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Rekonstrukce silnice I/27 – Plzeňská ulice
Myslel jsem si, že popisovat stále dokola, co je předmětem prací v rámci tohoto projektu
a kdo za co odpovídá, je zbytečné. Ale když se dozvídám, o čem se diskutuje především
na sociálních sítích, mám pocit, že bychom mohli to samé opakovat stále dokola. Tedy
ve stručnosti pár základních informací.
- Celý projekt je od počátku realizován pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD), které zorganizovalo výběr zhotovitele a má svůj stavební dozor.
- ŘSD je ve vztahu ke zhotoviteli jediným objednatelem a je pověřeno správou a řízením celé stavby.
- Město Jesenice a VSOR jsou pouze vedlejšími účastníky smluvního vztahu a mají
povinnost uhradit si své části investice, což jsou chodníky, veřejné osvětlení, kanalizace a vodovod. Zástupci města a VSORu jsou účastníky všech jednání, kde
se řeší technické a organizační záležitosti stavby, v konečném důsledku však nemají pravomoci zasahovat do smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem (např. prodloužení termínu realizace).
Za vedení města mohu vyjádřit pochopení se všemi nespokojenými občany, které už nebaví chodit po rozkopaných chodnících a zablácených silnicích, kteří by si už rádi zajeli
svým vozem do dvora a kteří se už nechtějí potkávat s náklaďáky v postranních uličkách. I pro nás je to celé jedna velká nepříjemnost. Je náročné skoro každý den řešit
problémy způsobené stavbou (bláto vytahané na silnice, poškozený vodovod, dům nebo
plot, uvízlý kamion, vyteklý olej nebo nafta, neprůchodné chodníky a spousty dalších),
dohadovat se se zhotovitelem o tom, proč je něco jinak a proč stavba nepostupuje tak,
jak má, a čelit neustálému napadání lidí za to, co nejsme schopni ovlivnit. Chápu, že
mezi těmi, kteří diskutují na sociálních sítích, je spousta odborníků, a je zcela jasné, že
oni by to zde řídili naprosto excelentně a bez jediného zaváhání. Ale slovy diskutujících,
jsme za to placeni a měli bychom vydržet a zařídit vše.
Jak jsem uvedl výše, jediným smluvním partnerem zhotovitele ve věci realizace stavby
je ŘSD. Není to však tak, že bychom nemohli do ničeho mluvit. Konkrétně město je nositelem projektových podkladů na provedení chodníků a veřejného osvětlení, a tak si při
realizaci stavby určujeme provedení různých detailů a návazností na další části stavby.
Snažíme se také korigovat postup realizace stavby v tom smyslu, aby nedošlo k dopravní
paralýze Jesenice. Zcela jasně jsme např. odmítli rozkopání části B (mezi ulicemi 5.
května a Okálovou), dokud nebudou průjezdné rozpracované části stavby. Město si samo
určuje rozsah víceprací spojených se stavbou a schvaluje jejich ceny (např. chodník podél pily, úpravy veřejného osvětlení). V rámci kontrolních dnů navrhujeme změny
v realizaci stavby, aby práce postupovaly plynuleji a neomezovaly příliš život ve městě.
Není možné si ale myslet, že můžeme zhotoviteli organizovat postup výstavby a že si do
toho nechá od nás mluvit. Na několika posledních kontrolních dnech jsme se zabývali
otázkou zimní údržby, schůdností chodníků a úklidu města. Naposledy jsme odmítli
zimní uzavírku silnice I/27, ale rozhodnutí o jejím povolení je stejně na příslušném silničním úřadu a je nereálné si myslet, že náš nesouhlas něco změní.
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(spojná komora – před kostelem)
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A jak to bude dál?
Téměř nic, co jsme napsali o plánech na I/27 v zářijovém vydání Občasníku, neplatí.
Ještě v polovině listopadu jsme měli k dispozici harmonogram stavby, z něhož vyplývalo, že nyní rozkopané úseky budou do Vánoc v asfaltu a že během zimy se bude, byť
s nějakými omezeními, jezdit. Stroje se měly na stavbu vrátit po zimní přestávce, tedy
v dubnu. Bohužel, všichni vidí, jak to dopadlo. Na konci měsíce jsme od zhotovitele obdrželi aktualizovaný harmonogram, který nás vůbec nepotěšil a který vycházel z reality.
Silnice bude neprůjezdná celou zimu, nové chodníky také nebudou a vše skončí až na
konci srpna. A teď podrobněji.
Zhotovitel na období vánočních svátků přerušil realizaci prací s tím, že by se na stavbu
měl vrátit 3. ledna. Další postup by měl být v souladu s poslední aktualizací harmonogramu.
Etapa III (od kolejí směrem na Plzeň) – zde jsou položeny podkladní asfaltové vrstvy a
je provedena většina nového chodníku podél pily. Do konce března by měla být tato část
kompletně dokončena – oprava chodníků od kolejí až za benzinovou pumpu, doplnění
krajnic, obnova vodovodu (nebude se kopat do silnice), propustky na potoce a výusti
z rybníka, veřejné osvětlení, úpravy zeleně atd.
Etapa II, část A (od ulice Oráčovské k ulici Krtské) a část C (od ulice 5. května ke kolejím) – v těchto úsecích proběhla sanace pláně kromě cca 100 m u speciální školy, kde
není ještě provedena výměna vodovodu a není dokončena spojná komora na kanalizační
stoce. V sanované pláni byly provedeny drenáže a povrch byl překryt vrstvou štěrkodrtě.
Během prvních tří měsíců v roce zde zhotovitel plánuje dokončit práce na kanalizaci a
vodovodu, provést nové chodníky, autobusové zálivy, položit všechny podkladní vrstvy
vč. asfaltových, po kterých bude možné omezeně jezdit.
Etapa II, část B (od ulice Krtské k ulici 5. května) – v tomto úseku by se mělo začít pracovat od dubna, ale pouze za předpokladu, že budou průjezdné nyní rozpracované části.
Výjimkou bude spojná komora a spadiště, které se mají vybudovat před křížkem ve
Wintrově ulici. Budování těchto kanalizačních objektů je z pohledu plnění harmonogramu jednou z nejkritičtějších částí a my bychom byli rádi, aby nedošlo v případě komplikací k dalšímu zpoždění stavby. I v tomto případě ale musí být zajištěna průjezdnost a
vše bude předmětem plánování a jednání během měsíce ledna.
Na konci celé stavby, tedy v srpnu příštího roku, plánuje zhotovitel položit finální obrusnou asfaltovou vrstvu v celém úseku rekonstruované silnice, provést vodorovné a
svislé dopravní značení a zajistit finální dokončovací práce. Splnění všech plánů bude
samozřejmě závislé na počasí a na tom, jestli se pod zemí nenajde nějaké překvapení, se
kterým nikdo nepočítal. Od zhotovitele máme příslib, že od Nového roku bude vše jinak
– lepší organizace, kapacitní a technické zajištění stavby, kvalitnější subdodavatelé. Nezbývá nám než doufat, protože bez zodpovědnějšího přístupu zhotovitele se i přes naši
snahu situace nezlepší.
Na závěr ještě musím zmínit, že se zhotovitelem a se zástupci ŘSD řešíme škody, které
na místních komunikacích a chodnících vznikají v důsledku staveništní dopravy a kvůli
neukázněným řidičům, kteří nerespektují dopravní značení. Zhotovitel má v rozpočtu
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vyčleněny prostředky na opravy objízdných tras a my máme přislíbeno, že všechny škody budou po dokončení stavby odstraněny.
Za vedení města Jesenice Ing. Roman Valuš, místostarosta

