Noví členové loutkového divadla, kteří měli premiéru 26. 6.
v pohádce Z krámu a O velké řepě

Zpráva o stavu bezpečnosti k územnímu okrsku Jesenice
za období 1. 1. 2011 – 31. 7. 2011
Policejní zpráva z katastrálního území města Jesenice za období 1. 1. 2011 – 31. 7. 2011
je zaměřena zejména na bezpečnostní situaci a přehled nápadu trestné činnosti v uvedeném
roce, které evidovalo Obvodní oddělení Policie Jesenice.
V Jesenici bylo v uvedeném období evidováno 28 přečinů, z toho se jednalo o 1x přečin
ublížení na zdraví z nedbalosti, 2x přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, 3x přečin
krádež, 4x přečin nedovolená výroba a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a
jedy, 9x přečin krádeže spáchaný vloupáním, 3x přečin zanedbání povinné výživy, 1x přečin násilí proti orgánu veřejné moci, 1x přečin maření výkonu úředního rozhodnutí,
1x přečin vydírání, 1x přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, 1x přečin
účast na sebevraždě, 1x přečin poškození cizí věci, 1x přečin nebezpečné vyhrožování.
V Jesenici bylo v uvedeném období evidováno 49 přestupků, z toho se jednalo o 10 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (alkohol v dopravě), 170 přestupků na úseku dopravy, 18 přestupků proti majetku, 1 přestupek proti veřejnému pořádku,
9 přestupků proti občanskému soužití a 1 přestupek na úseku před alkoholismem a jinými
toxikomániemi. Dále byly evidovány 3 dopravní nehody.
• V obci Kosobody byl evidován 1x přečin krádeže spáchaný vloupáním.
• V obci Chotěšov byl evidován 1x přečin krádeže.
• V obci Bedlno, Soseň nebyl v uvedeném období spáchán žádný přečin či přestupek.
Se zastupiteli obcí bylo provedeno zhodnocení úrovně spolupráce, přijatých společných
opatření a jejich přínosu z hlediska bezpečnosti. Pověření zastupitelé uvádějí, že spolupráci s policií vítají a jsou ochotni i nad rámec pracovní doby spolupracovat s policií v rámci
tohoto projektu. S prací policie jsou obce spokojeny, pouze reagují na úsporná opatření,
která se policie týkají, a nesouhlasí s tímto opatřením. Obyvatelé a samotní zastupitelé obcí se obávají, že nebude prováděno z těchto důvodů tolik preventivních akcí jako doposud.
Jedním z prioritních úkolů na další období bude opět dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu (dohled bude zaměřen na snížení nehodovosti a ochranu majetku,
ochranu zdraví a života osob) a spolupráce v rámci projektu Comunity policing se zastupiteli obce a vyhledávání společných opatření vedoucích k zajištění veřejného pořádku a snížení nehodovosti. Dále mezi prioritními úkoly zůstává předcházení nápadu trestné činnosti, preventivní činnost a zvyšování objasněnosti přečinů a přestupků.
V rámci zkvalitnění služby budou i nadále hlídky v dopoledních, odpoledních a nočních
hodinách vykonávat pěší hlídky v přiděleném obvodu. Budou probíhat kontroly chatových
oblastí ve všech částech obvodu. Prioritou OOP Jesenice je vyhledávání přečinů konaných
ve zkráceném přípravném řízení, kontroly řidičů na alkohol, pátrání po osobách.
Policisté zařazení na Obvodním oddělení policie Jesenice, okr. Rakovník se pravidelně
účastní jednání s představiteli orgánů státní správy a místní samosprávy za účelem vyhodnocení bezpečnostní situace v daném teritoriu, rovněž se policisté s územní odpovědností
účastní preventivních aktivit v rámci svěřeného území (besedy ve školách, školkách, setkání se seniory, Den dětí atd.) Jako příklad bych uvedl jednání na Integrované střední škole v Jesenici, kterých se zúčastnili příslušníci Obvodního oddělení policie Jesenice a tiskový mluvčí Územního odboru policie Rakovník nprap. René Černý, který si vybral jakožto
preventivní aktivitu seznámení žáků Integrované střední školy Jesenice s prací Policie ČR.
Tato akce byla uskutečněna ve spolupráci s Integrovanou střední školou Jesenice a Policií
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ČR. V rámci přednášky byl rozebrán rozdíl mezi trestným činem a přestupkem, uvedeny
příklady nejčastěji páchaných trestných činů – krádeže, porušování domovní svobody,
ohrožení pod vlivem návykové látky, dále pak téma domácího násilí. Během této besedy
se žáci aktivně zapojovali svými otázkami, týkající se práce Policie ČR. Dalšími dotazy
byly otázky mladistvých a drog, šikana ve škole, vazební trestní stíhání pachatelů, násilné
trestné činy, dále téma alkohol, abstinenční stavy, řízení pod vlivem alkoholu, pojem extáze, LSD, marihuana, zásady první pomoci, útvary policie ČR atd.
Také byl se zástupci policie a představiteli orgánů státní správy a místní samosprávy
v rámci Community policing projednán odchyt volně pobíhajících psů v katastrálním
území města Jesenice a poskytnutí plné moci v této věci jednat, rovněž byla projednána
témata sociálně nepřizpůsobivých občanů města a nově přistěhovaných občanů do okolních obcí, kteří v noční době ve městě Jesenice znečišťují veřejná prostranství.
prap. Aleš Boráň, inspektor

