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Aktuáln , ale…

Toto íslo Jesenického kurýru p ináší sm s zpráv 

z doby p ed a po vyhlášení karantény. Ud lali jsme 

vše, aby se k vám dostalo co nejvíce d ležitých in-

formací. Vzhledem k asu pot ebnému pro vytišt -

ní asopisu budou i ty nejnov jší zprávy minimáln  

týden staré… Sledujte prosím další informa ní ka-

nály – Mobilní rozhlas, Facebook, m stský web, tam 

jsou informace p edávány v reálném ase.

P ejeme všem pevné zdraví, Redakce JK
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Vážení spoluobčané, milí sousedé, 

prožíváme ne zrovna lehké období. Ještě před měsícem mnozí z nás měli 
zcela jiné starosti. I my ve vedení města jsme museli zcela přehodnotit naše 
pracovní priority. Ve snaze zamezit šíření koronaviru nyní město přednostně 
nabízí pomoc všem, kteří pomoc opravdu potřebují. Již jsme doručili přes 
2 500 roušek do vašich domovů. Ty se nám podařilo zajistit s pomocí místních 
švadlen a obrovské pomoci místní vietnamské komunity a dalších dobrovol-
níků. Těm patří obrovské poděkování. Stát nám, ani jiným obcím, zatím ne-
poskytl ani jeden kus. Pokud roušku stále nemáte, stačí zavolat na naši linku 

pomoci (775 775 980) a roušku vám doručíme. Zajišťujeme hlídání dětí zdravotníků, pekařů a dalších 
důležitých profesí v MC Pohádka. Paní kuchařky ve školní jídelně vaří jídlo pro rozvoz. Rozvážíme 
léky a nákupy občanům objednané po telefonu. Všem, kteří se nyní snaží v této nelehké situaci po-
moci, se sluší poděkovat. Je super žít v komunitě, kde si lidé vzájemně pomáhají. 

Musím však konstatovat, že se najdou i lidé, kteří si patrně pletou zcela nezištnou pomoc města 
„Nákup na zavolání“ s komerční službou online nákupů. Nákup na zavolání zajišťují naši obě-
taví zaměstnanci nad rámec své běžné agendy a dobrovolníci. Opravdu rádi zajistíme nákup 
základních potravin a dovoz do místa bydliště těm, kteří nemají jinou možnost. Mezi základní 
potraviny však nepatří pivo a jiný alkohol či cigarety. I takové objednávky bohužel přicházejí. 

Chci všechny poprosit o trpělivost. Je toho opravdu hodně a pokud pověřený pracovník zrovna 
nezvedá předmětný telefon, může to být proto, že se v danou chvíli zabývá logistikou, nebo 
vyřizuje telefonát na jiné lince, či řeší jiné bezodkladné záležitosti. Zcela jistě se ale ozve zpět. 
I oni si zaslouží úsměv a poděkování.

Pro zamezení šíření infekce je důležitá disciplína každého z nás. A také dezinfekce. S vedením 
společnosti Ferring léčiva jsme se dohodli na výrobě dezinfekce na ruce pro naše město. Tu jsme 
prioritně doručili do ordinací, lékáren, do školní jídelny, policii, ke vstupům do supermarketů 
jsme zajistili i aplikátory. Jakmile obdržíme plastové lahvičky, kterých jsme objednali 4 000 ks 
u výrobce, budeme s pomocí dobrovolníků po naplnění distribuovat do domácností. Jménem 
města Jesenice děkuji panu řediteli a zaměstnancům společnosti Ferring léčiva.

Technické služby se nyní prioritně zaměřují na úklid. Budou dezinfi kovány všechny zastávky, 
lavičky a kontejnery na tříděný odpad. Přesto prosím všechny, aby omezili vycházení z domu 
pouze na zcela nezbytné případy. I v Jesenici máme již první potvrzené případy onemocnění 
Covid-19. Konkrétní jména nakažených neznáme. Pokud máte pozitivní test na koronavirus 
a máte nařízenou domácí izolaci, neváhejte se na mě obrátit (tel.: 602 684 818). Rádi vám po-
můžeme s dovozem jídla, léků, dezinfekce, s likvidací odpadu apod. 

Je nutné si uvědomit, že skutečný počet nakažených je mnohonásobně vyšší než počet testem 
potvrzených případů. Šíření infekce nelze zcela zastavit. Lze však šíření epidemie výrazně zbrz-
dit, aby její důsledky dokázalo naše zdravotnictví zvládnout. Buďme proto maximálně zodpo-
vědní. Ochranou sebe chráníme druhé. Nepodceňujme, ale zároveň ani nepřeceňujme hrozbu. 
Před příští epidemií nás do značné míry chrání právě nakažení a s tím spojený vznik protilátek 
v celé společnosti. Postupně se všichni učíme nacházet rovnováhu mezi strachem prospěšným 
a ochromujícím. 

Vážení spoluobčané, ať je nám osm nebo osmdesát, ať jsme zdravotníky nebo pacienty čekají-
cími na důležitou operaci, žáky, učiteli, prodavačkami nebo nakupujícími, úředníky nebo lidmi, 
kteří potřebují prostřednictvím úřadu dosáhnout na pomoc, všechny nás v těchto týdnech spo-
juje možnost onemocnět. Ať chceme nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se. Nejsme 
v tom sami. Pojďme vydržet tlak nejistot a zůstat solidární. Zvládat věci společně. 

S přáním pevného zdraví a veselé mysli
Ing. Pavel Smutný (STAN), starosta města

SLOVO STAROSTY
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Milí sousedé, vážení spoluobčané,
hned v úvodu zejména musím všem poděkovat za pomoc, kterou poskytu-
jete těm, kdo ji potřebují.

I když teď máme každý jiné a důležitější starosti, snažíme se s ohledem na 
stávající situaci nadále pracovat na projektech pro město. 

Odbor územního plánování Městského úřadu v Černošicích vypsal termín 
společného projednání návrhu nového územního plánu s dotčenými orgány 
státní správy, správci sítí a okolními obcemi. Občané nyní mohou k návrhu 
podávat do 14. 4. 2020 připomínky. Dokumentace návrhu územního plánu 

je zveřejněna na webu města Černošice. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, a tudíž 
omezené možnosti občanů se s návrhem seznámit, bude toto projednání vypsáno znovu v no-
vém termínu po skončení nouzového stavu. O novém termínu projednání a možnosti podávání 
připomínek k návrhu vás budu informovat na webu města a v JK.

Bylo vydáno společné územní a stavební rozhodnutí pro stavbu nové mateřské školy v Osnici. 
To však není účinné, protože bylo proti tomuto rozhodnutí podáno odvolání. To bude muset 
být dle zákona předáno krajskému úřadu k posouzení. Stavba školky v Osnici se tedy tímto musí 
odložit až na příští rok, protože se započítáním všech zákonných lhůt nelze stavbu zahájit za-
čátkem letních prázdnin, jak bylo plánováno.

Doufejme, že nám stávající komplikovaná situace a počasí dovolí zahájit všechny plánované 
stavby a pokračovat v těch již započatých. Tou největší a nejdůležitější je bezesporu nová zá-
kladní škola ve Zdiměřicích. Pro některé z nás jsou ale neméně důležité chodníky a komunikace 
nebo nový park a hřiště.

Přeji vám všem hlavně zdraví, sílu, trpělivost a optimismus, víru, že nelehkou situaci společně 
úspěšně překonáme. 

Ing. arch. Iva Řehulková (STAN)

Projednání nového územního plánu Jesenice
Vzhledem k nouzovému stavu a nemožnosti osobní návštěvy ob-
čanů Městského úřadu v Černošicích, odboru územního plánová-
ní, i úřadu města Jesenice bude společné jednání návrhu nového 
územního plánu Jesenice vypsáno znovu po skončení nouzového 
stavu. 

Připomínky je nyní stále možné podávat MÚ Černošice, odboru 
územního plánování, a to pouze písemně do 14. 4. 2020.

Připomínky bude také možné podávat znovu v novém termínu. Připomínky podané v obou 
termínech (nyní do 14. 4. 2020 a v nově vypsaném termínu) budou samozřejmě platné a rov-
nocenné.

Rovněž prezentace návrhu projektanty proběhne v náhradním termínu, veřejné setkání zorga-
nizujeme po ukončení nouzového stavu.

Na tomto odkaze je k dispozici kompletní dokumentace návrhu nového územního plánu Jesenice:
https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-rp-a-us-obci-v-orp-cernosice/
projednavane/jesenice/

Informace o možnosti podat k návrhu připomínky je na webu města Jesenice zde:
https://mujesenice.cz/porizeni-noveho-uzemniho-planu/ms-5832/p1=5832

Platný územní plán obce Jesenice ve znění po změně 2, 4 a 5 je zde:
https://mujesenice.cz/platny-upo-jesenice/ds-1257/p1=5332
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Krátce...

Do konkurzu na ředitele ZŠ a ZUŠ Jesenice se 

přihlásilo celkem šest kandidátů. Osobní poho-

vory před konkurzní komisí proběhnou v druhé 

polovině dubna.

Město Jesenice odložilo splatnost poplatků do 

30. 4. Popelnice bez vylepené aktuální známky 

tak budou vyváženy minimálně do konce dubna.

Stavební úřad vydal stavební povolení na no-

vou mateřskou školu v Osnici. Proti tomuto roz-

hodnutí podala majitelka sousední nemovitosti 

odvolání ke krajskému úřadu.

Vzhledem ke stavu nouze bylo zrušeno pláno-

vané vítání občánků na 14. března. Stejně tak 

byly zrušeny i všechny kulturní akce. Náhradní 

termíny budou včas oznámeny po zrušení sta-

vu nouze.

Pokračují práce na revitalizaci parku Pančák. 

V dubnu bude nainstalován mobiliář a herní prv-

ky, celá plocha bude osazena vhodnou zelení 

a bude doplněna fi nální vrstva mlatových cest. 

Pokud potřebujete roušky nebo jinou pomoc 

města, případně nabízíte jakoukoliv pomoc, vo-

lejte na tel.: 775 775 980.

V nouzovém stavu funguje městský úřad v ome-

zeném režimu ve snaze eliminovat osobní kon-

takt. Prosíme občany, aby se na náš úřad ob-

raceli telefonicky či e-mailem. Pro neodkladné 

záležitosti je úřad otevřen pro veřejnost v pondělí 

a středu od 13.00 do 16.00 hod.

Plánované zasedání zastupitelstva města na 

19. března bylo z důvodu vyhlášené karantény zru-

šeno. Zasedání bude svoláno dle zákona v náhrad-

ním termínu po ukončení nouzového stavu.

Stručný výpis novinek o aktuálním dění ve městě pro ty, kteří chtějí šetřit čas a být přitom in-
formováni o nejdůležitějších zprávách z Jesenice. 

Veškerá opatření v souvislosti s šířením one-

mocnění Covid-19 jsou několikrát denně ak-

tualizována na webu města v nově vytvořené 

sekci „Opatření“.

Nová škola ve Zdiměřicích
Ani v době koronavirové karantény 

naše úsilí vedoucí k výstavbě nové 

školy nepolevilo. Jak jsem informo-

val v březnovém čísle Kurýra, dne  

6. února jsme otevřeli celkem 10 na-

bídek na generálního dodavatele 

stavby. 17. února jeden dodavatel, který ani ne-

podal nabídku, zaslal návrh na zrušení veřejné 

zakázky k Úřadu pro ochranu hospodářské sou-

těže (ÚOHS). Veškerou dokumentaci k proběhlé-

mu tendru včetně vyjádření města jsme následně 

odeslali k ÚOHS. Ten dne 10. března správní říze-

ní zastavil, neboť navrhovatel vzal dne 2. března 

svůj návrh zpět. Jelikož v zákonem dané lhůtě ne-

došly ani žádné námitky proti rozhodnutí o výběru 

nejvýhodnější nabídky, nic již z pohledu zákona 

o zadávání veřejných zakázek nebrání podpisu 

smlouvy s vítězem tendru PKS stavby, a. s. Ten 

nabídl školu postavit za 458 dnů za celkovou 

cenu 314 mil. Kč bez DPH.