Změna odpadového hospodářství v roce 2022
Nové obecně závazné vyhlášky
Vážení občané města Jesenice a přilehlých obcí, v době před Vánoci 2020 nám poslanci
a senátoři Parlamentu ČR nadělili dáreček v podobě novelizace zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byla uložena obcím
povinnost vydat k 1. 1. 2022 nové vyhlášky k odpadovému hospodářství. Nová legislativa si klade za cíl přimět veřejnost ke snížení produkce směsného komunálního odpadu,
tj. zvýšit procento vytříděného a dále využitelného odpadu (např. výroba energie). Po
seznámení se s jednotlivými variantami nastavení poplatkové povinnosti a zjištění technických možností svozové firmy (váhy na svozových vozidlech) se orgány města Jesenice přiklonily k systému poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,
konkrétně dle kapacity soustřeďovacích prostředků. Tímto prostředkem je jednoduše
myšlena plechová nebo černá plastová popelnice.
Uvedená varianta by měla být mnohem spravedlivější ve smyslu přijatého zákona, tj.
čím více odpadu produkuješ, tím více zaplatíš. Dále zvolená forma poplatku se velmi
podobá současnému systému, který jeho uživatelům umožňuje zvolit si frekvenci vývozu dle velikosti rodiny.
Dle ustanovení nové legislativy stanovily orgány města Jesenice sazbu poplatku na 0,75
Kč/litr, který byl odvozen od průměrných nákladů za 1 litr v předchozích letech a zohledňuje navýšení cen svozovou firmou pro rok 2022. Dále byl stanoven tzv. minimální
základ na 60 litrů.
Co výše uvedené změny znamenají pro běžného občana?
Po Novém roce bude třeba, aby si občané přišli dle zvyklostí koupit známku na popelnici. Prodej známek bude zahájen od 7. 2. 2022 s tím, že na staré známky se budou popelnice vyvážet až do konce února. Aby se občané nemuseli doma zabývat složitým výpočtem poplatku (sazba v Kč x objem nádoby x počet svozů za rok), byla připravena
pomocná tabulka s jednotlivými možnými druhy vývozu (týdenní, kombinovaný, 1 x za
14 dní, měsíční). Z důvodu různé velikosti odpadových nádob (plastová popelnice 120 l,
kovová popelnice 110 l) bude třeba vyplnit registrační formulář a odevzdat ho při
platbě poplatku.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
Vážení rodiče, přátelé školy,
dovolte mi zhodnotit loňský školní rok a začátek školního roku 2021/2022.
Pro letošní školní rok jsme zřídili v základní škole přípravnou třídu, ve které se předškolním dětem věnuje p. uč. Bc. Martina Váchová, DiS.
V mateřské škole je ve třídě Motýlků (2 – 3 leté děti) od 1. 9. 2021 vedle p. uč. Ireny
Kotoučové jako chůva i jako učitelka p. Dagmar Svobodová. Ve školce nahradila p. uč.
Martinu Váchovou p. uč. Lenka Rodová.
V budově mateřské školy proběhla celková rekonstrukce. Proběhly stavební úpravy
ve třídách, kde se zbouraly příčky a došlo k propojení třídy s hernou. Jsou vyměněna
okna, před kterými jsou z východní a jižní strany venkovní rolety. Byla odstraněna venkovní plynová nádrž a kotel na plyn byl nahrazen tepelným čerpadlem. V přízemí je
podlahové vytápění a v patře jsou nová tělesa ústředního topení. Ve všech místnostech je
vzduchotechnika umožňující automatickou výměnu vzduchu. Nové jsou i umývárny,
WC a přípravna jídla. V celé budově jsou nové rozvody elektřiny, podhledy, osvětlení,
podlahy, dveře. Nejmenší děti (2 – 3 leté) budou v přízemí, předškoláci v patře vily. Díky přístavbě jsme získali novou třídu a umývárnu s WC, kde budou Ježečci (3 – 4 leté
děti). Součástí přístavby je hlavní vchod a společná šatna pro všechny děti. V rámci rekonstrukce se také podařilo upravit venkovní plochy a vyměnila se vstupní brána a branka. V současné době se připravuje instalace nového nábytku do přístavby a vestavěných
skříní do tříd. Přestěhování školky proběhne koncem února příštího roku.
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V říjnu 2020 se MŠ dočasně přestěhovala do prostor ZŠ a děti si na nové prostředí
velmi brzo zvykly. Kromě tříd, které jsou pro provoz mateřské školy vyhovující, jsme
využívali také zahradu, hřiště a školní kuchyňku, ve které jsme pekli svatomartinské
rohlíčky, vánoční perníčky nebo posvícenské koláčky.
1. března 2021 byla MŠ uzavřena (mimořádné opatření k ochraně před COVID 19),
ale mimo distanční výuku pro předškoláky jsme zajišťovali také provoz jako určená škola pro zaměstnance IZS. 12. dubna 2021 byl obnoven provoz MŠ také pro děti
s povinným předškolním vzděláváním a 3. května 2021 byla umožněna v MŠ přítomnost
všech dětí.
Během celého roku se děti prostřednictvím výukových programů seznamovaly se životem dravců a papoušků a dozvěděly se, jak se starat o domácí mazlíčky. Zhlédly také
divadelní představení.
V průběhu měsíce června jsme pro děti v rámci projektu Šablony II (projekt
OPVVV) připravili několik projektových dnů – „Den v lese“, „Polytechnické vzdělávání“ a projektový den v ZOO Plzeň s názvem „Cesta do Afriky“ a „Domácí zvířata“.
Nejmladší děti ze třídy Motýlků podnikly celodopolední výlety na Plaveč, k Viklanu
nebo na farmu v Tlestkách.
Celoroční projekt „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky“ jsme zakončili sportovním dopolednem na hřišti ve spolupráci se ZŠ.
Na konci června jsme se na zahradě ZŠ rozloučili s předškoláky slavnostním pasováním na školáky.
V letošním roce se MŠ stejně jako v loňském roce 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.
Projekt „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“,
probíhající i v letošním roce, 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.