Informace pro občany o plnění rozpočtu k 30. 6. 2011
v Kč
schválený rozpočet po
skutečnost
rozpočet
změnách
Třída 1 – daňové příjmy
16 750 000
17 615 640 8 652 419
Třída 2 – nedaňové příjmy
6 764 600
5 549 468 2 863 094
Třída 3 – kapitálové příjmy
235 000
235 000
18 400
Třída 4 – přijaté transfery
4 558 400
8 063 535 4 479 385
Příjmy celkem
28 308 000
31 463 643 16 013 298
Třída 5 – běžné výdaje
26 922 000
27 901 092 13 500 942
Třída 6 – kapitálové výdaje 1 386 000
3 562 551
343 090
Výdaje celkem
28 308 000
31 463 643 13 844 032

% po
změnách
49,12
51,59
7,83
55,55
50,89
48,38
9,63
44,00

Daňové příjmy – jedná se o daně sdílené se státním rozpočtem, místní poplatky, správní
poplatky. V roce 2010 jsme za stejné období obdrželi 9 132 079 Kč (pokles o 479 660 Kč)
– klesl výběr daně z nemovitostí, odvod výtěžku z provozování loterií, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
Nedaňové příjmy – příjmy z pronájmu bytů, pozemků, nebytových prostor, příjmy za
prodej dřeva, příjmy z úroků, ze vstupného apod. V roce 2010 činily tyto příjmy
2 635 424 Kč, tj. o 227 670 Kč méně.
Kapitálové příjmy – příjmy z prodeje pozemků.
Přijaté transfery – k 30. 6. 2011 jsme obdrželi tyto dotace:
sčítání lidu 2011 – 9 295 Kč
veřejně prospěšné práce – 76 000 Kč
sociální dávky – 940 000 Kč (k 30. 6. 2010 – 600 000 Kč)
Zefektivnění výuky ZŠ – 1 215 132,80 Kč
EU peníze školám – 708 607,20 Kč
doplatek dotace na opravu chodníků – 378 000 Kč
dotace na činnost státní správy – 1 070 400 Kč (k 30. 6. 2010 – 1 257 300 Kč)
V 2. pololetí 2011 je příslíbena dotace na vybudování parku u DPS (1 215 000 Kč) a dětského hřiště V Zahradách (356 000 Kč).
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Běžné výdaje – výdaje na běžný provoz, opravy a údržbu, platby za el.energii, vodné, nákup materiálu, služeb, paliv, mzdy, pojištění, sociální dávky.
Kapitálové výdaje – nákup pozemků, zpracování projektových dokumentací k připravovaným rekonstrukcím – základní škola, kemp, nákup chaty, další část zpracování územního plánu.
V 1. pololetí 2011 město hospodařilo v souladu s plánovaným rozpočtem. Jak vyplývá
z výše uvedené tabulky, příjmy byly o 2 169 266 Kč vyšší než výdaje.
Vyšší čerpání finančních prostředků předpokládáme ve 2. pololetí, kdy se budou provádět
rekonstrukce bytů, rozvodů sítí (elektrika, voda) a střech.
Ing. Jana Pikešová, ekonomka
Vážení spoluobčané,
chtěli jsme vám touto cestou prezentovat aktivity naší školy a předat vám i informace o
výsledcích soutěží. Ráda bych touto cestou poděkovala všem pedagogům i ostatním zaměstnancům ZŠ a MŠ Jesenice, kteří svou prací značnou měrou přispívají k uvedeným
výsledkům i realizaci jednotlivých akcí. Moje poděkování patří samozřejmě i žákům, kteří
se na těchto výsledcích podílejí.
Jako škola se snažíme spolupracovat se zřizovatelem, se zákonnými zástupci, ale i
s různými organizacemi. Žákům a dětem se věnujeme i v rámci mimoškolních aktivit, kde
nám s různými kroužky pomáhají i vedoucí, kteří nejsou zaměstnanci školy, ale jsou
ochotni s dětmi pracovat. I jim patří velké poděkování, protože práce není vždy jednoduchá. V minulém školním roce jsme ve škole mohli žáky zapojit do patnácti skupin v rámci
dvanácti zájmových kroužků.
Zároveň se neustále zajímáme o možnosti získávání mimorozpočtových financí
z různých grantů a projektů. V současné době jsme dokončili realizaci projektu z ROP
Střední Čechy, ze kterého jsme vybavili školu interaktivními tabulemi a zároveň proškolili
pedagogy pro práci s interaktivní technikou.