Nyní tak zbývá získat souhlasy poskytovatelů 

dotací s uzavřením smlouvy o dílo. Požadované 

dokumenty byly odeslány MŠMT a SFŽP již kon-

cem února. Vzhledem k výraznému snížení celkové 

ceny díla bylo potřeba zaktualizovat investiční zá-

měr pro ministerstvo školství. Nyní již bude závi-

set, jak budou státní úředníci ve stavu nouze rychlí. 

Předpokládáme, že smlouvu budeme moci uzavřít 

v polovině dubna. Dle vyjádření zástupce zhotovi-

tele je společnost PKS stavby připravena stavbu 

začátkem května zahájit. Jelikož stavba nové školy 

má trvat přibližně 15 měsíců, termín dokončení 

v červenci 2021 je tak stále reálný. Vše bude samo-

zřejmě záviset na vývoji koronavirové krize.

Pavel Smutný, starosta
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Žijeme v komunitě, kde si lidé 

nezištně pomáhají
Ačkoli nás zaskočily těžké časy, lidé se semkli 
a začali si usilovně pomáhat. Přinášíme pár 
střípků ze života v Jesenici za časů karantény.

Městský úřad funguje
Zavření úřadu pro návštěvy veřejnosti nezname-

ná, že se uvnitř nepracuje. Zasedá rada města, 

probíhá běžná agenda úřadu včetně koordinace 

práce na městských projektech. Úředníci jsou 

občanům k dispozici na telefonu a e mailu. Přiby-

ly ovšem nové úkoly – radniční tým s velkou ver-

vou organizuje a poskytuje pomoc všem, kteří ji 

v komplikované situaci nezbytně potřebují: senio-

ři i další spoluobčané. 

Šití roušek
Šicí stroje se v Jesenici rozjely ještě dřív, než 

vláda nařídila používání roušek všem občanům. 

Do jesenických domovů bylo rozvezeno více než 

2 500 roušek – přímo do poštovních schránek 

na telefonickou objednávku. Do práce se pusti-

ly místní švadlenky, obrovskou pomocí přispěla 

i místní vietnamská komunita. Všechny rozdané 

roušky byly „domácí výroby“, nakoupené měs-

tem nebo poskytnuté formou darů, stát do uzá-

věrky tohoto čísla Jesenického kurýru neposkytl 

městu ani jeden kus. Pokud stále roušku nemáte, 

volejte na tel.: 775 775 980.

Nákupy a léky na objednávku
Všem, kteří to nezbytně potřebují, zajišťuje město 

nákupy potravin a léků na základě telefonické ob-

jednávky na čísle 702 027 300. Nákupy na zavolání 

provádějí a rozvážejí zaměstnanci města nad rá-

mec své běžné agendy a dobrovolníci.

Úhrada objednaných nákupů je možná pouze bez-

hotovostně převodem na účet. Ti, kdo takto zaplatit 

nemohou, uhradí po ukončení nouzového stavu pří-

slušnou částku v pokladně městského úřadu. 
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Objednané dovážky potravin a léků nechává řidič 

po telefonické domluvě u dveří, aby se předešlo 

přímému kontaktu mezi obyvateli. 

Hlídání dětí
Musely se uzavřít všechny školy a rada města rozhod-

la o uzavření všech mateřských škol od 17. 3. 2020. 

Jelikož však existují profese, které naše společ-

nost nyní opravdu potřebuje, zajistilo vedení měs-

ta hlídání dětí rodičů pracujících ve zdravotnictví, 

potravinách nebo samoživitelů, kteří nemohou 

zůstat doma a nemají jinou možnost hlídání. Děti 

ve věku docházky do MŠ hlídá v Mateřském cen-

tru Pohádka odborný dozor – učitelé MŠ Kama-

rád. V případě zájmu o využití služby volejte číslo 

775 775 980. 

Dezinfekce
Město se snaží zajistit dezinfekci do každé do-

mácnosti, kde žijí občané Jesenice. Vedení města 

se dohodlo s vedením společnosti Ferring léčiva 

na výrobě dezinfekce na ruce. Ta byla prioritně 

dodána ke vchodům do místních obchodů s po-

travinami, lékáren a zdravotnických zařízení. Dále 

s pomocí osnických dobrovolných hasičů a dal-

ších dobrovolníků plánujeme doručit do každé 

domácnosti 200 ml kvalitní dezinfekce na ruce. 

Navíc město objednalo 2 000 litrů dezinfekce na 

povrchy a do každé domácnosti je v plánu doručit 

půllitrové balení. V neposlední řadě město plánuje 

provést dezinfekci autobusových zastávek, lavi-

ček a kontejnerových stání na tříděný odpad.

Obědy ve školní jídelně
Přesto, že jsou školy zavřené, paní kuchařky ve 

školní jídelně vaří jídlo pro rozvoz. Jídlo je mož-

né objednávat telefonicky na číslech 725 612 615 

nebo 241 004 227, případně e-mailem na adrese 

dana.truhlarova@jesenickaskola.cz. 

Na kdy? Pracovní dny – objednávat je možné do 

čtvrtka na další týden, a to pouze na výše uvede-

ných číslech a adrese.

Cena oběda včetně jednorázového obalu: 40 Kč 

pro žáky školy, pro neškolní strávníky (např. se-

niory) 74 Kč. 

Jak bude oběd hrazen: cena oběda bude odečte-

na z předplaceného kreditu na žákovské stravné. 

Seniorům bude sděleno telefonicky.

Vždy bude připraveno jen jedno hlavní jídlo, bez 

polévky. 

Výzva předsedům bytových družstev 
a společenství vlastníků bytových 

jednotek
Prosíme, obraťte se na Petru Brunhoferovou 

a nahlaste počet bytových jednotek ve vašem 

družstvu/společenství s trvale hlášeným obča-

nem. Informaci potřebujeme, abychom mohli 

předat dezinfekci pro každou domácnost a pro 

společné prostory vašeho bytového domu.

Kontakt: Bc. Petra Brunhoferová
telefon: 226 805 960
e-mail: petra.brunhoferova@mujesenice.cz
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Aktuální jídelníček bude zveřejněn na stránkách 

školy. Oběd vydáváme v jednorázových „menu 

boxech“.

Vyzvedávání obědů: POUZE od 11:30 do 12:30 hod. 

v recepci školy (hlavní budova K Rybníku 800). Se-

niorům oběd přiveze Jesenický přepravní servis 

(tel.: 702 027 300).

Rozvážka z místních restaurací
Rozvážku jídla nabízí i řada restaurací v Jesenici 

a okolí, nabídku najdete na městském webu mu-

jesenice.cz. Podpořte místní restaurace i v době 

karantény.

Rozvoz brambor a zeleniny
Město se snaží operativně zajistit rozvážku bram-

bor a další produkty od farmářů – sledujte prosím 

aplikaci Mobilní rozhlas, městské facebookové 

stránky a web.

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Mateřské školy jsou od 17. 3. do odvolání z pre-

ventivních důvodů uzavřeny. 

Pozastavení plateb školného v mateřských 
školách

S ohledem na uzavření všech budov mateřských 

škol zřizovaných městem Jesenice město zasta-

vilo do odvolání i úhradu plateb za předškolní 

vzdělávání. V současné době, kdy již bylo škol-
né na březen uhrazeno, žádné další úhrady 
neposílejte. 

Základní škola
Od 11. 3. 2020 je na základě nařízení ministerstva 

zdravotnictví kvůli prevenci před rozšířením koro-

naviru uzavřena celá škola (ZŠ A ZUŠ JESENICE, 

p.o.), včetně družiny a zájmových kroužků do od-

volání. Obědy byly žákům automaticky odhlášeny.

Sledujte, prosím, průběžně webové stránky školy 

jesenickaskola.cz a BAKALÁŘE.

Dětská hřiště
Všechna dětská hřiště byla od 17. 3. 2020 do od-

volání uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Právní pomoc a pomoc psychologa
Město nabízí právní pomoc zdarma po telefonu 

– kontakt: JUDr. Edita Arnold, tel.: 602 975 214. 

Pokud se potřebujete poradit s  psychologem 

nebo jen dodat energii do života, nabízí zdarma 

pomoc Veronika Petrová, tel.: 602 355 214 (volat 

nejlépe mezi 12. a 15. hod.).

Přejeme hodně sil a zdraví!

-jk-

Musíme vám všem poděkovat! 
Děkujeme obětavým a nadšeným pracovníkům města, radním, zastupitelům, dob-
rovolníkům, hasičům a strážníkům, paním kuchařkám, lékařům a zdravotníkům, 
prodavačům, pošťákům a všem, kteří se zapojili do pomoci našim spoluobčanům 
bez ohledu na to, zda to byla pomoc organizovaná nebo osobní – soused souse-
dovi.

Děkujeme také všem, kteří respektují současná omezení, nosí roušky a pomáhají 
tak zastavit šíření viru. 

Zvláštní poděkování patří vietnamské komunitě Jesenice – Vestec, jejíž zástupci 
významně pomohli a přispěli k zajištění podpory pro naše spoluobčany. Našim 
spoluobčanům prostřednictvím města věnovali stovky roušek. Jeden vietnamský 
spoluobčan věnoval městu fi nanční dar 50 000 Kč. V neposlední řadě se sluší po-
děkovat panu řediteli a zaměstnancům společnosti Ferring Léčiva za operativní 
výrobu a darování městu dezinfekce na ruce. Děkujeme.

Nejsme v tom sami, společně to zvládneme.

Po celé republice svítí srdce jako poděkování těm, kteří už několik týdnů bojují 
s pandemií. Jesenické srdce svítí také. A co vy? Rozsvítíte svá srdce? Přidáte se?
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Berte, prosím, ohled na ostatní
Prosíme všechny spoluobčany, aby dbali na do-

držování pravidel pro používání hlučných zařízení 

ve všední den i o víkendu, tak jak jsou stanovena 

ve vyhlášce města Jesenice, a také udržovali čis-

totu a pořádek na veřejném prostranství. 

Z vyhlášky města Jesenice:

Omezení hlučných strojů, přístrojů a zařízení
Hlučným strojem, přístrojem a zařízením se rozu-

mí zejména sekačka na trávu, drtička dřeva, křo-

vinořez, řetězová či kotoučová pila, pneumatické 

kladivo, kompresor atd.

Je zakázáno používání hlučných strojů, přístrojů 

a jiných zařízení:

1. v pracovní den od 20:00 do 06:00 hod.

2.  v sobotu v době od 19:00 do 8:00 hod. a od 

19:00 do 22:00 hod.

3.  v neděli a ve dny státem uznaných svátků v do-

bě od 00:00 do 24:00 hod. (celý den).

Omezení uvedená v tomto článku se nevztahují na:

–  nezbytně nutná jednání vykonávaná v rámci 

sezónních prací v zemědělství,

–  údržbu veřejně prospěšných zařízení, komuni-

kací a veřejných prostranství k tomu oprávně-

nými osobami.

Venčení psů

Prosíme všechny pejskaře o udržování čistoty 

a odstraňování exkrementů. Připomínáme, že dr-

žitel zvířete je povinen na veřejném prostranství 

v zastavěném území obce vést psa na vodítku 

a mít jej pod kontrolou a zároveň provést taková 

opatření, aby zvíře nemohlo ohrozit zdraví, bez-

pečnost nebo poškodit cizí majetek a aby neob-

těžovalo občany svými projevy.                        -jk-

Poplatky do 30. dubna
Z důvodu snahy o maximální ome-

zení osobního kontaktu město Je-

senice přistoupilo k prodloužení 

splatnosti místních poplatků do 

30. dubna 2020. Toto prodlouže-

ní se týká poplatků za psa, po-

platků z pobytu a poplatku za odvoz komunál-

ního odpadu a bioodpadu. Prodloužení termínu 

do 30. dubna 2020 se týká i vyzvedávání zná-

mek na popelnice, tedy popelnice bez vylepe-

né známky na rok 2020 budou vyváženy až do 

30. 4. 2020.

Veškeré platby je i nadále možné posílat elek-

tronicky na účet města číslo: 3725111/0100. 

Žádáme občany o nahrazení osobního kontaktu 

písemnou či elektronickou cestou nebo telefo-

nicky.

Sběrný dvůr uzavřen
Od 16. 3. 2020 do odvolání je z důvodu opatření 

proti koronaviru uzavřen sběrný dvůr a plánované 

stěhování na nové místo v Osnici je ze stejných 

důvodů odloženo. Sledujte, prosím, aktuální in-

formace na městském webu, facebooku a v apli-

kaci Mobilní rozhlas. Děkujeme za pochopení.