7

V základní škole jsme 1. 9. spolu s panem starostou a místostarostou přivítali ve dvou
třídách 31 prvňáčků. Třídní učitelkou v 1.A je Mgr. Jana Doležalová. Třídní učitelkou
v 1.B je Mgr. Šárka Břinková.
Rozloučili jsme se s p. uč. Mgr. Annou Černíkovou. Posilou se pro nás staly Mgr. Nikola Tomková a Klára Valchářová, která je třídní učitelkou v 5. tř. V tomto školním roce
je v 1.A, 1.B, 2.B, 3., 5. a 7. třídě asistent pedagoga. V 1.A tř. je to Tereza Fridrichová,
v 1.B Andrea Nikolašová, ve 2.B tř. Miroslava Orosová, ve 3. tř. Radka Vodrážková,
v 5. tř. Gabriela Kvapilová, DiS. a v 7. tř. Mgr. Helena Jarošová. Do důchodu odešla kuchařka p. Jiřina Tauberová a jako nová kuchařka nastoupila p. Lucie Jesínková. Celkem
má škola 42 zaměstnanců.
V rámci projektu Škola pro všechny (projekt podaný v rámci 6. výzvy MAS Rakovnicko – Program rozvoje venkova) jsme pořídili do 2.B, 5. a 6. tř. lavice a židle pro žáky, do 5. a 6. tř. skříně a stoly pro pedagoga za 349 470 Kč. Do jedné třídy jsme pořídili
interaktivní tabuli za 148 714 Kč. Během letních prázdnin v roce 2022 zrekonstruujeme
jednu třídu. Celkové náklady projektu jsou 999 476 Kč. Dotace je 799 580 Kč a zbylou
částku hradí škola ze svého rozpočtu.
Využili jsme uzavření školy a v lednu a v únoru 2021 jsme zrekonstruovali šatny
v tělocvičně. Jsou tam nové sádrokartonové podhledy, nové osvětlení, zárubně a jsou
vyměněny všechny dveře. Částečně jsme obnovili sportovní vybavení tělocvičny.
V srpnu jsme podali žádost v rámci výzvy Národní sportovní agentury Kabina 21 na
modernizaci sportovního areálu. Jedná se o celkovou rekonstrukci oplocení multifunkčního hřiště vedle tělocvičny a pořízení skladu nářadí. Předpokládané náklady činí
1 407 204 Kč. Dotace je 800 000 Kč.
V srpnu jsme vyměnili 6 ks počítačů o celkové hodnotě 177 362 Kč v odborných
učebnách. Díky firmě DaLuNET, s.r.o., máme připojení k internetu o rychlosti 100/100
Mbps.
V rámci projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji III bylo v loňském školním
roce podpořeno osm 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.

