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Boj s emisemi a globálním oteplováním
V letech 2013 až 2015 se nám podařilo díky získaným dotacím zateplit několik budov ve vlastnictví města (základní školu, kulturní dům, domy s pečovatelskou službou).
Našimi hlavními cíli v rámci zateplení je vždy především vyřešení technických problémů (zatékání do střech, vznik plísní v místě tepelných mostů apod.), změna vzhledu
a kvalitnější využití objektů, finanční úspory za vytápění. Z pohledu poskytovatele dotace je nejdůležitější snížení produkce emisí znečišťujících látek. Vždy přibližně po
jednom roce od ukončení projektu zateplení a užívání stavby je nutné provést vyhodnocení efektivity navržených a zrealizovaných opatření. Pokud bychom nedosáhli daného
minimálního limitu požadovaných emisních úspor, byla by nám poskytnutá dotace
zpětně krácena, k čemuž u nás zatím nikdy nedošlo. V tabulce je uveden přehled úspor
u jednotlivých znečišťujících látek.
DPS 404 DPS
36 a 405
Tuhé látky
SO2
NOx
CO
CxHy
Eps
CO2

0,0034
0,0650
0,0553
0,0052
0,0041
43,199

0,0049
0,0925
0,0786
0,0074
0,0059
61,426

Základní Kulturní CZT
škola
dům

CELKEM

1,091
2,332
0,330
4,947
0,978
2,641
193,471

2,5083
4,3175
0,9489
9,5276
1,309
5,463
477,214

0,488
0,753
0,139
1,584
0,321
1,016
61,530

0,921
1,075
0,346
2,984
1,806
117,588

Hodnoty jsou vyčísleny v tunách za rok (t/rok).
Některé hodnoty nejsou vyplněny, protože se u daného typu projektu nesledovaly.
CZT – jde o projekt na rekonstrukci kotelny u ZŠ a rekonstrukci a rozšíření sítě teplovodů. Zde nedošlo k úspoře zateplením budov, ale výměnou původní technologie za
účinnější a položením teplovodního potrubí s menšími ztrátami.
Přiznám se, že dosažené výsledky neumím posoudit, a nechci ani polemizovat s tím,
jestli ke globálnímu oteplování dochází, nebo ne. Pokud si ale uvědomím, že díky několika málo projektům se do ovzduší vypustí každý rok o 500 tun škodlivých emisí méně,
tak je to příjemný pocit. Také je potřeba vzít v úvahu, že vyhodnocení bylo provedeno
na základě údajů zjištěných při relativně mírných zimách. Při teplotách, jaké máme nyní, je větší potřeba tepla na vytápění budov a tím pádem se dosahuje větších úspor.
Za vedení města Jesenice Ing. Roman Valuš, místostarosta
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Poohlédnutí za 8. městským plesem

Netradičně již v pátek 27. ledna 2017 se v prostorách Kulturního domu Jesenice konal již 8. ročník městského plesu. Po nezbytném odložení kabátů a dalších svršků usedlo ke svým stolům na 227 příznivců dobré zábavy a hudby. O úvodní slovo se chvilku
po 20. hodině postarali starosta se svou manželkou, kteří všechny srdečně přivítali a
nastínili program celého večera. Následně pozval starosta za bouřlivého potlesku na
parket tanečníky a tanečnice z Tanečního klubu Power of Dance z Podbořan, kteří za
doprovodu moderní hudby předvedli nádherné předtančení. Poté se parket za tónů kapely Sekvence z Plzně postupně zaplnil tanečními páry. Kreace některých tanečníků byly
vskutku obdivuhodné a zajímavé. Ve 23.00 hodin patřil parket skupině Ladies
z Rakovníka, která okouzlila nejedno oko tancem s více než stoletou tradicí. Na malou
chvilku jsme se skladbou Jacqua Offenbacha přenesli do pařížského Moulin Rouge a
mohli si tak vychutnat „nestoudný“ tanec zvaný kankán. Po tomto překvapení se začaly
prodávat lístky do tomboly, ve které bylo připraveno 516 hodnotných cen. Ten
nejšťastnější si odnesl 81 cm velkou LED televizi, ale ani ostatní ceny nebyly
k zahození. Jen výběrem lze jmenovat zvěřinu, živé králíky, příklepovou vrtačku nebo
balíčky různých pochutin a pomocníků do domácnosti. Taneční zábava plynule pokračovala až do ranních sobotních hodin. Ke spokojenosti tanečních párů přispěla zcela
jistě skvělá obsluha za barem pod taktovkou Aleny Johnové.
Ples by se nemohl uskutečnit bez řádné přípravy, se kterou se musí začínat již minimálně rok dopředu. Nelze si kapelu zamlouvat na poslední chvíli. Na příští ples v roce
2018 (26. ledna) k nám skvělá kapela Sekvence opět zavítá. O přípravu letošního plesu
se tradičně postarali zaměstnanci městského úřadu vč. technických služeb, kteří zajistili
jak ceny a lístky do tomboly, tak i organizaci stolů a prodej vstupenek vč. úklidu sálu.
Výzdoba sálu byla pod taktovkou dvou místních škol. Pedagogové a žáci Základní školy, Mateřské školy speciální a Praktické školy Jesenice připravili výzdobu na jednotlivé
stoly vč. visacích kruhů na galerie, Integrovaná střední škola Jesenice vyzdobila sál
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nádhernými živými květinovými vazbami v kovových stojanech. Dále mohli příchozí
poprvé zhlédnout novou výzdobu předsálí u šatny, kde jsou k vidění fotografie členů
Fotoklubu Jesenice.
Závěrem mi dovolte všem, co se jakkoliv podíleli na přípravě nebo hladkém průběhu
jesenického plesu, velice poděkovat.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Dr. Johann Faust, Praha II, Karlovo náměstí 40
(dodatek k pověsti o Faustově domě v Praze aneb Nevážná hra o vážných věcech)
Napsal: Jiří Suchý
Hudba: Ferdinand Havlík
Režie: Pavel Tintěra ml.
Divadelní soubor Tyl z Čisté k nám zavítal 21. ledna se svou hrou Dr. Johann Faust.
Přípravu sálu pro představení zajistily v týdnu technické služby. V sobotu už zbývalo
jen vyzvednout občerstvení a květinu pro herce, nabít fotoaparát (Renáta Jílková),
zkontrolovat bar (Alena Johnová), připravit vstup (Radka a Martina) a zajistit šatnu pro
kabáty (Anna a Jan). V půl čtvrté se dveře KD otevřely ochotníkům z Čisté. Konečně
bylo vše připravené a my jsme s napětím očekávali diváky. Sál se poměrně rychle zaplnil a hra mohla začít. Možná by bylo dobré připomenout, o čem známý příběh vypráví
a v jaký závěr v podání ochotníků z Čisté vyvrcholil.
Dr. Faust podepíše s ďáblem smlouvu, ve které si přeje prožít všechny nevšední zážitky ne ve své době, ale o 500 let později. Předpokládá, že na světě bude ráj a lidstvo
se poučí ze všech chyb, které za ta staletí napáchalo... Ďábel jeho přání plní a on se ocitá v Praze na sklonku II. světové války v noci z 13. na 14. února 1945 na večírku německých filmařů, kteří zde natáčí velice zábavný film a právě propíjejí Německu poslední marky. Situace na všech frontách je pro říši velmi neblahá, ale nač na to myslet?
V protektorátu je zatím poměrně klid a třeba v hotelovém baru se dá na chvíli na leccos
zapomenout. Právě tam se Faust setká i s Markétou, s níž se následujícího dne přesune
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do svého domu na Karlově náměstí, kde hra vrcholí překvapivou pointou (citováno
z programu divadelního souboru Tyl).
Výbornými hereckými výkony se postarali ochotníci o nezapomenutelný zážitek pro
74 diváků. I přes malý technický zádrhel vyzněla hra velmi profesionálně, s časovým
nadhledem, nutila k zamyšlení a ke smíchu.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci. Fotky můžete zhlédnout na FB MY Jesenice.