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu (v hnědých nádobách) byl letos 

v souvislosti s mírnou zimou zahájen již 23. břez-

na. Dny svozu zůstávají stejné:

PONDĚLÍ Zdiměřice, Osnice, Horní Jirčany 

ÚTERÝ Jesenice

Ve všech lokalitách probíhá svoz bioodpadu 

1x týdně.
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Nové projekty postupují karanténě 

navzdory
I přes omezení vyplývající z nouzového stavu po-

kračují práce na městských projektech.

Park Pančák

Práce probíhají dle plánovaného harmonogramu, 

ačkoli stavbu komplikuje výskyt značného množ-

ství povrchové vody. Bylo proto potřeba provést 

drenáž podloží v místě dopadové plochy hřiště. 

V rozsahu celého revitalizovaného území se v sou-

časnosti budují nové mlatové cesty, které budou 

v koordinaci s probíhajícími pracemi postupně 

zpřístupňovány veřejnosti. Původní lávky byly 

vyměněny za nové bezbariérové a cesta ke škole 

je opět zpřístupněna veřejnosti. V místě budou-

cího dětského hřiště se dokončují hrubé terén-

ní úpravy a započala montáž dřevěného altánu 

včetně souvisejících elektromontážních prací. Na 

měsíc duben zbývá instalace mobiliáře, herních 

prvků, osazení celé plochy vhodnou zelení a do-

plnění fi nální vrstvy mlatových cest.

Veřejné osvětlení v ulici Zdiměřická
16. března bylo předáno staveniště zhotoviteli, 

který má za úkol doplnit veřejné osvětlení podél 

chodníku u louky mezi Zdiměřicemi a Mladíko-

vem, na které na například pálí čarodějnice. Sví-

tidla budou vybavena elektronickou regulací tak, 

aby se svícení dalo utlumit v pozdních nočních 

hodinách a aby se dala nastavit na režim letního/

zimního času.

Nohejbalové hřiště Osnice
Podél ulice Hlavní budou vybudovány 2 oplocené 

antukové kurty včetně parkovacích stání. Kurty 

budou využívány Nohejbalovým klubem Osnice 

a také budou v určitých časech otevřeny pro ve-

řejnost.

Oprava schůdků u městského úřadu
U schůdků směrem od Alberta k úřadu byl opra-

ven překážející vystupující kanál a schodiště bylo 

přeskládáno tak, aby byl umožněn snadnější po-

hyb a přístup k úřadu.                                      -jk-

Původní stav Nová lávka
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Střecha tělocvičny už zase slouží
Při nedávné bouři Sabine dne 10. 2. 2020 byla 

poničena střecha na tělocvičně Základní školy 

a základní umělecké školy v Jesenici. Jednalo se 

o havarijní stav a bylo potřeba urychleně střechu 

opravit, aby nedošlo k celkovému srolování stře-

chy a k utržení a pádu střechy na zem. 

K havárii došlo v odpoledních hodinách a byla 

povolána k akci výjezdová jednotka dobrovol-

ných hasičů z Osnice. 

Hasiči přijeli okamžitě a střechu provizorně zajistili 

proti utržení. Jednalo se o velmi rychlý a odbor-

ný zásah. Následně byla provedena oprava pro-

fesionální klempířskou fi rmou. 

Ing. Monika Kodetová

oddělení hospodářské správy 

Dešťová kanalizace Za Rybníkem

„Jesenické Benátky“, tak nazval odbor životní-

ho prostředí jako správce dešťové kanalizace 

v Jesenici část ulice Za Rybníkem po dešti. Foto 

zaplavené komunikace hovoří za vše. Provede-

ním opravy stávající nefunkční stoky dešťové ka-

nalizace v parku u rybníka Pančák je zaplavená 

komunikace historií. 

Ing. Pavel Fischer

odbor životního prostředí 
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Potřebujeme kvalifi kované pedagogy

Členové Komise pro školství 

a vzdělávání (KŠV) města Je-

senice se scházejí jednou za 

měsíc a pravidelným hostem 

na jejich jednáních bývá i sta-

rosta města. Svědčí to o dů-

ležitosti problémů, se kterými 

se potýká naše školství. Po-

drobnější informace nám poskytla předsedkyně 

komise Světlana Vrbková.

Můžete prosím stručně představit komisi 
a její úkoly?
Komisi tvoří 14 členů, jejichž jména najdete na 

webu města. Většina členů jsou zkušení pracov-

níci ve školství, je mezi námi například i dětská 

lékařka. Jsme poradním orgánem pro radu města 

a starostu, předkládáme městu podněty k řešení 

a zároveň se vyjadřujeme i k podnětům přichá-

zejícím zvenčí a navrhujeme řešení. Rozhodovací 

pravomoc ale nemáme, vždy závisí na starostovi 

a radě města, k čemu se nakonec přikloní.

Na co se nejvíce zaměřujete?
Práce komise má poměrně široký záběr, řešíme 

otázky z nejrůznějších oblastí. Hlavní témata se 

týkají chodu základní školy, provozních záležitos-

tí i pedagogického procesu. Každopádně jsem 

ráda, že KŠV je složena z lidí, kteří se pohybují 

ve školství nebo o něj mají velký zájem – společ-

ně tu pracují mimo jiné zástupci základní školy, 

zástupce mateřských škol, členové z řad rodičů, 

svou zástupkyni tu má ovšem i jesenické Mezige-

nerační centrum nebo soukromé školy. Ti všichni 

přinášejí svoje pohledy a případné připomínky, 

což je skvělé, protože díky tomu nemáme jen jed-

nostranný pohled ze strany školství. Velmi přínos-

né jsou názory ze strany rodičů, kteří vidí školy 

z druhé strany, a to je pro komisi velmi oboha-

cující.

Jaká jsou nejčastější témata na stole?
Pokud jde o pedagogický proces, tak většinou re-

agujeme na stížnosti a připomínky rodičů k výuce, 

následně na problém upozorňujeme vedení školy. 

Pomáháme škole také s vytipováváním vhodných 

preventivních programů. U provozních záležitos-

ti je opakovaně žhavým tématem školní jídelna, 

nedávno jsme také řešili požadavek na instalaci 

klimatizace do objektu školy Zbraslavská. Nejvíce 

diskusí se v prvním roce fungování komise točí 

a točilo kolem základní školy v Jesenici, ale já 

pevně věřím a doufám, že v tomto roce se nám 

podaří přesunout pozornost i na další objekty, 

zejména mateřské školy. Ty byly zatím trochu 

odsunuty na vedlejší kolej, protože fungují rela-

tivně bezproblémově. Pozornost si ale rozhodně 

zaslouží. 

Jak se díváte na výběrové řízení na nového 
ředitele základní školy? 
To je teď velké téma. Samozřejmě doufám, že 

bude brzy vybrán vhodný adept. Hlavní je, aby ve 

škole byli spokojení žáci, spokojení učitelé i jejich 

rodiče. Jesenická škola nemá v současnosti bo-

hužel moc dobré jméno a na nového ředitele čeká 

nelehký úkol toto jméno vylepšit. Nejvíce ho bude 

pravděpodobně tížit vysoké procento nekvalifi -

ROZHOVOR
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kovaných učitelů v našem pedagogickém sboru. 

Bývalá ředitelka dle mého názoru řešila nedosta-

tek pedagogů nekoncepčně. Což je možné pro 

překlenutí určité doby, ale není to dlouhodobé 

řešení. Proto bude podle mě hlavním úkolem no-

vého ředitele zajistit, aby pedagogický sbor získal 

potřebnou kvalifi kaci. Pokud vím, tímto směrem 

začal na pedagogy „tlačit“ i stávající pověřený ře-

ditel. Z toho mám radost, a když to tak půjde i na-

dále, bude to skvělé. Naše škola si kvalifi kované 

pedagogy zaslouží.

Proč je kvalifi kace tak důležitá? 
Nerada bych, aby to vyznělo, že učitelova odbor-

ná kvalifi kace je nejdůležitější věcí na světě. A už 

vůbec nechci snižovat práci dnešních pedagogů 

ve škole. Na druhou stranu jsem přesvědčena, že 

kvalifi kace učitelům rozšiřuje obzor a dává jim dů-

ležité vědomosti, na kterých mohou ve své práci 

stavět. Vím, že existuje řada šikovných nekvali-

fi kovaných učitelů, kteří odvádějí skvělou práci. 

Získání odborné kvalifi kace může jejich práci ješ-

tě zlepšit a v každém případě výrazně usnadnit. 

Z vlastní zkušenosti vím, že ačkoli hlavní roli hraje 

praxe, odborný základ je nezbytný. Doufejme pro-

to, že nový ředitel nebo ředitelka přiměje nekvalifi -

kovaný pedagogický sbor, aby si kvalifi kaci doplnil.

Jak může naše škola kvalitní učitele přilákat?
Jesenice je v poměrně velké dojezdové vzdále-

nosti od Prahy a učitelé se k nám moc nehrnou. 

I tímto problémem se zabývala školská komise: 

prvním krokem bylo doporučení náborového pří-

spěvku. Rada města ho schválila a všichni nově 

nastupující kvalifi kovaní učitelé při nástupu do-

stávají fi nanční příspěvek. Ale KŠV přišla také 

s nápadem „pojistit si“ a hýčkat učitele, které tu 

již máme. Proto se teď intenzivně jedná o tzv. 

stabilizačním příspěvku. Představa je jednodu-

chá – obec vyčlení určitou sumu peněz, která by 

byla k dispozici pro oceňování práce, již učitelé 

vykonají nad rámec svých pracovních povinnos-

tí. Školská komise teď pracuje na tom, aby byly 

přesně defi novány kategorie projektů a akcí, za 

které budeme učitele odměňovat. Myslím si, že 

je to dobrá cesta k tomu, aby byli učitelé moti-

vovanější. Otázkou zůstává, jestli na to budou 

mít ještě chuť a energii. Sama pracuji ve školství 

a vím, že vzhledem k náročnosti učitelské profese 

musí být ta částka dostatečně zajímavá. Málokdo 

si uvědomuje, kolik času a energie zabere podob-

ný projekt nebo akci zorganizovat. 

Jak jinak se může komise zapojit do života 
v Jesenici?
Další klíčovou rolí komise je přispívat k rozvo-

ji společenského a spolkového života v našem 

městě. Školská komise se rozhodla převzít část 

odpovědnosti za některé městské akce a spolu-

pracovat s kulturní komisí, ale také s Mezigene-

račním centrem tak, abychom občanům nabídli 

co nejvíce zajímavých akcí. V rámci této iniciativy 

jsme společně připravovali projekt oslav 30 let 

svobody a myslím, že byl velmi úspěšný. Na zá-

kladě této zkušenosti se připravují další akce. 

Jednou z nich by měl být veletrh volnočasových 

aktivit, setkání všech spolků působících v Jese-

nici a představení jejich činnosti spoluobčanům. 

Zatím je vše ve fázi příprav, takže není nic jistého. 

Ale moc se těším. Ve spolupráci s Mezigenerač-

ním centrem bychom rádi uspořádali Jesenický 

kočár do Vídně, vycházkový okruh pro rodiny, 

jež navrhla naše členka Lenka Bukovanská. Mně 

osobně by se líbilo zorganizovat třeba i čtenář-

skou dílnu, ve které by babičky a dědové četli 

mladším dětem. Nápadů máme dost a doufám, 

že se nám podaří mnoho z nich zrealizovat. 

Jste s činností komise spokojená?
S prací komise jsem spokojená a chtěla bych zde 

poděkovat všem našim členům, že chodí poctivě 

na všechna jednání a uvědomují si, že naše práce 

je důležitá. A přirozeně mám radost, že ta práce 

k něčemu vede. Je pro mě pohlazením, že máme 

kolem sebe tolik lidí, kterým záleží na našem škol-

ství a jsou ochotni vykonávat tuto náročnou práci 

ve prospěch města. 

A co vidíte jako největší téma k řešení 
do budoucna? 
Až se postaví nová škola ve Zdiměřicích, bude-

me muset rozlousknout další složité otázky. Kde 

seženeme nové učitele? Co uděláme, pokud nám 

část jesenického pedagogického sboru přejde do 

Zdiměřic? Bude to opět náročné, ale doufám, že 

ředitel nové školy si s sebou přivede i základ týmu 

vyučujících. Dobří učitelé se dnes platí zlatem, 

takže máme před sebou hodně práce. Nudit se 

rozhodně nebudeme.