V rámci projektu Šablony II (projekt OPVVV) se v loňském školním roce realizovalo
školení pedagogů, doučování pro žáky a projektové dny ve škole i mimo školu. Vzhledem k uzavření škol jsme stihli zrealizovat dva projektové dny mimo školu pro 6. a 7. tř.
v pražské Botanické zahradě s tématy Botanické pátrání a Léčivé rostliny.
Také v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektů Mléko do škol
a Ovoce do škol. Žáci dostávají zdarma ovoce, nebo zeleninu a mléčné výrobky.
Žáci šesté třídy se 6. – 10. 9. 2021 zúčastnili kurzu ekologických a sportovních aktivit, který proběhl v rekreačním středisku Pohoda na Zvíkovci u Berounky.
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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 2022 Vám přeji vše nejlepší a hlavně pevné zdraví.
Mgr. Petr Koníř, ředitel Základní školy a mateřské školy Jesenice
Akce mateřské školy 2021/2022 (ms-jesenice.cz)
Se Sokolem do života – celoroční projekt – rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí
9. 9. rodičovská schůzka
20. 9. Divadlo Šapitó – Brémští muzikanti
30. 9. papoušci v MŠ
4. 10. logochvilky s Lenkou (akce MAP Rakovník)
7. 10. sportovní dopoledne na hřišti
11. 10. bubnování
19. 10. cesta za skřítkem Podzimníčkem
8. 11. logochvilky s Lenkou
18. 11. vánoční focení dětí
22. 11. Divadlo Šapitó – O odvážné Molly
27. 11. rozsvícení vánočního stromu na náměstí
3. 12. mikulášská nadílka
6. 12. logochvilky s Lenkou
Akce základní školy 2021/2022 (zsjesenice.cz)
2. 9. třídní schůzky
3. 9. Den zdravého životního stylu – II. st.
6. – 10. 9. ekologicko-sportovní kurz 6. třídy
17. 9. Revolution train (protidrogový vlak) – 6. a 7. tř.
24. 9. Noc s Andersenem – 7. tř.
27. 9. projektový den Přírodní a kulturní zajímavosti Jesenicka
30. 9. papoušci ve školní družině
7. 10. atletický trojboj: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
11. 10. bubnování ve školní družině
13. 10. vytrvalostní běh: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
18. 10. 72 hodin pro přírodu – 4. tř.
1. – 5. 11. barevný týden na I. st.
2. 11. Pythagoriáda (matematická soutěž) 6. – 9. tř.
8. – 12. 11. testování 5. – 9. tř. (M, Čj, Aj)
11. 11. třídní schůzky
16. 11. fotografování prvních a druhých tříd
12. 11. Přednáška Brouci ve Vlastivědném muzeu Jesenice: 7. tř.
24. 11. Exkurze Vv do Západočeské galerie – 9. tř.
3. 12. Čertí škola – I. st.
Mgr. Petr Koníř, ředitel školy
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Čertí škola
Čertí škola není jen o hravém vyučování, ale také (a to především) o zábavě a dobré
náladě. Pojďme se v našem článku podívat, jak si v čertí škole vedli například žáci čtvrté
třídy.
Celé to veselé dopoledne začalo „čertovsky lehkým pohádkovým testíkem“. Jak
z názvu vyplývá, opravdu nebyl těžký a děti si s ním hravě poradily. Kdo by kupříkladu
neznal odpověď na otázku „Jak znělo zaklínadlo, které zastavilo kouzelný hrneček
s kaší?“ nebo s kým se oženil Plaváček v pohádce „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“?
Jakmile byly otázky testíku zodpovězeny, zahloubali se čtvrťáci do studia čertovské
mapy. Nejprve ji zorientovali podle světových stran a pak hezky vybarvili – modře vodní plochy a toky, zeleně louky a lesy apod. Lesy se jmenovaly Čertňák a Belzebubov a
čertíci v nich mohli potkat spoustu zvířátek a poznat listnaté a jehličnaté stromy. Kdo
z dětí správně čertovsky přemýšlel, poradil si i s tajenkou matematického hlavolamu.
Písmena tajenky bylo třeba zjistit prostřednictvím výpočtů a poté je přečíst odzadu. A
jaké poučení z tajenky vyplynulo? „Kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe!“ S tím souhlasíme, lhát se nemá.
V průběhu dopoledne se toho ale stihlo mnohem více. Určitě musíme zmínit příchod
Mikuláše v doprovodu anděla a dvou čertů. Když jsme těmto pohádkovým bytostem zazpívali dvě písničky, obdarovaly nás dárkovými balíčky s dobrotami, které připravila
Kulturní komise při MěÚ Jesenice. Také jsme zhlédli ukázku pohádky „S čerty nejsou
žerty“ a u písniček jsme si přímo ďábelsky zatancovali. Prožili jsme prostě nádherné čertovské dopoledne a už teď se těšíme na to příští.
Sestaveno z příspěvků žáků 4. Třídy
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Malé ohlédnutí za rokem 2021 a srdečné přání do roku 2022 ze SŠ a ZŠ
Jesenice
Nastal čas adventní a blíží se Vánoce
a nový rok 2022. V tomto období se
ohlížíme i ve škole, co vše se v téměř
uplynulém roce událo, co se podařilo, z čeho je nutné se ponaučit.
V základní škole pro žáky se zdravotním postižením a ve střední škole
(bývalé ISŠ) se toho odehrálo opravdu hodně – od investičních akcí, modernizace provozů až po sloučení
obou škol. Období to bylo jistě složité, ale v současné době již obracíme
své myšlenky do příštího roku a do
budoucnosti. Hlavním cílem celého
kolektivu zaměstnanců je poskytování kvalitního vzdělávání a služeb
žákům střední i základní školy.
Ráda bych poděkovala vedení města
Jesenice za vstřícnou spolupráci na
osobní i hmotné úrovni. Poděkování
rovněž patří obyvatelům Jesenice.
Soužití s žáky školy není často jednoduché, ale i při řešení nepříjemných situací jsem se setkala s pochopením a nalezli
jsme společnou řeč a mnohdy mi byla nabídnuta i pomocná ruka.
Veřejnosti toho v současné době nemůžeme mnoho nabídnout. Plánované akce jsou zrušené, výstava v muzeu byla omezena. Pouze doufáme v úspěšný průběh vánočních výstav základní a střední školy s prodejem výrobků. Po Novém roce plánujeme uskutečnit
kurzy pečení a aranžování, pokud bude příznivá situace, tak si společně jistě užijeme 10.
Sluníčkový bál. Rádi bychom zorganizovali Den dveří dokořán pro zájemce z řad veřejnosti.