Dále u nás probíhají následující projekty:
• Podpora podnikání (Podpora podnikatelských znalostí, dovedností a schopností žáků v počátečním vzdělávání pomocí výukového programu, který byl v rámci projektu
vytvořen. Žáci se s touto tematikou seznamují v hodinách výchovy k občanství v 6.–
9. ročníku.)
• Rozšíření výuky anglického jazyka na základních školách Středočeského kraje
(Projekt je zaměřen na zavedení výuky Aj od 1. ročníku. Do tohoto projektu bylo vybráno pouze 13 základních škol Středočeského kraje. Výuka probíhá programem Super – Nature, který zohledňuje vzdělávací potřeby žáků mladšího školního věku.)
• Profesní vzdělávání učitelů – Škola 21 (Od letošního školního roku probíhá vzdělávání celého pedagogického sboru v rámci projektu Profesní vzdělávání učitelů – Škola 21 – v rozsahu 60 hodin, tj. 5 modulů, a to v době od září 2010 do února 2012. Do
tohoto projektu je zařazeno 16 škol Středočeského kraje, z toho 10 základních škol.)
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• EU peníze školám (Projekt Inovace a zkvalitnění výuky jsme zaměřili částečně na
vybavení školy, ale hlavně na vytvoření výukových materiálů pro žáky. Tyto materiály budou vytvářet pedagogičtí pracovníci školy i s využitím interaktivní techniky
z dokončeného projektu.)
Přeji všem čtenářům příjemný zbytek léta a děkuji za zaměstnance i za děti a žáky všem,
kteří nám pomáhají jak při práci s dětmi, tak různými sponzorskými dary, popř. financováním různých aktivit.
Mgr. Danuše Vopatová
Přehled akcí zorganizovaných Základní školou Jesenice ve druhém pololetí š. r. 2010/2011
Akce základní školy
4. 1. dějepisná exkurze 7. a 8.tř. – Muzeum TGM Rakovník: Bitva u Rakovníka 1620
4. 1. běžky – 9. tř.
5. 1. běžky – 7. tř.
5. 1. školní kolo Pythagoriády – 5. tř.
14. 1. Klub mladého diváka: Saleziánské divadlo – Strakonický dudák
25. 1. 3. a 4. tř. exkurze Mořský svět Praha
26. 1. den otevřených dveří: projekt Super-Nature
31. 1. přírodopisná exkurze 9. tř. – Geosvět Praha
31. 1. zápis do první třídy
26. 2. dětský karneval
2. 3. školní kolo Pythagoriády – 6., 7. a 8. tř.
3. 3. přírodopisná exkurze 1. tř. a MŠ – ZOO Praha
11. 3. přírodopisná exkurze 6. tř. – CHKO Křivoklát
16. 3. Klub mladého diváka: Divadlo V Dlouhé – Škola základ života
18. 3. Matematický klokan
28. 3. přírodopisná exkurze 6. a 7. tř. – ZOO Praha
11. – 14. 4. sběr papíru (1920 kg časopisů, novin a letáků, 1020 kg kartonu a 480 kg víček)
12. 4. Divadélko Karla Čapka – Pokladnice českého dramatu: 5. – 9. tř.
19. 4. exkurze po pražských památkách 5. a 7. tř.
27. 4. focení tříd
29. 4. dějepisná exkurze 9. tř. a dějepisného semináře – Muzeum TGM Rakovník: výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství
11. – 13. 5. druhá část expedice 4P Vlašim – 6. tř.
12. 5. exkurze 9. tř., dějepisného semináře a alternativní výtvarné výchovy – hrad Klenová a Klatovy
16. 5. Divadélko Kuba – Mňam pohádky: 1. – 5. tř. a MŠ
25. 5. Zlatá kulička: 1. – 5. tř.
26. 5. KD Jesenice: Jarní setkání – vystoupení v KD pro rodiče
31. 5. Klub mladého diváka: Divadlo ABC – Král Lear
6. 6. Den životního prostředí v prezentacích žáků 6. tř.
8. 6. výlet 2. a 3.B tř.: Techmania Plzeň, Muzeum strašidel a DinoPark Plzeň
9. 6. protidrogová prevence: 7. a 8. tř. – vlak Revolution train
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14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
21. 6.
21. 6.
21. 6.
21. 6.
22. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
27. 6.
27. 6.
28. 6.
30. 6.