MB

ROZHOVOR
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
JESENICE HLEDÁ NOVÉ KVALIFIKOVANÉ KOLEGYNĚ/

KOLEGY NA NÍŽE UVEDENÉ PRACOVNÍ POZICE:

UČITEL/KA
1. STUPEŇ

2. STUPEŇ (APROBACE – matematika, fyzika, dějepis, český jazyk, španělský jazyk)

Pro nově nastupující kvalifi kované učitele nabízíme náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč. 

Dále nabízíme pro mimopražské učitele možnost ubytování. Nástup od září 2020.

ASISTENT/KA PEDAGOGA
(Nástup od září 2020)

BLIŽŠÍ INFORMACE: 

Mgr. Josef Čížkovský – e-mail: josef.cizkovsky@jesenickaskola.cz

tel.: 241 004 224, mob.: 725 612 619.

Předjarní ošetření stromů

U olší v ulici Do Potočin, jilmu u základní školy 

v ulici Budějovická a jasanu u autobusové za-

stávky taktéž v ulici Budějovická bylo provedeno 

předjarní ošetření stromů. Jde o stromy, které již 

byly několikrát ošetřovány a nacházejí se na fre-

kventovaných místech. Na nutném rozsahu ošet-

ření se podepsal i únorový orkán Sabine, který se 

přehnal během měsíce února Českou republikou. 

K redukčnímu a zdravotnímu řezu bylo přistou-

peno na základě znaleckého posudku. Zásah by 

měl přispět ke zlepšení zdravotního stavu ošet-

řených stromů, a hlavně ke zlepšení provozní 

bezpečnosti. Zároveň u některých jedinců byla 

v korunách vyměněna nebo přidána dynamická 

vazba, která slouží pro rozložení případného tlaku 

při silném poryvu větru. Všechny tyto vazby by 

měly též přispět k větší provozní bezpečnosti.  

S pozdravem a přáním pevného zdraví 

Odbor životního prostředí
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Vyvlastňování pozemků se nechystá
Jak je to se stavbami a pozemky navrženými 
v novém územním plánu Jesenice k vyvlastnění?
Obracejí se na mě někteří rozhořčení občané, 

vlastníci pozemků a staveb s tím, proč jim chce 

město vyvlastňovat jejich majetek. Tady zjev-

ně dochází k nedorozumění. Město nikomu nic 

vyvlastňovat nechce. U některých veřejně pro-

spěšných staveb a opatření je sice tato možnost 

v návrhu územního plánu uvedena, ale jedná se 

až o krajní možnost po vyčerpání všech ostat-

ních. Navíc by se jednalo o vyvlastnění za tržní 

cenu stavby nebo pozemku. Rozhodně tedy ne-

jde o případ, že by město někomu zabavilo poze-

mek bez náhrady.

Územní systém ekologické stability
První tip možnosti vyvlastnění je navržen u po-
zemků, na kterých je vymezen Územní systém 
ekologické stability (ÚSES), tedy biokoridory 

a biocentra různých kategorií. Ve schváleném za-

dání územního plánu ze září roku 2018 je uvedeno, 

že tyto pozemky budou vymezeny jako veřejně 

prospěšná opatření, tedy jako pozemky s možnos-

tí vyvlastnění. Jinak tyto pozemky vymezit nelze 

a návrh musí respektovat zadání a dané předpisy. 

V návrhu nového územního plánu je ÚSES vyme-

zen v naprosté většině na stejných pozemcích, na 

kterých je vymezen i ve stávajícím územním plánu 

obce Jesenice. 

Veřejně prospěšné stavby
Druhým typem pozemků navržených k vyvlastně-

ní jsou veřejně prospěšné stavby. Takto je navr-

žena například přeložka části silnice II/603, tedy 

úseku ulice Budějovická procházející Jesenicí 

mimo stávající zástavbu. Jedná se o tzv. západní 

část obchvatu Jesenice. Pro možnost realizace 

této stavby pro většinu obyvatel Jesenice bezpo-

chyby prospěšné, je koridor pro ni vymezen jako 

veřejně prospěšná stavba s možností vyvlastnění. 

Podobným způsobem jsou vymezeny i další pro 

město klíčové dopravní trasy – koridory. 

Záměry Středočeského kraje
Třetí skupinou pozemků vymezenou v návrhu 

nového územního plánu jako veřejně prospěš-

né stavby s možností vyvlastnění jsou záměry 
Středočeského kraje, které náš územní plán 

musí převzít. A to i tehdy, pokud město Jesenice 

takové záměry nepodporuje a naopak vystupu-

je proti nim. Jedná se o koridory pro dálnici D3, 

Vesteckou spojku a kolejovou dopravu navazující 

na budoucí konečnou stanici metra D v Písnici. 

Respektování staveb vymezených v nadřazených 

územně plánovacích dokumentacích je dáno sta-

vebním zákonem, vymezení koridorů pro všechny 

tři jmenované stavby je navíc uloženo i zadáním 

územního plánu. Ovšem vzhledem k tomu, že ko-

ridor pro kolejovou dopravu dosud do nadřazené 

dokumentace (Středočeského kraje) nebyl zane-

sen, ačkoliv již tato aktualizace krajského územ-

ního plánu (ZÚR SK) byla zadána, a to zkráceným 

postupem, bude město jednat o možnosti tento 

koridor ze své dokumentace vypustit. Vypustit 

ovšem ne zcela, návazná městská hromadná do-

prava od metra D do Jesenice bude jistě v bu-

doucnu potřeba, ale nikoliv v této podobě. Město 

preferuje realizovatelnější varianty dopravy, jako 

jsou elektrobusy či trolejbusy. 

Nejen k návrhu využití pozemků ve svém vlastnic-

tví, ale i například k této třetí skupině staveb může 

každý občan (nejen Jesenice) podat své připomín-

ky. Nyní do 14. dubna, nebo později v rámci no-

vého vypsání společného jednání návrhu nového 

územního plánu (viz str. 6).

V případě dotazů jsem vám k dispozici, prosím, 

v této době zejména na e-mailu.

Iva Řehulková

iva.rehulkova@mujesenice.cz

Určená zastupitelka pro územní plánování města

Územní 
plán
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Projekt „Zelená páteř Jesenice“ nespí

Možná by se na první pohled mohlo zdát, že se 

život v našem městě zastavil a schoval pod nad-

šenci vyrobenou roušku, ale není tomu tak. Mezi 

šitím roušek, poskytováním pomoci a základní-

ho zabezpečení občanům – a v neposlední řadě 

i zpíváním – pracujeme dále na projektech, které 

jsou v běhu. Jedním a zejména v této době velmi 

významným projektem je vytváření „Zelené páte-

ře Jesenice“. Město v poslední době realizovalo 

velké množství výkupů pozemků se zelenou pá-

teří spjatých a podařilo se nám poskládat doslova 

obratel po obratli podstatnou část kostry budoucí 

oddychové a rekreační oblasti pro naše občany. 

Nyní již máme k dispozici první koncept revita-

lizace Jesenického potoka, který tímto předsta-

vujeme občanům k diskusi nad ním. První eta-

pa zahrnuje část Jesenického potoka od ulice 

K Rybníku (Pančák) podél ulice Za Potokem až 

k ulici Zdiměřická (hřiště pro psy). 

Podrobný terénní a dendrologický průzkum byl 

proveden loni v říjnu a získali jsme tím velice od-

bornou inventarizaci dřevin v dané lokalitě. Po 

pravém i levém břehu máme prozkoumáno více 

jak 200 dřevin, z nichž většina zůstane zachová-

na. Návrh v maximální možné míře využívá stá-

vající zeleně, která byla z velké části hodnocena 

jako velmi hodnotná. Tuto doplňuje o stanovištně 

a geografi cky odpovídající druhy. V menší míře 

budou doplněny i ovocné dřeviny jako přirozená 

součást rozhraní zástavby a venkovské krajiny. 

Úprava vodního toku bude doplněna o výsadbu 

druhově odpovídajících vodních rostlin. Prostor 

doplní vhodně rozmístěné dřeviny situované jako 
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vegetační doprovod navrhované cestní sítě a mo-

biliářových zastavení. V letním období poskytne 

návštěvníkům příjemný a nezbytný zástin a v prů-

běhu celého roku pak bude přispívat k příznivému 

klimatu v místě procházek a trávení volného času.

Území je řešeno jako přírodě blízká úprava vod-

ního toku s pásem veřejné zeleně. Celkově jsou 

sledovány dva hlavní cíle: zlepšení ekologického 

stavu a zlepšení rekreační funkce.

Zvýšení tvarové bohatosti vodního toku dohro-

mady s výsadbami bude mít vliv i na zlepšení 

rekreační funkce území. Tato funkce bude ještě 

posílena vytvořením stezky a doplněním o poby-

tové prvky a přírodě blízký mobiliář. Prostor pro 

revitalizaci tak bude různě široký s důrazem na 

vytvoření několika hodnotných center jak z bio-

logického, tak rekreačního hlediska. V některých 

úsecích zůstane koryto v stávajícím rozsahu nebo 

pouze s provedením menšího rozsahu přírodě 

blízkých konstrukcí. Dále budou vytvořeny brody 

a tůně. 

Hlavní cesta povede podél vodního toku. Bude 

sloužit jako vycházková trasa pro pěší s možností 

jízdy cyklistů. Povrch bude řešen z mechanicky 

zpevněného kameniva. Tento povrch je dostateč-

ně únosný a pohodlný pro pěší i cyklisty i při vlh-

kém počasí. Zároveň neumožňuje oproti asfaltu 

vyvinout na kole vysokou rychlost a není vhod-

ný pro in-line brusle. Pomalejší typ povrchu byl 

volen s ohledem na převládající pěší uživatele. 

Cesta umožní v celé své délce pohyb osob se 

zmenšenou pohyblivostí. Tuto stezku jistě ocení 

i rekreační běžci. Veškeré použité materiály bu-

dou vycházet z přirozených materiálů vyskytují-

cích se v krajině. Jako mobiliář poslouží i dřeviny, 

které jsou již na konci svého života. 

Zelená páteř Jesenice poskytne všem občanům 

krásné a velmi přírodní zázemí s řadou přiroze-

ných zákoutí, která jsou velmi důležitá pro za-

chování a udržení života hmyzu, zvířat a rostlin. 

Uprostřed zemědělské krajiny obklopené zástav-

bou tak vznikne místo poskytující úkryt celé řadě 

druhů i lidem.

Po skončení nouzového stavu bude k tomuto 

záměru svoláno veřejné projednání. Celý projekt 

plánujeme realizovat v návaznosti na odbahnění 

rybníku Pančák, které má Povodí Vltavy (vlastník 

rybníku) v plánu na rok 2021. Tak si držme palce, 

ať vše běží podle plánu.

Jana Vidímová, radní

Pavel Smutný, starosta 
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IS_ELEKTRO 
IS_KANALIZACE 
IS_PLYNOVOD 
IS_SDELOVACI 
IS_VODOVOD 
IS OCHRANNÁ PÁSMA 

KATASTR NEMOVITOSTÍ

LÁVKY A MOSTY
ZPEVN NÉ PLOCHY - KOMUNIKACE
ZPEVN NÉ PLOCHY - OPEVN NÍ

OSA SLOŽENÉHO PROFILU VODNÍHO TOKU

DOT ENÉ POZEMKY
D EVINY HODNOTNÉ
D EVINY VELMI HODNOTNÉ
D EVINY DOPORU ENÉ KE KÁCENÍ

TERÉNNÍ HRANY NOVÝ STAV
ROZSAH ÚPRAVY KORYTA
KOMUNIKACE - MZK
KOMUNIKACE - DROBNÉ

OSA REVITALIZOVANÉHO KORYTA 
VODNÍ PLOCHY

Výkres:

Zakázka:

M ítko: Paré:

Formát:

Datum:

Zpracoval:

Autorizace:

Objednatel:

Stupe  dok.:

Území:

420 x 1890 mm 

Ing. Martin Sucharda

Ing. Martin Sucharda 

DUR/DSP

22.2.2020M sto Jesenice, Bud jovická 303, 252 42 Jesenice

k.ú. Jesenice

1: 1000C.4 Situace porovnání možných variant
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17. 2. 2020
V dopoledních hodinách přijala 

hlídka MP oznámení o muži, který 

spí na lavičce v prostoru autobu-

sové zastávky Belnická ve smě-

ru do centra Jesenice. Přivolané 

hlídce strážníků ospalý muž sdělil, 

že byl se svým kamarádem v jed-

né z místních restaurací a zmožen alkoholem a úna-

vou usnul na lavičce při čekání na autobus. Po pro-

vedení nezbytných zákonných úkonů muž nastoupil 

do autobusu a odjel směrem na metro Opatov.