Lesotoulky
Centrum lesní pedagogiky a SLŠ Žlutice opět pořádají dětský tábor od 16. – 22. 7. 2017.
V případě dotazů můžete kontaktovat Ing. Annu Polákovou na e-mail annakalop@seznam.cz.
Místo konání: Střední lesnická škola Žlutice, p.o. (Karlovarský kraj)
Cena: 2 800 Kč
Vedoucí tábora: Ing. Radka Stolariková, Ph.D.
Organizační pracovník: Ing. Kateřina Jurisová
Více na: www.lesped.cz, FB Centrum lesní pedagogiky, www.slszlutice.cz
Přihlásit se můžete telefonicky na tel. 606 053 701
nebo na e-mailu: katerinajurisova@gmail.com
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Kino v KD Jesenice
Kulturní komise Vás srdečně zve na promítání filmů do KD JESENICE. V únoru nás
čekají dva filmy:
Orel Eddie (2016) – 17. 2. 2017 od 20.00 hod., vstupné 30 Kč
Zootropolis (2016) – 23. 2. od 13.00 hod., vstupné 30 Kč.

Pár fotek z instalace živé fotogalerie v KD Jesenice
O grafickou kompozici se postarala firma Lokša PrePress Rakovník, autory fotografií
jsou členové jesenického Fotoklubu. Fotogalerie bude postupně doplňována o další
cenné úlovky.

Poděkování
Chtěla bych vyjádřit poděkování panu starostovi Janu Polákovi, panu místostarostovi
Romanu Valušovi a paní tajemnici Slavěně Klementovičové za to, že nezapomínají na
starší občany, kteří bydlí v pečovatelském domě a kterým přinášejí každoroční přání
a dárky. Jsem ráda, že jim aspoň touto cestou mohu poděkovat.
Marie Irdzová

Poděkování
SZPO Jesenice tímto děkuje za vstřícný přístup při jednání ohledně zapůjčení prostor
v KD Jesenice k vánočnímu posezení. Děkujeme Městskému úřadu Jesenice v zastoupení paní Klementovičové za nabídku a perfektní spolupráci. Díky použití bezbariérového přístupu do sálu KD (výtahu) mohli mezi nás přijít i členové méně pohybliví či
jinak hendikepovaní.
Dále bychom chtěli poděkovat i žákům Základní školy, Mateřské školy speciální a
Praktické školy Jesenice pod vedením paní učitelky Mgr. Hanauerové za jejich nádherné vystoupení. Jako vždy nás na duši pohladily jejich hezké vánoční písničky a koledy.
Poslechli jsme si i krásné skladby na klávesy Járy Lazara. Járo - moc pěkné – máš obrovský talent. Děkujeme i rodičům Járy za zorganizování tohoto vystoupení. Vystoupila
i paní Beranová s tanečním kroužkem z Kralovic. Tanečníci se všem moc líbili a také
jim patří naše poděkování. A v neposlední řadě patří velký dík paní Johnové za vzornou
obsluhu během celého odpoledne. Přijela, přivezla, perfektně vše zorganizovala.
Díky všem zúčastněným jsme prožili hezké předvánoční odpoledne.
Za výbor SZPO Miroslava Zemanová, předsedkyně
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
Akce základní školy
18. 1. běh na lyžích: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
19. 1. exkurze na výstavu modelů z kostek Lego, výstaviště Holešovice Praha:
5. třída a ŠD
19. 1. běžky osmá třída
20. 1. běžky devátá třída
27. 1. soutěž ve šplhu: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
31. 1. rozdání opisu vysvědčení

Úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách
17. 1. okresní kolo dějepisné olympiády
(18 s.)
6. místo: Petr Koníř (9. tř.)

Tříkrálová sbírka
V prvních dvou týdnech nového roku 2017 probíhala v Jesenici Tříkrálová sbírka. Do
kostýmů Kašpara, Baltazara a Melichara se převlékli žáci ZŠ, MŠS a PrŠ v Jesenici poprvé po zimních prázdninách v úterý 3. ledna. Se svými vedoucími skupinek pak vyrazili do ulic, aby navštívili domácnosti a instituce, popřáli jim hodně štěstí a zdraví do
nového roku 2017 a požádali je o příspěvek do kasičky. Koledníci pak všechny občany
obdarovali opět drobnými dárky – kapesními kalendáři, letáčky s informacemi o Tříkrá7

lové sbírce a cukry s logem Tříkrálové sbírky. Jeseničtí občané byli velice vstřícní, většina nás srdečně vítala a obdarovávala. Po rozpečetění kasiček na Městském úřadě
v Jesenici nás opět čekalo velice příjemné překvapení, letošní částka činí 10 176 Kč.
Touto cestou bychom chtěli všem jesenickým občanům poděkovat za jejich vstřícnost
a milé přijetí našich koledníků. Naše letošní koledování opět zachytila paní redaktorka
Šárka Hoblíková v Rakovnickém deníku v sobotu 14. ledna. 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
školy.
Libuše Šmausová,
ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice

Integrovaná střední škola Jesenice
je tu nejen pro žáky…
Vážení přátelé,
i v letošním roce Integrovaná střední škola v Jesenici připravuje celou řadu zajímavých
akcí nejen pro své žáky, ale i pro širokou veřejnost a pro ostatní školy. Těší nás, že můžeme představit ukázku práce našich žáků a že se pravidelně při našich aktivitách
s vámi můžeme setkávat a přinášet vám inspiraci pro vlastní tvoření, nové nápady
a trendy a následně i radost z vašich vlastních výrobků.
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Co pro vás letos chystáme?
Ve spolupráci s městem Jesenice připravujeme již tradiční a oblíbené

kurzy pro veřejnost:
 7. 2. 2017 – Tentokrát sušina! – obor Zahradník (dekorace ze sušených rostlin,
květin a plodů – závěsné, nástěnné, do nádob – vhodné i jako dárek), od 15:30 –
Domov mládeže
 11. 2. 2017 – Modelované květy – obor Cukrář, od 8:00 cukrářská dílna
 25. 2. 2017 – Kavárenské dezerty – obor Cukrář, od 8:00 cukrářská dílna
 11. 4. 2017 – Velikonoční aranžování – obor Zahradník, od 15:30 – Domov mládeže
 2. 6. 2017 – Den dětí
 Adventní dekorace 2017 – (termín bude upřesněn na podzim) – obor Zahradník
Jsme rádi, že se do našich aktivit zájemci zapojují, ať poprvé, nebo za námi přicházejí
již pravidelně. Chcete-li s námi příjemně strávit čas, obohatit se o nové poznatky a vyzkoušet si něco nového, svoji šikovnost a kreativitu, využijte „šedivou“ zimní dobu
a přijďte načerpat inspiraci, energii a dobrou náladu k nám. Děkujeme za vaši přízeň
a věříme, že i rok 2017 bude pro nás všechny přívětivý.

Den s květinami 10. 2. 2017
V rámci Dne s květinami v pátek 10. 2. 2017 zveme všechny zájemce o studium i širokou veřejnost k prohlídce prostor školy, dílen odborného výcviku, skleníku a domova
mládeže.
Pod vedením učitelů a žáků si můžete vlastnoručně vytvořit drobné květinové aranžmá a cukrářský výrobek.
Eva Tomková
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ISŠ Jesenice je státní školou, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. Škola má
za sebou 55 let své existence. Ráz menší školy s rodinnou atmosférou dává záruku
individuálního přístupu k žákům. Součástí školy je Domov mládeže a školní jídelna, která zajišťuje celodenní stravování.
Cílem školy je poskytnout žákům dobrý start pro výkon profese, zvyšovat jejich šance uplatnit se na trhu práce, rozvíjet kompetence k celoživotnímu učení a uplatnění
v profesním a osobním životě. Důraz klademe na odbornou část přípravy (škola vlastní
cukrářskou výrobnu, mechanizační dílny, skleníky, školní zahradu), spolupracujeme se
zaměstnavateli. Prostřednictvím projektů umožňujeme žákům účastnit se zahraničních
praxí v SRN. Žáci mají možnost zapojit se do řady kroužků, pracovat v tzv. fiktivních
firmách.
Žáci zemědělských oborů absolvují svářečský kurz, řidičské oprávnění skupiny T,
obor Zahradník sk. B a T.
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
střední vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté):
 75-41-M/01 Sociální činnost – pečovatelská činnost
Obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb všem věkovým kategoriím a typům klientů. Absolventi najdou uplatnění ve státních a soukromých zařízeních, v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních odborů.
střední vzdělání s výučním listem (tříleté):
 53-41-H/01 Ošetřovatel – NOVINKA od 1. 9. 2017
 41-52-H/01 Zahradník
 41-52-H/01 Zahradník – florista nový školní vzdělávací program
 41-51-H/01 Zemědělec – farmář
 29-54-H/01 Cukrář
 41-51-E/01 Zemědělské práce – Farmářské práce
 41-52-E/01 Zahradnické práce
 29-51-E/01 Potravinářská výroba – Cukrářské práce
nástavbové vzdělání, dálková forma:
 68-42-L/01 Bezpečnostní služby (dálková forma studia)
Zájemci o studium na naší škole nás mohou navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.
sídlo školy: Žatecká 1, 270 33 Jesenice, tel.: 313 599 325, 313 599 391
e- mail: issjesenice@issjesenice.cz, web: www.issjesenice.cz
Termín podání přihlášek ke studiu pro školní rok 2017/2018 do všech oborů
v 1. kole přijímacího řízení: do 1. března 2017.
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Přebor města Jesenice
V příjemném prostředí kulturního domu proběhl 14. ledna 2017 již čtvrtý ročník šachového turnaje dětí a mládeže (tedy jedno kolo krajského přeboru) s názvem Přebor
města Jesenice. Akce pořádané městem Jesenice se zúčastnilo 55 hráčů v sedmi kategoriích. Největší zastoupení hráčů měl velmi úspěšný klub z Buštěhradu, nejmenší pořádající klub z Rakovníka. Kromě registrovaných šachistů se mohli přihlásit i neorganizovaní zájemci. Jesenici reprezentovali chlapci ze základní školy Matěj Louženský, Jaroslav Lazar, Dominik Prchal, Tomáš Spurný, Michal Bešík a Petr Koníř, který skončil
ve své kategorii na čtvrtém místě.
Aby se rychlejší hráči při čekání na konec kola nenudili a aby nerušili ty ještě hrající,
měly pro ně členky kulturní komise připraveno na balkoně několik her.
Mgr. Petr Koníř

Čas
Čas nikdy nevrátí to, co nám vzal,
můžeš se zastavit, anebo kráčet dál
krokem rychlým i loudavým,
zůstat stát, vracet se,
co já vím.
Můžeš to zkoušet od rána do večera,
teď už to víš,
čas zastavit se nedá a ty to nezměníš.

Čas běží, běží, utíká,
občas nám něco namíchá,
dobré i horší, oboje,
my pijem času nápoje
a občas se tak opijem
ve víře, že si užijem lásky, života i světa.
A pak se znovu potácíme časem,
který zastavit se nedá.
Mgr. Alena Mondříková
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Přehled akcí aneb Co se u nás a v okolí děje
Datum

Název akce

Místo konání, info o akci

So 4. 2. 2017

Jan Bičovský

20 hodin Hudební klub Truhlárna

So 11. 2. 2017

Dětský karneval
Stanislav Motl:
Kam zmizel zlatý poklad republiky?
film Orel Eddie
Martin Rous

14 hodin KD Jesenice, viz str. 7
17 hodin KD Jesenice, Muzejní spolek města Jesenice,
vstupné dobrovolné
20 hodin KD Jesenice, vstupné 30 Kč
20 hodin Hudební klub Truhlárna
13 hodin KD Jesenice, vstupné 30 Kč

8. 3. – 30. 4. 2017

film Zootropolis
Klub leteckých modelářů - výstava
modelů
Jan Švácha - fotografie

Pá 3. 3. 2017

B. Šrůmová a J. Sahara Hedl

20 hodin Hudební klub Truhlárna

So 11. 3. 2017

MDŽ

18 hodin hospoda Drahouš, doporučujeme rezervaci

Pá 17. 3. 2017

7. Sluníčkový bál

KD Jesenice

So 18. 3. 2017

Petr Kalandra memory band

20 hodin Hudební klub Truhlárna

St 15. 2. 2017
Pá 17. 2. 2017
So 18. 2. 2017
Čt 23. 2. 2017
28. 2. – 2. 4. 2017

vernisáž út 28. 2. v 17 hodin ve Vlastivědném muzeum Jesenice
vernisáž st 8. 3. v 17 hodin ve Vlastivědném muzeum Jesenice
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Měchura, P. Koníř, R. Jílková, technická úprava a tisk P. Koníř. Jesenice, leden 2017. Povoleno OÚ Rakovník RRR – oddělení kultury – evidenční číslo
MK-ČR-E 17651 ze dne 14. 6. 2007. Vychází nepravidelně, č. 1/2017 vyšlo nákladem 150 ks. Zdarma.