V měsíci lednu proběhne tradiční Tříkrálová sbírka, při které koledníci již několik let
chodí žehnat vašim domovům. Do této charitativní akce se každým rokem zapojují žáci
školní družiny a internátu se svými vychovatelkami. Letos vzhledem k epidemiologické
situaci Tříkrálová sbírka neproběhla klasickým způsobem, kasičku jsme měli umístěnou
u nás ve škole, ale i tak se nám podařilo vykoledovat pěknou částku, za kterou všem
dárcům ještě jednou moc děkujeme. Nyní se zatím připravujeme na to, že koleda pro11

běhne klasickým způsobem. Pokud bude situace příznivá, naši koledníci se poprvé převléknou do kostýmů Kašpara, Melichara a Baltazara hned v pondělí 3. ledna. Cíl sbírky i
motto zůstávají stejné: „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, kteří jsou ubytováni na internátě a domově
mládeže. Doufáme, že Vám budeme moci požehnat tváří v tvář.
Výtěžek sbírky je pak odesílán na účet Charity Česká republika a naší škole se vrací 65
% z výtěžku. Dárci mohou také přispět klasickým převodem z bankovního účtu na sbírkový účet u České spořitelny - 66008822/0800, variabilní symbol: 777930017 (pod tímto variabilním symbolem budou příspěvky pomáhat naší škole). Termín pro vkládání
bezhotovostních plateb je od 1. do 31. ledna 2022.
Za všechny zaměstnance a žáky přejeme ze srdce krásné a požehnané Vánoce, štěstí a
pevné zdraví do nového roku 2022.
Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy, a Libuše Šmausová, vedoucí vychovatelka

Kulturní komise
Lampionový průvod a Ještěrčí dýňování
Lampionový průvod, jak ho známe z minulých ročníků, kdy průvod procházel městem a
byl zakončen diskotékou v kulturním domě, měl letos jinou podobu. Z důvodu covidové
situace jsme jej přemístili do kempu.
Na Ještěrčí dýňování navázal Honza Ladra spolu s Princeznou a Myšákem pod širým
nebem. Počasí nám přálo a pomrkávalo i sluníčko. Bylo opravdu na co koukat. Děti se
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proměnily v čarodějnice, čaroděje, kostlivce a strašidla. Honza roztančil nejen je, ale i
rodiče. V závěru pestrého představení vylosoval dvě děti, které vyhrály cestu do zábavného parku Mirákulum v Milovicích spolu s celou rodinou. Společně jsme odměnili i tři
tvořitele krásných dýní.
V 17 hod se u brány do kempu rozblikaly lampionky rozmanitých tvarů, velikostí a barev a stezkou lemovanou lucerničkami jsme obešli kemp. Myslím, že celá akce se líbila
nejen nám, ale i dětem, které si to užily.

Rozsvícení vánočního stromu
Červená, zlatá, zelená, co to asi znamená… touto vánoční písní zahájily děti z mateřinky
rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí. Po dvou letech jsme se mohli za dodržení aktuálních vládních nařízení setkat a společně tak přivítat vánoční čas. Vánoce
patří bezesporu k jednomu z nejkrásnějších svátků v roce, jsou to svátky klidu a pohody.
Kromě klidu a pohody popřál pan starosta lidem zdravější a pohodový rok 2022. Poté
zazněly z úst Hradního Dua krásné koledy, které nenechaly nikoho stát. Děti radostně
tančily. Vidět jejich rozzářené oči a bezprostřední radost nám bylo největší odměnou.
Děkujeme!
„COVIDOVÁ“ kultura
Nejčastěji skloňované slovo v médiích, ale i mezi lidmi je slovo „covid“. Doba plná
omezení, nařízení a nejistoty. Situace na bojišti se mění doslova a do písmene každým
okamžikem. To, co platilo včera, dnes již neplatí. Asi není odvětví, které by covid nezasáhl. Je zapotřebí čelit těmto nelehkým podmínkám s respektem a ohledem k těm, kteří
v prvních liniích bojují o životy. Přestože se nám mohou některá nařízení zdát nesmyslná, je zapotřebí je respektovat a dodržovat, a to alespoň ta základní, která se na nějaký
čas stanou součástí našeho života (roušky, desinfekce, rozestupy).
Řekla bych, že uspořádání akce, za kterou má organizátor zodpovědnost, vychází z jeho
přirozené intuice. Zavděčit se všem není snadné. Věřte mi, že dělat tato rozhodnutí není
vůbec jednoduché. Řešením je kompromis výhodný pro obě strany. Rádi bychom, aby
v naší obci byl opět kulturní život jako dřív. Pevně věřím tomu, že se tak stane a my se
budeme moci opět společně setkávat bez jakýchkoliv omezení a nařízení. Proto prosím,
vydržme! Věřme, že odborníci vědí, proč nás v životě omezují. Buďme k sobě prosím
ohleduplní a tolerantní.
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Chtěla jsem Vám představit přehled kulturních akcí pro následující období s přesnými
daty, ale vzhledem k vývoji situace nedokážu slíbit jeho naplnění. Proto Vám představím rámcový přehled, který budu aktuálně doplňovat na stránkách města a FB MY Jesenice. Věřte, že budeme dělat vše pro to, aby se nějaká kultura v městě konala.
Leden/únor – kino pro děti, KD
Březen – divadlo pro děti
Duben – čarodějnice, kemp, zábava
Květen – ornitologická a botanická vycházka
Červen – strašidelný les, kino pro děti
Červen/červenec – letní kino
Září – pohádkový les
Velké poděkování patří andělům Mgr. Aleně Mondříkové a Daniele Hlaváčkové za přípravu balíčků na mikulášskou nadílku, která proběhla na základní škole místo mikulášské show. Děkujeme!
Za Kulturní komisi města Jesenice Ing., Bc. Anna Poláková a Marcela Hlaváčková

Proběhlé podzimní akce TOM Ještěrky
11. 9. – Úklid Jesenice a okolí – opět jsme vyrazili s pytli a sbírali odpadky. Bylo sice
deštivo, ale to nás nezastavilo. Opět jsme prošli chatovou osadu k Viklanu a zpět, hráz
Velkého rybníku, Žulovou stezku a cestu ke hřbitovu. Posbíralo se pěkných pár kilo.
Zejména překvapil pytel plný porcelánu a domovního odpadu u silnice na Kralovice.
28. 9. – Zúčastnili jsme se pečení koláčů na Drahouši. Pekly zejména děti, ale přidali se i
někteří dospělí. Na akci se sešlo 19 oddílových členů, což velmi potěšilo. A koláče moc
chutnaly.
2. 10. – Dopoledne jsme v klubovně vyráběli
papírové draky a odpoledne jsme se zúčastnili drakiády v Blatně. Vítr moc nefoukal, ale i
přesto jsme si odvezli jednu z cen, a to za
nejhezčího ručně vyrobeného draka.
30. 10. – Ve spolupráci s kulturní komisí
jsme v kempu uspořádali 3. ročník Dýňování.
Opět se dlabaly dýně, ochutnávala se dýňová
polévka a soutěžilo se o nejhezčí halloweenskou lucerničku. Děti mohly hledat bludičky
nebo bloudit po Ariadnině niti. Občerstvení
zajistila Saša Laubrová, za což jí patří velký
dík.
14. 11. – Jedeme běhat do Prahy na legendární závod Velká kunratická. Větráme naše
oddílové dresy a opět zažíváme trochu té
předzávodní nervozity, ačkoli nám nejde o
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výkony. Samotná účast na této akci je velkým zážitkem. Nechybí ani zasloužená návštěva cukrárny. Nejlépe dopadl Vít Procházka, který ve své kategorii obsadil 200. místo
z 589 závodníků.
5. 12. – Zimní počasí láká k výletu do přírody a ani my nezahálíme. Jedeme vlakem do
zastávky Ležky, odkud vyrážíme po červené místní značce na skalní ostroh Kapucín
s krásnou vyhlídkou. V lese jsme nechali i malou mikulášskou nadílku pro zvířátka a již
ve vlaku naše děti potěšil oddílový Mikuláš.
Jak je vidět, náplň oddílu se snažíme tvořit pestrou tak, aby si každý přišel na své. Pokud
byste se chtěli se svými dětmi přidat, rádi Vás v oddílu přivítáme i mimo náborové období. Stačí se podívat na stránky www.jesterkyjesenice.cz a ozvat se vedoucímu. Za
podporu (nejen finanční) děkujeme městu Jesenice, bez níž by se některé akce stěží konaly.
Za TOM Ještěrky Jesenice Vít „Vejtek“ Procházka

Činnost Klubu důchodců v Jesenici za poslední období
Psát o činnosti Klubu důchodců v tomto velmi těžkém období není rozhodně jednoduché.
Klub má k dnešnímu dni 110 členů. Předposlední schůzi, tzv. posezení s kulturním
programem, jsme měli v říjnu 2019. Výroční členskou schůzi jsme připravili na duben
2020, měli jsme už zajištěnou hudbu i kulturní program, ale bohužel kvůli vypuknutí
15

koronaviru jsme schůzi museli zrušit. Nebylo možné uskutečnit dva plánované zájezdy a
podzimní schůzi. Proto jsme na konci roku obešli všechny členy s malým dárkem (bonboniérkou), blahopřáním a také zprávou o finančním hospodaření Klubu.
Protože se nemohlo přerušit chození po jubilantech, kterých bylo za rok 2020 celkem
84 členů a občanů Jesenice, zajišťovalo toto 13 členů výboru KD.
Od dubna 2020 jsme se nemohli scházet, a tak podklady, které připravila jednatelka
Alena Koutníková, předávala individuálně jednotlivým členům výboru. V červnu jsme
se už sešli, ale za přísných hygienických podmínek. Stejně tak to probíhalo až do letošního června. Za tu dobu jsme nevynechali s gratulací jediného jubilanta. V září jsme se
již mohli sejít na řádné výborové schůzi, kde jsme připravili výroční schůzi, která proběhla 29. září 2021. Na této schůzi se sešlo 79 členů, jako hosté i pan starosta i místostarosta. Během kulturního programu bylo podáváno občerstvení. Kulturní program zahájil
hrou na harmoniku jedenáctiletý Honzík Černohlávek z Krt. Velmi dobré a veselé bylo
vystoupení Hradeckých panenek, které jako vždy rozproudily náladu v sále. K tanci a
poslechu nám hrál na klávesy pan Sobota z Rakovníka. Všichni odcházeli velmi spokojeni. Chtěla bych poděkovat pracovníkům MěÚ Jesenice za velmi pěknou úpravu stolů a
také přípravu sálu.
Za Klub důchodců v Jesenici předsedkyně Ing. Xenie Vostrá

Klání o Krakovecký meč
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Dne 11. září 2021 se uskutečnil 16. ročník sportovně společenské akce „Klání o Krakovecký meč“ v obci Krupá, která se stala loňským vítězem.
Letos se zúčastnila pouze tři družstva – Krupá, Jesenice a Rakovník. A jelikož se vítězem stalo město Rakovník, bude příštím rokem hostitelem této akce. Na druhém místě se
umístila obec Krupá, na třetím místě město Jesenice.
Složení za město Jesenice bývá každým rokem stejné. Mezi stálé soutěžící patří Luboš
Čížek, Tomáš Čížek, Lukáš Zelinka, Václav Ryšlavý, Tomáš Látal a nově jsme přivítali
dva členy, kterými byli Jiří Hanych a Vojtěch Klein.
Letošní soutěže byly zajištěny agenturou Armiger ze Žatce. Jednalo se například o opičí
dráhu, hod na branku, hod papírovou vlaštovkou, poznávání předmětů a jejich zapamatování. Dále také třeba pití piva, kdy postupně každý člen družstva musel vypít pivo na
ex, ať už alkoholické či nealkoholické. Vyhrálo družstvo, které tento úkol splnilo
v nejkratším čase. Každým rokem jde o skvělou akci se zaručenou zábavou, soutěžemi a
hlavně spoustou bezvadných lidí.
Dominika Johnová
INFORMACE A UPOZORNĚNÍ
Pálení PET lahví a veškerých umělých hmot
Dle zákona o odpadech (185/2001 Sb.) a zákona o ochraně ovzduší (86/2002 Sb.) je zakázáno pálení PET lahví a veškerých umělých hmot v domácnostech, na zahradě či jinde. Nejenže ten, kdo tak činí, poškozuje zdraví ostatním, ale nakonec i sám sobě, obzvláště nyní, kdy jsou zhoršené rozptylové podmínky. Při pálení odpadu vzniká mnoho
toxických látek. Např. dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují i hormonální a imunitní systém, ovlivňují nervovou soustavu. Formaldehyd, ostatní aldehydy
a kyselina chlorovodíková dráždí plíce a oči. Jedovatý styren (vzniká pálením polystyrenu) je karcinogenní a navíc při vysokých hladinách dochází k poškození očí a sliznic,
dlouhodobé působení je příčinou bolestí hlavy, únavy, depresí atd.
Provoz sběrného dvora mezi svátky
V roce 2021 bude sběrný dvůr naposledy otevřen v úterý 21. 12., mezi svátky bude uzavřen a opět otevřen od 4. 1. 2022.
Změna ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022
vodné
51,00
stočné
46,53
celkem
97,53 Kč/m3 (cena je včetně 10% DPH)
Termíny veřejných jednání Zastupitelstva města Jesenice na rok 2022
únor
23. 2.
duben
27. 4.
červen
22. 6.
září
21. 9.
(místo konání KD Jesenice od 18.00 hod. – změna vyhrazena)
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Obřadní dny (soboty) stanovené MěÚ Jesenice na rok 2022
leden
22. 1,
únor
19. 2.
březen
19. 3.
duben
23. 4.
květen
7. 5., 14. 5., 21. 5.
červen
4. 6., 18. 6., 25. 6.
červenec
2. 7., 9. 7.
srpen
13. 8., 20. 8., 27. 8.
září
3. 9., 10. 9., 17. 9.
říjen
8.10.
listopad
12.11.
prosinec
10.12.
Školní prázdniny v Jesenici
vánoční
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
pololetní
4. 2. 2022
jarní
7. 2. 2022 - 13. 2. 2022
UTKÁNÍ ODDÍLU KOPANÉ FC JESENICE A
V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2021 - 2022
OKRESNÍ PŘEBOR A1A – RAKOVNICKO – PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽE
KOLO