17. 2. 2020
V odpoledních hodinách přijala hlídka MP oznámení 

o vozidle parkujícím v rozporu s právními předpisy 

u vjezdu na parkoviště před restaurací U Klokana 

v ul. Budějovická, Jesenice. Přivolaní strážníci pro-

tiprávní jednání řidiče vyřešili na místě dle zákona.

17. 2. 2020
V dopoledních hodinách přijala hlídka MP oznámení 

o nákladním vozidle parkujícím v rozporu s právními 

předpisy v ul. Vestecká, Jesenice. Přivolaní strážníci 

na místě nezjistili řidiče, který vozidlo na místě za-

parkoval, proto umístili za stěrač čelního skla tohoto 

vozu upozornění pro nepřítomnou osobu podezřelou 

ze spáchání přestupku a událost zdokumentovali.

20. 2. 2020
Ve večerních hodinách vyjížděla hlídka MP Jesenice 

do ul. Na Ochoze, kde řidička osobního automo-

bilu nezvládla řízení a narazila do hlavního uzávěru 

plynu. Strážníci ihned zajistili místo události proti 

vstupu nepovolaných osob a usměrňovali provoz na 

pozemní komunikaci do příjezdu HZS a pracovníků 

pohotovosti plynárenské společnosti, kteří provedli 

kontrolu stavu hlavního uzávěru. K úniku plynu na-

štěstí nedošlo. Šetření dopravní nehody si na místě 

převzala SDN PČR.

1. 3. 2020
Ve večerních hodinách přijala hlídka MP oznámení 

o vozidle parkujícím v rozporu s právními předpisy tak 

neohleduplně, že blokovala vjezd na jeden z pozemků 

v ul. Budějovická, Jesenice. Přivolaným strážníkům 

se šetřením podařilo zjistit řidičku vozidla a její proti-

právní jednání vyřešili na místě dle zákona.

4. 3. 2020
V dopoledních hodinách přijala hlídka MP oznáme-

ní o muži, který leží na lavičce v blízkosti dětského 

hřiště v ul. U Lesa, Horní Jirčany. Strážníci na místě 

zjistili, že se jednalo o staršího muže, kterého zmohla 

delší procházka lesem, tak si zde před cestou domů 

pouze odpočinul. Po provedení nezbytných zákon-

ných úkonů muž z místa odešel.

4. 3. 2020
V dopoledních hodinách poskytla hlídka MP Jeseni-

ce součinnost SDN PČR při šetření dopravní nehody 

nákladního vozidla s osobním, ke které došlo v míst-

ní části Horní Jirčany, ul. Budějovická. Strážníci za-

jistili místo události proti vstupu nepovolaných osob 

a usměrňovali provoz na pozemní komunikaci až do 

ukončení šetření.

4. 3. 2020
V odpoledních hodinách vyjížděla hlídka MP Jese-

nice do ul. Straková, kde fi rma odvážející materiál 

z jednoho pozemku znečistila pozemní komunikaci 

takovým způsobem, že po jejich odjezdu zůstalo na 

vozovce velké množství mokré zeminy. Strážníkům 

se na místě šetřením podařilo získat kontakt na fi r-

mu, jejíž pracovníci po sobě toto znečištění neukli-

dili a oznámili jejich protiprávní jednání příslušnému 

správnímu orgánu k projednání. 

14. 3. 2020
Ve večerních hodinách poskytla hlídka MP Jesenice 

pomoc muži, jehož částečně invalidní žena upadla 

doma na podlahu a on ji nedokázal sám zvednout. 

Přivolaní strážníci ženu zvedli a přemístili na postel 

do ložnice. Žena při pádu neutrpěla žádné poranění 

a nabízenou lékařskou pomoc odmítla, proto ji stráž-

níci předali jejímu manželovi.

14. 3. 2020
O velkém štěstí by mohla vyprávět žena, která ve ve-

černích hodinách přikládala dřevo do krbu ve svém 

domě v ul. Mezi Domy a mikina, kterou měla na 

sobě, začala hořet. Žena zachovala duchapřítom-

nost a rychle pomocí rukou hořící oděv uhasila. Způ-

sobila si však při tom popáleniny na dlaních a hřbe-

tech rukou. Na místo ihned dorazily posádky RZS, 

HZS a MP Jesenice. Hasiči provedli kontrolu RD 

a RZS odvezla ženu do nejbližšího lékařského zaří-

zení k odbornému ošetření. 

Ve výše uvedeném období řešila MP Jesenice 35 pře-

stupků proti veřejnému pořádku a bezpečnosti a ply-

nulosti silničního provozu.

Jiří Michna, DiS.

zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Městská policie Jesenice v akci ještě 
před karanténou
Výběr z událostí Městské policie Jesenice od poloviny února do poloviny března 2020
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Aplikace je skvělým prostředkem komuni-
kace s občany zvláště dnes, v době, kdy jsou 
důležité informace rozesílány prakticky denně.

Aktuálně máme pokrytu přibližně čtvrtinu do-

mácností v Jesenici. Prosíme všechny spolu-

občany, aby si aplikaci stáhli. Stávající uživatele 

prosíme o doplnění svých údajů tak, abychom 

vás mohli informovat co nejlépe.  

Získáte v reálném čase:
1. Krizové informace 
2. Info o odstávkách a poruchách 
3. Dopravní informace 
4. Informace z úřadu a další

V případě potřeby je možno informace třídit 
podle částí obce, ulic atd.  

Zaregistrujte se na adrese: 
mujesenice.mobilnirozhlas.cz

BEZPEČNOST

Nový zástupce vedoucího obvodního 

oddělení PČR

Na obvodním oddělení Jesenice, které je začle-

něno pod územní odbor Praha venkov-JIH, došlo 

k personální změně, kdy na služební místo zá-

stupce vedoucího obvodního oddělení byl ustano-

ven npor. Mgr. Boris Ševčík, který předtím působil 

ve stejné pozici na obvodním oddělení v Jílovém 

u Prahy.

V současné době jsou v lo-

kalitách města Jesenice, kde 

byl zaznamenán v loňském 

roce zvýšený počet případů 

trestné činnosti související 

s vloupáním do rodinných 

domů, stále realizována při-

jatá preventivní opatření. 

Jejich cílem je eliminovat tuto trestnou činnost, 

vypátrat a dopadnout její pachatele. V dotčených 

lokalitách je i nadále posílen výkon služby unifor-

movaných policistů a do opatření jsou zapojeny 

i další složky policie a technické prostředky. 

Od počátku letošního roku do současné doby 

máme z lokalit, které jsou součástí města Jeseni-

ce, oznámen jeden případ vloupání do rodinného 

domu, u kterého předpokládáme podle získaných 

informací, že k jeho spáchání došlo již v období 

loňských vánočních svátků. Této problematice se 

nadále intenzivně věnujeme, neboť vnímáme, že 

tato trestná činnost výrazně zasáhla o osobní in-

tegrity a soukromí občanů.

Jednou z našich priorit je i doplnění neobsaze-

ných tabulkových míst na obvodním oddělení v Je-

senici. 

Proto se obracíme s výzvou na veřejnost, aby 
případní zájemci a uchazeči o služební poměr 
příslušníka Policie České republiky kontakto-
vali naše pracoviště náboru nových policistů 
na telefonním čísle: 725 523 406 nebo pro-
střednictvím e-mailu: poj.nabor@pcr.cz.

Další informace k přijetí do služebního poměru lze 

získat na adrese: 

https://www.policie.cz/clanek/stale-prijimame-

nove-uchazece-do-rad-stredoceske-policie-

rozcestnik.aspx. 

Za odbor tisku a prevence: 

por. Bc. Zdeněk Chalupa

Za obvodní oddělení Jesenice: 

npor. Bc. Miroslav Rybníček

Používejte Mobilní rozhlas
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Živý pramen občanské společnosti
Dne 24. února se na Městském úřadu v Jesenici 

sešla komise hodnotící fi nanční požadavky míst-

ních spolků a sportovních oddílů na jejich činnost 

v letošním roce. Řekli bychom, komise jako každý 

rok, jako vždy. Avšak tentokráte bylo vše jinak. 

Na obzoru se rýsovaly jasné kontury blížící se ka-

tastrofy, jejíž pravý rozsah nejsme stále schopni 

pochopit či jenom vstřebat. 

Představitelé města stojí před obrovským dilema-

tem, jak postupovat dále. Vše zastavit, posunout, 

zrušit? Již je slyšet pokřik našich profesionálních 

škarohlídů plnících sociální média svými kníže-

cími radami. Ne, město se nesmí zastavit, spolky 

a sportovní kluby se jistě ihned jak to jen bude mož-

né znovu s elánem pustí do své činnosti, tak pest-

robarevné a různorodé ve všech svých projevech. 

A tak se komise v plném svém složení uvedeného 

dne opravdu schází, na místě jsou všichni, kdo 

mohou rozhodnout. Za okny radnice již pomalu 

propuká panika, někteří křečkují a berou regály 

Lidlu či jiných obchodů útokem. Česká vlastnost? 

Ne zcela, podobné scény jsou k vidění v Dublinu 

i ve Stockholmu. Strach a nejistota jsou hnacím 

motorem tohoto chování. 

Na radnici se však hovoří věcně a debatuje se 

o každé žádosti. Jde přeci o budoucnost, na tu 

je třeba myslet především. Vždyť podpora ob-

čanských aktivit všeho druhu je skutečně prame-

nem živé vody, bez které by tvořivost i iniciativa 

lidí brzy vyschla a zanikla. A to platí jak v časech 

normálních, tak zejména v časech výjimečných, 

které prožíváme právě nyní.

A zde jsou výsledky rozhodnutí této památné 

komise. Celkem podalo své žádosti o podporu 

volnočasových aktivit 16 spolků a sportovních 

oddílů ve 20 projektech, deset z nich do celkové 

výše 324 300 korun již vyřešila rada města, deset 

dalších v celkové výši 1 250 000 korun vyřeší pak 

zastupitelstvo. Z fi nančního hlediska bylo dopo-

ručeno poskytnout dotace na oblast kultury a vol-

nočasových aktivit ve výši 289 500 Kč, do sféry 

sociální a zdravotní ve výši 100 000 Kč a konečně 

do oblasti sportovní 1 184 000 Kč.

Všichni členové komise přejí nám všem, abychom 

ve zdraví tuto nevídanou krizi přečkali a mohli se 

pak s plnou vitalitou vrhnout do občanského ži-

vota.  

Jana Vidímová, radní (Strana zelených)

ŽIVOT V JESENICI
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OPAT ENÍ K ZÁPIS M DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ 
ROK 2020/2021

ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT V DUBNU A BEZ OSOBNÍ 
P ÍTOMNOSTI D TÍ VE ŠKOLE

  Prob hne pouze formální ást zápis , motiva ní ást 
se neuskute ní.

TERMÍN ZÁPISU:
 27. a 28. dubna 2020 vždy od 10:00 do 18:00 hod.

Pokud budete uvažovat o odkladu povinné školní docházky, budete muset pot ebné do-
kumenty doložit v období zápisu. Zajist te si proto termín v pedagogicko-psychologické 
poradn  v dostate ném p edstihu.

MOŽNOSTI PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
 Do datové schránky školy: kwkp9i4
 E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na zapis@jesenickaskola.cz. 
  Nelze poslat jen prostý e-mail! Pokud by bylo podání u in no e-mailem bez uzná-

vaného elektronického podpisu, bude nutné jej do 5 dn  ze strany zákonného 
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených zp sob .

Osobní podání (bez p ítomnosti dít te)
V p ípad  osobního podání žádosti zákonným zástupcem dít te je nezbytné organizovat 
p íjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy 
(bude nutné si rezervovat termín!).
 
REGISTRACE P ED ZÁPISEM:

  Registrace od 17. dubna do 23. dubna 2020 prost ednictvím stránek školy jese-
nickaskola.cz. 