dějepisná exkurze 9. tř. – zámek Chyše
cvičný požární poplach
přírodopisná exkurze 4. tř. – Naučná stezka Jesenicka
výlet 1. tř. – okolí Jesenice
výlet 3.A a ŠD – westernové městečko Dnešice u Plzně
dějepisná exkurze 5. a 9. tř. – hrad Červený Újezd, hora Říp a Terezín
přírodopisná exkurze 6. tř. – Naučná stezka Jesenicka
výlet 8. tř. – okolí Jesenice
Den s Ajaxem: 1. – 5. tř.
pasování prvňáčků na čtenáře
cyklovýlet ekologů – Žihle: Dědek a Bába
Den zdravého životního stylu: 6. – 9. tř.
atletický trojboj: 1. – 4. tř.
školní turnaj ve florballu
školní Indiánská stezka: 1. – 7. tř.
rozloučení s 9. tř.

Podrobné informace naleznete na www.zsjesenice.cz
Akce mateřské školy
10. 1.
18. 1.
2. 2.
22. 2.
25. 2.
1. 3.
3. 3.
28. 3. – 1. 4.
18. – 20. 4.
2. 5.
16. 5.
26. 5.
27. 5.
30. 5.
31. 5.
1. 6.
7. 6.
8. 6.
28. 6.

vycházka do lesa – „Neseme zvířátkům zásoby“
návštěva v ZŠ – předškoláci
kouzelník v MŠ
výlet vlakem a divadelní představení v Rakovníku – Jak se zbavit čerta
karneval v MŠ
celodopolední vycházka do lesa – „Hledání pokladů jarních skřítků“
výlet do ZOO Praha s výukovým programem
loučení se zimou – lidové tradice
Velikonoce v MŠ – výstavka prací
exkurze – SDH, nádraží
Divadélko Kuba – Mňam pohádky (divadelní představení v ZŠ)
Jarní setkání – vystoupení v KD pro rodiče
Den dětí v ISŠ
hudební vystoupení v MŠ – písničky Zdeňka Svěráka
návštěva místního muzea – výstava panenek
Den dětí v MŠ
výlet do Křivoklátu
návštěva pracovnic PPP v MŠ
slavnostní rozloučení s předškoláky na MěÚ Jesenice
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Úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách ve druhém pololetí š. r. 2010/2011
1. 2. okresní kolo dějepisné olympiády
9. místo: Zdeňka Sajfridová (16 soutěžících)
10. 2. okresní kolo konverzační soutěže v Aj
kategorie I. A (17 soutěžících) 8. místo: Tomáš Vyleta (7. tř.)
9. místo: Zbyněk Fiala (7. tř.)
kategorie II. (22 soutěžících)
10. – 11. místo: Zdeňka Sajfridová (9. tř.)
12. místo: Marie Zikulová (9. tř.)
2. 3.školní kolo Pythagoriády
úspěšnou řešitelkou se stala Eliška Brdová z 8. tř., která získala 9 bodů z 15.
9. 3.okresní kolo zeměpisné olympiády:
Kategorie B (8 soutěžících): 4. místo: Tomáš Vyleta (7. tř.)
Školní kolo biologické olympiády kat. C (8. a 9. tř.):
9 žáků: 1. místo: Aneta Černohorská (9. tř.)
2. místo: Michal Tatzauer (9. tř.)
3. místo: Zdeňka Sajfridová (9. tř.)
Školní kolo biologické olympiády kat. D (6. a 7. tř.):
9 žáků: 1. místo: Václav Hron (6. tř.)
2. místo: Šárka Hudčeková (6. tř.)
3. místo: Petra Sunkovská (6. tř.)
18. 3. Matematický Klokan
Kategorie Cvrček (2. - 3. tř.): 1. místo: Petr Koníř (3.B tř.) - 56 b, mezi 10 nejlepšími na okrese
2. místo: Martin Vyleta (2. tř.) - 43 b
3. místo: Jakub Rampas (3.A tř.) - 42 b
Kategorie Klokánek (4. - 5. tř.): 1. místo: Monika Bezstarostová (5. tř.) - 67 b
2. místo: Štěpánka Kouglová, Alice Čížková (5. tř.) - 65 b
3. místo: František Moučka (4. tř.) - 56 b
Kategorie Benjamín (6. tř): 1. místo: Radim Měchura (6. tř.) - 53 b
2. místo: Michaela Höfnerová (6. tř.) - 46 b
3. místo: Petra Sunkovská (6. tř.) - 37 b
22. 3. okresní kolo olympiády v českém jazyce:
26 soutěžících: 6. - 7. místo: Zdeňka Sajfridová (9. tř.)
5. 4.Okresní kolo biologické olympiády kat. C (8. a 9. tř.):
19 žáků: 6. místo: Aneta Černohorská (9. tř.)
10. místo: Zdeňka Sajfridová (9. tř.)
6. 4.Okresní kolo matematické olympiády:
6. tř. (21 žáků): 10. - 13. místo: Šárka Hudčeková
7. tř. (16 žáků): 9. - 10. místo: Tomáš Vyleta
8. tř. (9 žáků): 2. - 4. místo: Daniel Skála

7

7. 4.Indiánská stezka (místní kolo Rakovník):
Kategorie MD (12 dvojic): 3. místo: Petra Sunkovská, Bára Komárková (6. tř.)
Kategorie MCH (10 dvojic): 3. místo: Radim Měchura, Václav Hron (6. tř.)
Kategorie SD (11 dvojic)
1. místo: Barbora Havlíčková, Kateřina Vanická (6 . tř.)
Kategorie SCH (13 dvojic): 4. místo: Michal Žebrakovský, Tomáš Vyleta (7. tř.)
12. 4. Okresní kolo biologické olympiády kat. D (6. a 7. tř.):
28 žáků: 1. místo: Václav Hron (6. tř.)
8. místo: Šárka Hudčeková (6. tř.)
10. místo: Petra Sunkovská (6. tř.)
20. 4. Okresní kolo botanické soutěže - okrasné rostliny:
I. kategorie (4. - 5. tř, 29 žáků): 4. - 9. místo: Jolana Ťažiarová (5. tř.)
4. - 9. místo: Alice Čížková (5. tř.)
II. kategorie (6. - 7. tř, 36 žáků): 1. místo: Václav Hron (6. tř.)
2. místo: Petra Sunkovská (6. tř.)
4. místo: Šárka Hudčeková (6. tř.)
10. - 16. místo: Bára Komárková (6. tř.)
10. - 16. místo: Tereza Bekárková (7. tř.)
III. kategorie (8. - 9. tř, 39 žáků): 8. - 12. místo: Aneta Černohorská (9. tř.)
17. - 20. místo: Nikola Pokorná (8. tř.)
4. 5.Ekologická soutěž Rakovník: Životní prostředí kolem nás
I. kategorie 16 žáků: 3. místo: Štěpánka Kouglová, Pavla Petrániová (5. tř.)
4. - 6. místo: Milan Ondič, Alice Čížková (5. tř.)
4. - 6. místo: Jolana Ťažiarová (5. tř.)
II. kategorie 27 žáků: 1. místo: Vašek Hron, Karel Červenka (6. tř.)
12. - 15. místo: Tomáš Vyleta, Zbyněk Fiala (7. tř.)
12. - 15. místo: Šárka Hudčeková, Petra Sunkovská (6. tř.)
III. kategorie 27 žáků: 8. - 10. místo: Marie Zikulová, Michal Tatzauer (9. tř.)
11. místo: Zdeňka Sajfridová, Aneta Černohorská (9. tř.)
7. - 8. 5. Krajské kolo Zelená stezka – Zlatý list, Křivoklát
kategorie mladší (10 družstev) 1. místo: Vašek Hron, Dominik Břicháč, Radim Měchura,
Petra Sunkovská, Kateřina Vanická a Šárka Hudčeková (6. tř.)
24. 5. Krajské kolo biologické olympiády kat. D (6. - 7. tř.) - Mělník (34 soutěžících)
11. místo: Vašek Hron (5. tř.)
25. 5. Zlatá kulička
1. tř.: 1. místo: Sabina Jankovská (47 b)
2. místo: Kateřina Dlouhá (57 b)
3. místo: Stanislava Čížková (69 b)
2. tř.: 1. místo: Veronika Doležalová (25 b)
2. místo: Matyáš Devera (41 b)
3. místo: Veronika Honzíková (42 b)
3. tř.: 1. místo: Jan Drábek (35 b)
2. místo: Lukáš Hocek a
Dita Kulhánková (47 b)

3. místo: Petr Koníř (50 b)
4. tř.: 1. místo: Tomáš Kejla (15 b)
2. místo: Jan Vodrážka (30 b)
3. místo: Dominik Kolář (34 b)
5. tř.: 1. místo: Štefan Čerňák (21 b)
2. místo: Alice Čížková,
Pavla Petrániová a
Lucie Wünschová (26 b)
3. místo: Štěpánka Kouglová (27 b)
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7. 6. krajské kolo Indiánské stezky: Čabárna
(6 dvojic) 5. místo: Bára Havlíčková, Kateřina Vanická
13. - 19. 6. Národní kolo Zelená stezka - Zlatý list, Nové Město pod Smrkem
kategorie mladší (12 družstev) 4. místo: Vašek Hron, Dominik Břicháč, Radim Měchura,
Petra Sunkovská, Kateřina Vanická a Šárka Hudčeková (6. tř.)
28. 6. Školní indiánská stezka (první místa)
1. tř.: Karolína Čirčová, Dan Dostál, Dominik Lekeš, Adéla Švandrlíková, Tomáš Nistor
2. tř.: Smajlíci - Anna Chválová, Adéla Parpelová, Veronika Doležalová, Aneta Moučková
3. A tř.: Bezvadná čtyřka - Jakub Rampas, Dan Braun, Milan Sunkovský, Vojtěch Stibor
3. B tř.: Sparta - Josef Kougl, Tomáš Vašmucius, Milan Bešík, Petr Koníř
4. tř.: Škorpíci - Tomáš Kejla, Milan Jelínek, Dan Kadeřábek, Jan Vodrážka
5. tř.: Brutusačky - Š. Kouglová, Adéla Sirotková, Dominika Šprincová, Pavla Petrániová
6. tř.: Káčka - Kateřina Vanická, Karolína Pokorná, Kateřina Dolejšová
7. tř.: Tomáš Vyleta, Zbyněk Fiala, Patrik Přikryl, Michal Žebrakovský
Školní celoroční přírodovědná soutěž Od podzimu do jara
Mladší žáci (2. - 4. tř, 12 žáků): 1. místo: Veronika Doležalová (2. tř.)
2. místo: Eva a Petr Konířovi (4. a 3.B tř.)
3. místo: Kateřina Jančová (3.A tř.)
Starší žáci (5. - 8. tř, 9 žáků): 1. místo: Tomáš Uher, Tomáš Tatzauer (5. tř.)
2. místo: Šárla Hudčeková, Kateřina Vanická (6. tř.)
3. místo: Adéla Hronová, Jolana Ťažiarová (5. tř.)

Sportovní výsledky
22. 3. Silový čtyřboj v Lužné u Rakovníka
3. místo: Barbora Havlíčková (6. tř.), Michaela Sajfridová, Monika Šantorová (7. tř.)
4. místo: Monika Drábková (8. tř.), Lenka Marková, Aneta Černohorská, Aneta Alexijová (9. tř.)
4. 5. Odznak všestrannosti olympijských vítězů Rakovník
28 chlapců: 8. místo: Samuel Pfejfer (7. tř.)
27 dívek: 14. místo: Michaela Sajfridová (7. tř.)
18. 5. Atletika I. stupeň Rakovník - jednotlivci chlapci
Běh na 50 m - 2. tř. (21 ž.)
4. místo: Milan Šika - 8,8 s
Běh na 50 m - 2. tř. (21 ž.)
6. místo: Matyáš Devera - 8,9 s
Skok do dálky - 2. tř. (16 ž.) 5. místo: Matyáš Devera - 310 cm
Skok do dálky - 3. tř. (18 ž.) 2. místo: Jakub Rampas - 325 cm
Skok do dálky - 3. tř. (18 ž.) 8. místo: Tomáš Vašmucius - 310 cm
Skok do dálky - 4. tř. (17 ž.) 4. místo: Marek Doležal - 350 cm
Skok do dálky - 4. tř. (17 ž.) 7. místo: Tomáš Kejla - 330 cm
Hod míčkem - 2. tř. (20 ž.)
7. místo: Tomáš Horvát - 21,50 m
Hod míčkem - 5. tř. (13 ž.)
5. místo: Dominik Kolář - 37,50 m
18. 5. Atletika I. stupeň Rakovník - jednotlivci dívky
Běh na 1500 m - 3. tř. (14 ž.) 6. místo: Tereza Kvíderová - 7:13 min.
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27. 6. Školní florbalový turnaj - mladší žáci
1. místo - Bastardi Marek Doležal, Dominik Kolář, Tomáš Kejla,
František Moučka, Tomáš Rampas, David Kadeřábek,
Jan Vodrážka, Adéla Churanová (4. tř.)
2. místo - Lamky z Jesenice Alice Čížková, Monika Bezstarostová, Jakub Pokorný,
Jan Opat, Tomáš Tatzauer, Pavla Petrániová
a Marie Vernerová (5. tř.)
3. místo - Pět postrachů Roman Jaroš, Jan Sejpka, Dominik Jankovský,
Tomáš Uher, Miroslav Lisner (5. tř.)
27. 6. Školní florbalový turnaj - starší žáci
1. místo - Máslíčka Jaroslav Mutínský, Václav Dlask, Zdeněk Vondrák,
Zdeněk Novotný, Jan Hazucha, Jakub Svatoň (8. tř.)
2. místo - Fat Monkeys Samuel Pfejfer, Zbyněk Fiala, Dominik Kapoun,
Tomáš Vyleta (7. tř.)
3. místo - Hemoglobin Trottles Martin Tauš, Petr Brož (9. tř.),
Michal Žebrakovský, Patrik Přikryl (7. tř.)
27. 6. Atletický trojboj – I. stupeň (školní kolo)
1. tř. chlapci 1. místo: Jan Blaho
2. místo: Miroslav Jelínek
3. místo: Dominik Lekeš
2. tř. chlapci 1. místo: Tomáš Horvát
2. místo: Milan Šika
3. místo: David Halámek
3. A tř. chlapci 1. místo: Jakub Rampas
2. místo: M. Sunkovský
3. místo: Daniel Braun
3. B tř. chlapci 1. místo: Martin Pokorný
2. místo: T. Vašmucius
3. místo: Josef Kougl
4. tř. chlapci 1. místo: Ondřej Mareš,
Stanislav Svašek
2. místo: Michal Jelínek
3. místo: Marek Piškule

1 tř. dívky 1. místo: Karolina Čirčová
2. místo: Nela Havlíčková
3. místo: Karolína Břicháčová
2. tř. dívky 1. místo: K. Viktorová
2. místo: Julie Rácová
3. místo: Katka Dohnalová
3. A tř. dívky 1. místo: V. Kulinová
2. místo: Z. Veselková
3. místo: Kateřina Jančová
3. B tř. dívky 1. místo: Tereza Kvíderová
2. místo: Dita Kulhánková
3. místo: Jana Fedáková
4. tř. dívky 1. místo: Lenka Danielová
2. místo: Eliška Kinská,
Klára Švidroňová
3. místo: Eva Konířová

Mgr. Petr Koníř

Přehled akcí
• 20. 8. Krty – Velká prázdninová show (Spanilá jízda traktorů s hledáním pokladu, odpolední zápolení v různých disciplínách na návsi, večerní taneční Chlapincová zábava)
• 5. 9. Rakovník – 19.00 koncert Martiny Kociánové v chrámu sv. Bartoloměje

Letní kino
12. 8. