

1

9

24:42

11

1

12 FK Kněževes

13

2

2

9

14:35

9

1

13 FC Jesenice

13

2

1

10

15:49

7

0

14 TJ Slabce

13

2

1

10

29:78

7

0

Tato tabulka je již konečná, protože utkání jarní části soutěže se kvůli pandemii koronaviru nehrála.
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