TÝMY

SKÓRE

1.

FC Jesenice – TJ Baník Rynholec

3:1

2.

TJ Sparta Lužná – FC Jesenice

2:3

3.

FC Jesenice – FC 05 Zavidov B

3:2

4.

SK Senomaty – FC Jesenice

6:3

5.

FC Jesenice – TJ Roztoky

2:3

6.

FK Hředle – FC Jesenice

6:2

7.

FC Jesenice – FK Kněževes

2:7

8.

FC Jesenice – TJ Tatran Rakovník B

1:2

9.

SK Lišany – FC Jesenice

1:3

10.

FC Jesenice – TJ Sokol Pustověty

1:0

11.

FC Pásová ocel Olešná – FC Jesenice

4:1

12.

FC Jesenice – SK Sparta Řevničov

3:4

13.

SK Ohnivec Městečko – FC Jesenice

4:0
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BRANKY
Jeníček David, Pfejfer Josef,
Fiala Vít
Altman Pavel, Kotek Petr, Pacourek Michal
Fiala Vít - 2x, Brda David
Fiala Vít, Jeníček David, Pros
Karel
John Petr (pen.), Jeníček David
Kočička Josef, Pfejfer Josef
Kočička Josef, Kapoun Dominik
Jeníček David
Mutinský Václav (vl.), Kotek
Petr (pen.), Pros Karel
John Jakub (pen.)
Jeníček David
Jeníček David, Brda David,
Mutínský Jaroslav

KONEČNÁ TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE
KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

FK Hředle

13

11

0

2

58:13

34

0

1

2.

SK Senomaty

13

10

0

3

48:35

28

2

0

3.

FK Kněževes

13

9

0

4

48:28

27

1

1

4.

TJ TATRAN Rakovník "B"

13

9

0

4

54:21

26

1

0

5.

TJ Roztoky

13

9

0

4

30:20

26

3

2

6.

Tělovýchovná jednota Baník Rynholec

13

5

0

8

23:25

18

0

3

7.

SK Lišany

13

6

0

7

27:34

17

2

1

8.

FC Jesenice

13

5

0

8

27:40

17

0

2

9.

TJ Sokol Pustověty

13

5

0

8

20:27

15

1

1

10.

SK Ohnivec Městečko

13

5

0

8

25:41

15

0

0

11.

SK Sparta Řevničov

13

4

0

9

39:41

14

0

2

12.

TJ SPARTA Lužná

13

5

0

8

37:52

14

2

1

13.

FC 05 Zavidov "B"

13

4

0

9

38:49

13

1

2

14.

FC Pásová ocel Olešná

13

4

0

9

19:67

9

3

0

Bowling bar
Bowling bar Jesenice znovu otevřen. Otevírací doba Út – Ne 16.00 – 22.00. Privátní akce i mimo otevírací dobu. Rezervace na tel. 604128553.
Jesenické lahůdky, maso, uzeniny a jiné výrobky
Jesenické lahůdky, maso, uzeniny a jiné výrobky (v prostorách bývalé spořitelny) jsou
od 7. 12. 2021 otevřeny:
PO a NE
zavřeno
ÚT - PÁ
7.30. - 12.30
13.30 - 16.00
SO
7.30 - 11.00
Máte-li námět či konkrétní příspěvek do Občasníku, budeme rádi, když nám napíšete na
e-mail: obcasnik@jesenice-ra.cz.
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