  Pokud se nem žete ze závažných d vod  žádnou z uvedených forem zú ast-
nit zápisu v uvedených termínech, domluvte si do 23. dubna 2020 individuální 
termín se zástupcem pro 1. stupe  Mgr. Petrem Pavelkou,  tel.: 725 612 610; 
e-mail: pavelka@jesenickaskola.cz

KRITÉRIA PRO P IJÍMÁNÍ ŽÁK  K ZÁKLADNÍMU VZD LÁVÁNÍ do 1. ro níku 
ve školním roce 2020/2021

 Spádová oblast školy: Jesenice, Zdim ice, Horní Jir any, Osnice, Kocanda.
  Po et p ijímaných d tí se odvíjí od stanovené kapacity t íd a školy. 

P edpokládaný maximální po et p ijímaných žák  do 1. ro níku pro školní rok 
2020/2021 je 150.

 
Bodové hodnocení:

 Dít  v naší škole navšt vuje p ípravný ro ník (5 b).
 Individuální situace dít te – naši školu již navšt vuje sourozenec dít te (3 b).
 Individuální sociální a zdravotní situace dít te* (max. 5 b).

*  Na základ  doložené písemné žádosti posouzené editelem školy a po projednání se školskou 
radou a z izovatelem – m stem Jesenice. 
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Okresní kolo basketbalového turnaje 

8. a 9. tříd
Dne 25. února se konalo okresní kolo basketba-

lu kategorie dívky, který hostila naše škola. Na 

celý turnaj dorazilo celkem 8 škol z okresu Pra-

ha-západ. Školy byly rozděleny do 2 skupin po 

4 týmech. Ve skupinách se hrálo systémem každý 

s každým. 

První zápas jsme hráli s Třebotovem, který nás 

bohužel porazil. Stejný scénář se opakoval 

i v zápase s Rudnou. Tím bylo jasné, že postup do 

semifi nále je už pro nás zavřený. Do posledního 

zápasu s Mníškem vložila děvčata všechny síly. 

Utkání bylo vyrovnané, většinu zápasu holky ved-

ly o koš. V posledních sekundách ale neuhlídaly 

soupeřku, která svým hodem vyrovnala zápas, 

a na řadu tak přišly trestné hody. Šťastnějším tý-

mem v rozstřelu byl Mníšek. Náš tým tak čekal 

souboj o sedmé místo. Zápas byl opět dramatic-

ký, naše hráčky bojovaly a vyhrály nejtěsnějším 

možným rozdílem 7:6.

Dne 27. února převzali štafetu chlapci, kteří se jeli 

představit na turnaj na ZŠ Rudná. Harmonogram 

byl stejný jako u dívek. Jen první dva týmy ze sku-

piny postupovaly dál do semifi nále.

V prvním zápase jsme si s přehledem poradili 

s Dolními Břežany. To možná klukům stouplo 

trochu do hlavy a následný zápas s Řevnicemi 

prohráli. Čekal nás rozhodující zápas s Roztoky. 

Vítězství by nás posunulo do semifi nále, po pro-

hře bychom museli počkat, jak dopadne vzájem-

ný zápas mezi Břežany a Řevnicemi. Zápas to byl 

vyrovnaný a hlavně bojovný, kde hlavní roli hrály 

obrany obou týmů. Roztoky nakonec využily naše 

chyby v závěru utkání a vybojovaly výhru. Kluci 

nemuseli ale věšet hlavu, protože vzájemný zápas 

mezi Břežany a Řevnicemi dopadl lépe pro Bře-

žany, a tím nám tým z Břežan pomohl k postupu 

do semifi nále z druhého místa.

V semifi nále jsme se potkali s jedním z favoritů 

turnaje – ZŠ Černošice. V tomto zápase jsme do-

stali lekci z produktivity a museli se tak připravit 

na boj o třetí místo, kde nás čekala ZŠ Davle.

Kluci předvedli nejlepší výkon na turnaji, porazili 

soupeře rozdílem třídy a mohli se tak radovat ze 

třetího místa a poháru.

Tímto oběma týmům děkujeme za reprezentaci 

školy.

Tomáš Bednář, Šárka Pajačová

ZŠ
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Jarní petrklíče rozkvetly v ZUŠ

A to všemi barvami při školních kolech stejno-

jmenné soutěže, která se koná již více než tři de-

sítky let a je určena mladým hudebníkům a zpěvá-

kům do 15 let bez ohledu na to, kde se umělecky 

vzdělávají. Mohou to být tedy žáci „pouze“ ze 

školy základní, žáci, kteří se vzdělávají soukromě, 

nebo ti ze základní umělecké školy. Školních kol 

ve dnech 3. a 4. března se zúčastnilo téměř pade-

sát žáků, tentokrát pouze ze ZUŠ, v celkem pěti 

kategoriích: mladší instrumentalisté ve věkovém 

rozpětí 1.–5. třída, starší instrumentalisté (6.–9. tří-

da), obdobně pak mladší zpěváci a starší zpěváci, 

pátá kategorie byla určena pro 2 až 5členné ko-

morní sbory a soubory ve věkovém rozpětí 1.–9. 

třída. Nejpočetněji byla překvapivě obsazena 

kategorie starších instrumentalistů, ostatní ka-

tegorie byly co do počtu soutěžících vyrovnané. 

O tom, že celková úroveň soutěžících žáků se 

stále zlepšuje, svědčí i to, že kromě jediného 

umístění v „bronzovém pásmu“ byli všichni ostat-

ní hodnoceni s umístěním pouze v „pásmu stří-

brném“ (většina účastníků) a ve „zlatém pásmu“. 

Poděkování patří všem pedagogům, kteří děti pro 

soutěž připravili, a porotcům, kteří se postarali 

o bezchybný průběh soutěže: K. Badarovskému, 

J. Bártovi, M. Bělanskému, J. Hrdličkové, M. Jer-

sákovi, M. Kořínkové, E. Mynaříkové, J. Panen-

kové, I. Pastierikové, J. Šefl ovi, Š. Zámečníkové 

a M. Nevečeřalové (ZŠ). Poděkování patří i všem 

soutěžícím nejen za jejich výkony, ale i za celko-

vý přístup k soutěži, neboť všechna vystoupení 

byla předvedena s chutí a nepřehlédnutelnou 

radostí. Rozkvetlé petrklíče si odnesli v každé 

kategorii dva nejlepší, kteří naši školu budou re-

prezentovat ve fi nále v KD Krakov v Praze 8. To 

je z posledního březnového týdne přeloženo na 

pátek 22. května a nám nezbývá než popřát mno-

ho úspěchů všem našim postupujícím: S. Bár-

tové (housle), M. Kánovi (akordeon), J. Klímové 

a A. Kubové (sólový zpěv), V. Maxovi (klarinet), 

A. Soukupové (saxofon), T. Trávníčkové a T. Vol-

fové (sólový zpěv), fl étnovému duu L. Kašparové 

a T. Petříčkové a fl étnovému kvartetu A. Bolard-

tové, A. Mádrové, K. Sklenské a A. Suchoparovi.

Blažena Lvová, ZŠ školy pro ZUŠ

Foto: archiv školy

Pražské poetické setkání 2020
Ve dnech 10. a 11. března probíhalo v Praze 

4 okresní kolo recitační přehlídky Pražské poetic-

ké setkání. V kategorii 2. a 3. tříd a v kategorii 

6. a 7. tříd recitovalo téměř 40 dětí. Na programu 

byly texty od Miloše Macourka, Miloše Kratochví-

la, Shela Silversteina, Daniely Fischerové a dal-

ších českých i zahraničních autorů.

Jesenickou školu v okresním kole reprezentovaly: 

A. Benová, K. Poslušná, A. Klimtová a B. Nosková. 

Kristýnka si odvezla ocenění za procítěný projev 

a Anička ocenění za interpretaci textu M. Macour-

ka – Jepice. Oceněným gratulujeme!

Přehlídka byla poté bohužel z důvodu preventiv-

ních hygienických opatření 11. 3. 2020 zrušena. 

Na recitátory a recitátorky se můžete těšit po 

obnovení výuky v ZŠ a ZUŠ Jesenice v rámci 

Hudebně-poetického večera, jehož termín bude 

ještě upřesněn.

Text a foto: MgA. Štěpánka G. Zámečníková, 

učitelka LDO
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Malí lyžaři z Osnice opět na Chotouni
Letošní zima zimním sportům příliš nepřála a s ne-

dostatkem sněhu se potýkala i mnohem výše po-

ložená lyžařská střediska. Na začátku března vy-

razili naši malí lyžaři z Osnice do ski areálu Cho-

touň na plánový lyžařský kurz. I přesto, že pod-

mínky byly vyloženě nepříznivé, nikdo už ve sníh 

nevěřil, tak se nám týden nakonec velmi vydařil 

a všechny děti ukončily kurz s tím, že se mohou 

považovat za zdatné lyžaře. Děkujeme agen-

tuře Hravé lyžování jako vždy za skvělý servis 

a těšíme se zase na kurz Hravé in-line.

Mgr. Klára Kahounová, 

vedoucí učitelka MŠ Osnice

Karnevalové veselí v MŠ Cedrová
Vypukl masopust, a tak se ve třídě Rybiček v MŠ 

Cedrová 27. února 2020 uskutečnil karneval. Rej 

masek byl velmi rozmanitý – rytíř, mořská pan-

na, hasič, princezny, policajt, beruška a motýl 

i komiksové postavičky. Udělali jsme si s dětmi 

velkou tombolu, takže každý vyhrával. Dopoledne 

plné soutěží jsme prokládali i tancem při oblíbe-

ných pohádkových i diskotékových hitech a všich-

ni jsme si dopoledne parádně užili.

Bc. Jana Landová, 

vedoucí učitelka MŠ Cedrová

Nový povrch na hřišti na zahradě 

MŠ V Úvoze
Letošní zima nepřála příliš zimním radovánkám, 

děti letos bobovaly pouze jednou. O to dříve jsme 

mohli začít s plánovanou úpravou povrchu dopa-

dové plochy na zahradě MŠ V Úvoze pod herním 

prvkem „loď“. V rozpočtu na letošní rok zřizova-

tel s fi nančními prostředky na tuto úpravu počítal 

předem, neboť realizaci jsme po domluvě odlo-

žili z podzimu minulého roku, kdy už nám počasí 

nepřálo, právě na jarní měsíce. Úpravy realizuje 

fi rma 4soft, která je přímým certifi kovaným do-

davatelem těchto speciálních povrchů. Na foto-

grafi i vidíte průběh prací na novém povrchu. Před 

uzávěrkou JK ještě nemáme fi nální verzi, která 

bude velmi pěkná, barevná, a navíc obohacená 

o další herní a didaktické prvky, které paní učitelky 

s dětmi využijí ve vzdělávání a učení. V tuto chvíli 

jsme bohužel v situaci, kdy školku z preventivních 

důvodů zcela zavíráme. Nicméně doufám, že se 

brzy všichni ve zdraví sejdeme a budeme pokra-

čovat v naší práci, tj. vzdělávání „našich“ dětí. 

A také se budeme těšit na naše nové hřiště.

Přejeme vám všem pevné zdraví!

Za tým zaměstnanců MŠ Jesenice 

Mgr. Šárka Wagenknechtová, ředitelka školy



www.mujesenice.cz Jesenický kurýr  duben 2020  27

Jesenický kurýr MŠ

Duben v MŠ Kamarád
Ještě než vypukla karanténa a uzavření školky, 

stačili jsme s dětmi v březnu spoustu krásných 

aktivit.

Užili jsme si divadlo o Šaškovi a Princezně Čoko-

ládě, proběhl karneval a oblíbený Eko program. 

Navštívili jsme místní knihovnu, kde si děti mohly 

vyzkoušet práci knihovníka a prohlížet si knihy. 

Přijela k nám Hvězdárna, dětem se promítal fi lm 

o planetách a vesmíru.

Na zahradě jesenické školky začala stavba hřiště 

a mlhoviště, děti pozorují z okna bagr a moc se 

těší, až budou moci dílo zkontrolovat.

Zahradníci nám přivezli nádherné vysoké stromy, 

platany a ambroně západní. Moc se těšíme, až 

nám udělají trochu stínu, který nám na zahradě 

moc chybí. Děti slíbily, že budou denně stromky 

zalévat!

Budeme doufat, že se nám děti brzy vrátí do škol-

ky, věřím, že vše dobře dopadne. Pracujeme jak 

ve Zdiměřicích, tak v Jesenici na dezinfekci celé 

školky, malujeme, uklízíme a zvelebujeme zahradu.

Paní učitelky připravují program pro děti, aby-

chom si všechno vynahradili, až zase bude školka 

plná našich včeliček, broučků, kuřátek a žabiček.

Hodně zdraví přeje za kolektiv MŠ

Zdeňka Gabrielová, ředitelka školy
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Sunny Canadian sází na interaktivní 

online výuku
Jarní prázdniny byly letos skutečně výjimečné. 

První případy nakažených osob na území naše-

ho státu vnesly do jindy pohodových dní negativ-

ní dynamiku. Vše vyvrcholilo rozhodnutím české 

vlády uzavřít všechny základní a střední školy. Již 

během prázdnin jsme začali pracovat na zajiště-

ní výuky distanční formou. Naší hlavní myšlenkou 

bylo, že musíme v maximální možné míře zajistit 

kvalitní výuku pro všechny naše žáky. Ke všem 

dosud používaným online nástrojům jsme se roz-

hodli přidat videokonferenční aplikaci.

Ve středu 11. března naši pracovníci z IT oddělení 

uspořádali závěrečné školení pro všechny učitele 

a ve čtvrtek 12. března to vše vypuklo. Byly vytvo-

řeny virtuální učebny, do kterých se přihlašují žáci 

z jednotlivých tříd se svými učiteli a ve kterých dle 

rozvrhu probíhá vyučování. Do pátku 13. března 

výuka probíhala ve zkušebním režimu, bylo třeba, 

aby případné technické nástrahy zvládli učitelé, 

žáci a v případě mladších dětí vlastně i jejich rodi-

če. Pracovníci IT oddělení se nezastavili, vyhledá-

vali použitelné technologické nástroje a snažili se 

všem maximálně pomoci.

V současné době online vyučování probíhá bez 

větších potíží. Rodiče oceňují, že žáci se nadále 

vzdělávají, byl jim zachován řád a pravidelnost, 

takže s největší pravděpodobností nepřijdou o své 

učební návyky během doby, kdy budou muset být 

doma. Žáci jsou zase rádi za sociální kontakty se 

svou třídou a ti uvědomělejší – především žáci de-

vátých ročníků a maturanti – i za to, že výuka ne-

byla přerušena a pokračuje téměř plnohodnotným 

způsobem. Učitelé mají plné ruce práce, musí se 

popasovat s novým způsobem učení, všichni ak-

tivně vyhledávají smysluplné elektronické zdroje, 

hledají kreativní metody vzdělávání a sdílejí navzá-

jem příklady dobré praxe.

O tomto našem úsilí se dozvěděla také veřejnost 

prostřednictvím televizního vysílání. O interaktivní 

online výuce v Sunny Canadian již dvakrát infor-

movala paní majitelka ing. Alice Štunda v televizi 

Nova v pořadu Snídaně s Novou.

Naše mateřská škola zůstala v těchto nelehkých 

chvílích otevřená co nejdéle. Postupně se počet 

dětí snižoval, až jsme přerušili provoz i zde. Pro 

děti, které zůstaly doma, jsme začali každý den 

natáčet krátká videa z jednotlivých tříd. Takto po-

řízená videa umožňují dětem pravidelný kontakt se 

svou školkou. Díky nim si všichni společně zacvičí, 

zazpívají, zatančí nebo si poslechnou pohádku. 

Do natáčení se zapojují naše české i anglické paní 

učitelky, které vždy s úsměvem dětem zasílají ra-

dostné pozdravy. Jsme moc rádi, že jsou sdílená 

videa populární a našimi rodiči i dětmi oblíbená. Od 

středy 18. března začala interaktivní výuka i v ma-

teřské škole. Paní učitelky se formou videokonfe-

rence spojují s dětmi ve třídě vždy na chvíli dopo-

ledne a krátce také odpoledne.

Všem zaměstnancům SCIS, zejména učitelům a IT 

oddělení , patří obrovské poděkování. Skláním se 

před vámi za to, co jste v tak krátké chvíli dokázali!

Mgr. Ondřej Machů, ředitel SCIS
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Týden přátelství v mateřské škole 

Sunny Canadian
Co je to opravdové přátelství a jak být dobrým 

přítelem? To si mohly děti ze školky Sunny Ca-

nadian zažít a vyzkoušet během tzv. Týdne přá-

telství.

Prostřednictvím interaktivního loutkového divadla, 

které napsala a zahrála naše paní učitelka Katka, 

mohly děti poznat všechny vlastnosti skutečného 

přátelství. Na závěr představení děti příběh zhod-

notily a samy dokázaly říct, co je správné a co ne, 

a uvědomit si, co to znamená být přítel.

Na základě toho si každá třída vytvořila vlastní uni-

kátní polévku přátelství. Děti si vybíraly z 12 jednot-

livých ingrediencí, které představovaly vlastnosti 

přátelství (jako je smích, důvěra, láska apod.). 

Všechny přísady si pečlivě odměřily a zapsaly do 

receptu, který jsme si pak ve třídě vystavili.

Nakonec dostala každá třída tři dary symbolizující 

přátelství: rostlinu, která nám dává více kyslíku, 

květinu se semínky, abychom mohli pěstovat 

další a další rostlinky, a několik kamenů na výrobu 

eskymácké sochy přátelství, které se říká Inukšuk 
a která je symbolem kultury původních obyvatel 

Kanady. Všechny tyto dary měly symbolizovat 

skutečnost, že vztahy mohou být pevné jako ská-

la, zároveň však i křehké jako květina. Pečováním 

o nová semínka by si děti měly uvědomovat, že také 

o přátelství je třeba pečovat, aby vydrželo zdravé.

Jana Položijová, učitelka MŠ

Carien Oberman, anglická vedoucí učitelka MŠ

česko-kanadská
školka  |  škola  |  gymnázium

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 anglicko-český program 6. května 2020

 český program 13. května 2020

www.sunnycanadian.cz
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Svá životní jubilea v březnu oslavili tito naši Svá životní jubilea v březnu oslavili tito naši 
spoluobčanéspoluobčané

 pan Miloš Konečný ze Zdiměřic oslavil 75. narozeniny pan Miloš Konečný ze Zdiměřic oslavil 75. narozeniny
 paní Anna Pánková z Osnice oslavila 80. narozeniny paní Anna Pánková z Osnice oslavila 80. narozeniny
 paní Olga Valachová z Horních Jirčan oslavila 95. narozeniny paní Olga Valachová z Horních Jirčan oslavila 95. narozeniny
 paní Marie Štípková z Horních Jirčan oslavila 90. narozeniny paní Marie Štípková z Horních Jirčan oslavila 90. narozeniny
 pan Martin Hujo z Jesenice oslavil 91. narozeniny pan Martin Hujo z Jesenice oslavil 91. narozeniny
 paní Božena Toušová z Jesenice oslavila 88. narozeniny paní Božena Toušová z Jesenice oslavila 88. narozeniny
 paní Miloslava Pokorná z Osnice oslavila 87. narozeniny paní Miloslava Pokorná z Osnice oslavila 87. narozeniny
 paní Marie Dvořáčková z Osnice oslavila 91. narozeniny paní Marie Dvořáčková z Osnice oslavila 91. narozeniny

Jménem města Jesenice všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších Jménem města Jesenice všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších 
let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a pohodu.let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a pohodu.

Dodatečně též blahopřejeme únorové jubilantce, kterou je:Dodatečně též blahopřejeme únorové jubilantce, kterou je:

 paní Helena Bednářová z Jesenice a oslavila 75. narozeniny paní Helena Bednářová z Jesenice a oslavila 75. narozeniny

Návštěvy u jubilantů odloženy
Osobní gratulace jsou v současnosti do odvolání pozastaveny, všem jubilantům přejeme 

pevné zdraví a myslíme na ně! Budeme vás kontaktovat, jakmile to bude možné.

Město Jesenice 
přeje všem spoluobčanům 
pěkné jaro a velikonoční svátky, 

ačkoli letos je budeme zřejmě slavit jinak, 
než jsme zvyklí.
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Město Jesenice je připraveno pomoci všem, kteří to potře-
bují: seniorům, zdravotně postiženým, ohroženým skupi-
nám, matkám samoživitelkám, osobám v karanténě a dal-
ším, kdo si o pomoc zavolají.
Doporučujeme všem seniorům, aby omezili vycházení z domova 

na minimum. Za všechny, kteří nemají jinou možnost, rádi ob-

staráme nákup potravin, léků a dalších nepostradatelných věcí.  

Výlety odloženy
Vzhledem k současné situaci byly všechny výlety pro seniory dočasně zruše-

ny a uskuteční se v náhradních termínech. Budeme vás včas informovat.

Prodloužení termínu pro výměnu průkazky klienta Jesenické přepravní 
služby
Přechodná doba, kdy bude k přepravě přijímán i původní průkaz, je prodlou-

žena o jeden měsíc, tedy do konce měsíce května. Služba je určena jesenic-

kým občanům nad 65 let a držitelům ZTP nebo ZTT/P (bez věkového omezení), 

a to na 4 jízdy v měsíci, s možností doprovodu jedné osoby, zdarma. Stále 

fungujeme na telefonním čísle 702 027 300, ale přesto vás prosíme, zůstaň-
te raději doma a zavolejte nám – viz výše.

Důležité informace nejen pro seniory

ŽIVOT V JESENICI

OBJEDNÁVKY NÁKUPŮ

702 027 300

JINÁ ŽÁDOST O POMOC

775 775 980
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Občanské centrum a knihovna uzavřeny
V souladu s nařízením vlády jsou 

do odvolání uzavřeny mimo jiné 

i veřejné knihovny. S ohledem na 

skutečnost, že Městská knihovna 

Jesenice je umístěna společně 

s informační kanceláří v Občan-

ském centru Jesenice, přistoupilo město k uzavření 

celého centra do odvolání.

Prosíme čtenáře, aby vypůjčené knihy nevraceli 

do doby opětovného otevření OCJ. 

Služby, které si občané objednávali prostřednic-

tvím informační kanceláře, budou zajišťovány i na-

dále, telefonicky, prostřednictvím Oddělení kultury 

a prezentace Městského úřadu Jesenice: 

tel.: 226 805 937.
-jk-

Právní poradenství pořád běžíPrávní poradenství pořád běží
Právní poradenství pro důchodce, rodiče na mateřské dovolené a pro Právní poradenství pro důchodce, rodiče na mateřské dovolené a pro 

ostatní sociálně slabé skupiny města Jesenice je stále v provozu. Vzhledem ostatní sociálně slabé skupiny města Jesenice je stále v provozu. Vzhledem 

k vyhlášenému nouzovému stavu nabízíme občanům telefonické konzultace.k vyhlášenému nouzovému stavu nabízíme občanům telefonické konzultace.

Volejte prosím své dotazy a žádosti o právní pomoc advokátce JUDr. Editě Volejte prosím své dotazy a žádosti o právní pomoc advokátce JUDr. Editě 

Arnold na telefonní číslo 602 975 214 od pondělí do neděle mezi 8.00 Arnold na telefonní číslo 602 975 214 od pondělí do neděle mezi 8.00 

a 17.00 hodinou. a 17.00 hodinou. 

Můžete se na ni obrátit i s dotazy týkajícími se vaší osobní situace v souvis-Můžete se na ni obrátit i s dotazy týkajícími se vaší osobní situace v souvis-

losti s nouzovým stavem v ČR.losti s nouzovým stavem v ČR.

-jk--jk-

CO NA VÁS ČEKÁ V KNIHOVNĚ, 
AŽ BUDE ZASE OTEVŘENO

Klevisová M.
  Sněžný měsíc – česká detektivka  Sněžný měsíc – česká detektivka

Taylor P.
  Doktore, to je ale mazec! – další díl  Doktore, to je ale mazec! – další díl 

humorného vyprávění irského lékaře

Černá J.
  Santini – dramatický příběh geniální- Santini – dramatický příběh geniální-

ho umělce

Pekárková J.
  Dej mi prachy – příběh české taxi- Dej mi prachy – příběh české taxi-

kářky v New Yorku

Kardos M.
  Dřív než ji najde – thriller odehrávají- Dřív než ji najde – thriller odehrávají-

cí se během posledních tří dnů před cí se během posledních tří dnů před 
brutální vraždou

Pažoutová N.
  Vilma běží o život – příběh dívky,  Vilma běží o život – příběh dívky, 

která se při běžeckých závodech která se při běžeckých závodech 
v Africe ztratí. Pro děti od 9 let.v Africe ztratí. Pro děti od 9 let.
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Spolu nám to jde – jdeš do toho s námi 

v roce 2020?!
Spolek POCTA již druhým 

rokem nabízí dětem v Jese-

nici sportovní průpravu. Co 

se událo v roce 2019 a jaké 

jsou plány v roce 2020?

Jako zásadní vidíme, jak nás vedení města pod-

poruje. Pro rozšíření členské základny potře-

bujeme klubové zázemí, které je stále v řešení. 

Nápady města, kde by klubovna mohla být, už 

s námi vedení konzultuje. Máme velké plány. Rádi 

bychom rodičům nabídli možnost děti poslat po 

školní výuce do našeho klubu, kde se jim budou 

věnovat naši zástupci. Nejdříve si odpočinou, pak 

můžou udělat úkoly a následně se zapojí do spor-

tovní průpravy. O dalších krocích budeme prů-

běžně informovat. 

V sobotu 13. 4. 2019 jsme zrealizovali Velikonoční 

cyklo závod. Atmosféru opravdového závodu na 

kolech si všichni moc užili. 1. 6. 2019 jsme měli 

sportovní Dětský den a 15. 6. 2019 sportovní ví-

kend ve Zdiměřicích. Velmi pozitivní hodnocení 

všech přítomných nás povzbuzuje do dalších 

příprav, i přestože je organizace a příprava velmi 

náročná. 

V tomto roce chystáme ještě větší zapojení do ak-

tivit a nezapomeneme opět ani na odměny. Zažá-

dali jsme o grant u města, tak snad to vyjde a vše 

klapne dle představ. Zájem o sportovní průpra-

vu tu je a toho je potřeba využít. Čím dál častěji 

je složitější děti zaujmout. Naše metody fungují, 

a tak nebudeme nic měnit. 

V zimním období 2019 a na začátku roku 2020 

děti z akademie chodily sportovat do tělocvičny 

ZŠ Jesenice. Děkujeme tak panu Čížkovskému 

za poskytnutí prostor. 

Během března jsme vycestovali na lyžařský kurz 

v Krkonoších, kde byla převaha místních dětí. Je-

senické děti v soutěžích skončily na prvním místě 

a skvěle reprezentovaly.

Loňské léto jsme si zpestřili mimo jiné i letní spor-

tovní akcí v Žacléři, které se zúčastnilo 40 dětí, 

což bylo skvělé. O letních prázdninách proběhly 

také příměstské kempy v pěti termínech. O kem-

py je vždy velký zájem a to nás těší.

Spousta dětí a rodin už ví, jak to u nás chodí. Po-

znáváme krásná místa v okolí a „blbneme“. Děti si 

odnáší spousty zážitků. V okolí není organizace, 

která by nabízela takovou službu na kolech. Bez-

pečnost a organizace všeho je velmi náročná, ale 

jen tento způsob pojetí sportování dětí je z naše-

ho pohledu efektivní.

A co chystáme tento rok? – vše najdete na inter-

netových stránkách pocta.bikegallery.cz.

Již v tuto chvíli nabízíme některé termíny aktivit 

pro rok 2020. Dále ladíme další dny, kdy uspořá-

dáme akce další. 

Termíny 2020:

Letní sportovní akce od neděle 27. 7. do soboty 

1. 8. 2020 v Krkonoších. 

Přihlášky jsou pro všechny děti aktuálně otevřené.

Termíny pěti příměstských kempů jsou tyto, 
vždy od pondělí do pátku:

20.–24. 7. 2020 17.–21. 8. 2020 

    3.–7. 8. 2020 24.–28. 8. 2020

10.–14. 8. 2020

Zájemci se mohou ozvat na tel. čísle 734 233 214 
nebo e-mailu petrakradek@gmail.com.

Radek Petrák, předseda spolku
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20.4.2020
27.4.2020
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FOTBALOVÁ ZÁBAVA 2020

9 LET FOTBALU
V JESENICI
1 9 3 0 - 2 0 2 0

AMBICE           ODVAHA      TRADICE

FOTBALOVÝ
KEMP

SK SLAVIA JESENICE

DDODOO HH SISISTOTOTORIRIRIEEDDDDDDDDDDOOOOOOOOOD HHHHHHHHISISISISISTOTOTOTOTORIRIRIRIEEEEEEEEE

99999999999999 LET FOTBLET FT FLETLETLELE OTBOTBOTBALULUALULUALUALABBBBB
V JESV JESENICIENICIVV JEESESSSV ENICIENE
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Kultura musí zatím počkat
Vážení spoluobčané, vzhledem 

k událostem a opatřením sou-

visejícím s šířením koronaviru 

jsme museli některé plánované 

kulturní akce odložit na dobu po 

skončení karantény a některé 

bohužel zrušit. Vyčkáváme, jak 

se bude situace dále vyvíjet. Nový termín pro Spo-

lečenský ples města jsme stanovili na 23. 5. 2020. 

Sledujte náš web www.mujesenice.cz a face-

bookovou stránku Jesenice u Prahy – ofi ciální. 

Upřesníme informace k zakoupeným vstupenkám 

a nové termíny. 

Nyní jsme vám k dispozici pro jakýkoliv dotaz či 

pomoc na tel.: 775 775 980. Děkuji všem za ob-

rovskou podporu na sociálních sítích, za všechna 

poděkování po telefonu a také dávku vitamínů 

a čokolád. Pevně věřím, že se brzy uvidíme na 

některé kulturní akci a setkáme se osobně.

Velké poděkování všem, se kterými úzce spolu-

pracuji, a to kolegům, švadlenkám a jesenickým 

maminkám, dalším dobrovolníkům, městské poli-

cii a osnickým hasičům.

Závěrem obrovské poděkování také velmi ochot-

nému dobrovolníkovi panu Maňákovi, který jel 

pro 500 připravených roušek k sešití do Ostravy, 

protože nebyla včas doručena objednaná zásil-

ka roušek od jiného dodavatele. Místní švadlenky 

– převážně maminky a lektorky Hazarďáků – naši-

ly všechny roušky za víkend. 

Jitka Chmelařová, vedoucí oddělení kultury 

a prezentace

KULTURA

 Co dělat, když máte podezření 
 na nákazu koronavirem?
1. Z sta te doma.

2.  Zavolejte svému praktickému léka i nebo na p íslušnou hygienic-
kou stanici – k dispozici jsou telefonní linky 771 137 070 

 (7 dní v týdnu 7:00–19:00) a 736 521 357 (v pracovní dny 7:00–16:00). 

3.  i te se pokyny hygienik  a léka .

 P i vážných zdravotních problémech volejte 155 nebo 122.
 Pro informace volejte celostátní infolinku pro koronavirus 1212.
 Zachovejte klid, ale neberte situaci na lehkou váhu.

  D kujeme, že se chováte zodpov dn  ke svému okolí:
Používejte správn  roušky – dodržujte minimální odstup 2 metry 
– vycházejte z domu jen po nezbytn  nutnou dobu (nákup, práce, 
léka ) – myjte si asto ruce – noste rukavice – nenavšt vujte se 
– bu te doma v bezpe í – do obchodu jen jeden len rodiny.

šnou hhhyhy igigienic-

1.
2.

3.
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POH EBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
P ísp vková organizace hlavního m sta

JESENICE u PRAHY
Pr b žná 284

Vedoucí objednávkové kancelá e pí Hovorková
pro vás zajistí veškeré služby

spojené s vypravením
poh bu.

Tel.: 241 932 161, 606 323 064

Infolinka: 800 101 050 – NONSTOP

www.pohrustav.cz

Nep etržitý odvoz zesnulých: 222 322 293, 222 321 544

Prodej palivového d eva
M sto Jesenice nabízí k prodeji palivové d evo, které 
je na ezáno na r zné délky. Palivové d evo je slože-
no z r zných druh  d eva: jasan, lípa, olše. 
Cena: 623 K  za 1 sprm (sypaný prostorový metr) 
Další informace o prodeji d eva na M stském ú a-
d  Jesenice, Odbor životního prost edí nebo tel.: 
226 805 958.

•  Ordinace praktického lékaře pro dospělé v Pra-
ze 11 Chodov registruje zdarma nové pacien-
ty. Dobrá dostupnost MHD, parkování před 
ordinací.

www.elsmedic.cz, tel.: 267 910 944.

•  Provádím malířské a lakýrnické práce. Rozpo-
čet zdarma. Práce o víkendu bez příplatku. 
Kontaktní telefon: Jan Tobiáš – 604 427 432.

•  Rychloopravy obuvi, opravy brašen, kabelek 
a kožených bund, výroba klíčů, broušení nožů 
a nůžek, široký prodej obuvnické kosmetiky, 
vložek, zámků, peněženek a opasků. OC Opa-
tov, vestibul stanice Metra Opatov, P4, 

www.opravyobuvi.cz.

•  Váš Řemeslník. Veškeré stavební a řemeslnic-
ké práce pro váš dům, fi rmu, byt či zahradu. 
S pozdravem Stejskal Dušan. 

Tel.: 777 109 799.

•  Hledáme pracovníka(ci), vedení malého kolek-
tivu, administrativní práce, sklady, tech. vzdělá-
ní výhodou, zapracujeme. Na zkrácený úvazek 
nebo HPP. Po–pá 7.30–16.00 hod. Pracoviště 
Velké Popovice. Na věku nezáleží.

Tel.: 777 038 000, písemně na gato@gato.cz.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Realitní služby,
jaké si p ejete.

Ing. Svatoslav Kock
tel.: 725 607 750
svatoslav.kock@re-max.czDolní B ežany, Pražská 709

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 ŽALUZIE  

ROLETY  
SÍTĚ PROTI HMYZU

 777 038 001
www.gato.cz

VE
NK

OV
NÍ

  V
NI

TŘ
NÍ

•  Hledáme pracovníka(ci), drobná manuální prá-
ce, zapracujeme, v malém kolektivu a hezkém 
prostředí. Nabízíme volnou pracovní dobu na 
DPP, brigádu. Po–pá 7.30–16.00 hod. Pracoviš-
tě Velké Popovice. Na věku nezáleží. 

Tel.: 777 038 000, písemně na gato@gato.cz.

•  PNEUSERVIS-AUTOSERVIS
www.Autodily-Modletice.cz, tel.: 602 645 456.

•  Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce, 
štukování stěn i stropů. 

Tel.: 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
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Zažeňte nudu
a hoďte svou zahradu do gala

Vaše zahrada si zaslouží láskyplnou péči. Keře už se nemohou dočkat, až budou zastřiženy,
trávník se radostí tetelí, až ho zbavíte plsti, mechu a plevelů. A co pak, až bude vše dokonalé? 
Můžete se pustit do svých dlouho odkládaných projektů a užít si kutilství na plné obrátky.

MAKITA DLM380Z
Výkonná aku sekačka / Tichý chod / Dlouhá výdrž

Už slyšíte trávu růst? Správně, zahrádkářská sezóna pomalu klepe na dveře

HOBBY A ZAHRADA

Chodovcallcentrum@mironet.cz  |  +420 234 700 800  |  Hráského 25 - vedle OC Chodov

3.990,-
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HB PLAZA 
LÉKÁRNABILLA

OBCHODNÍ
CENTRUM
NÁKUPNÍ

THE BIKE

KIK

INZERCE
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OUTLET - SLEVY AŽ 80
%

NEJVĚTŠÍ PRAŽSKÝ
KOUPELNOVÝ OUTLET

SIKO JESENICE

●    Zbytky obkladů a dlažeb za jednotnou cenu 59 Kč/m2, (skladem 1000 m2)

●   Sprchové kouty, vany, interiérové dveře, nábytek, zrcadla a další vybavení

●    Upozorňujeme na novou otevírací dobu pobočky od 1.12.2019 

SIKO Jesenice 
Budějovická 825
252 42, Jesenice u Prahy

outlet.jesenice@siko.cz
+420 222 300 400

Po–Pá   8:00–17:00
So–Ne  ZAVŘENO
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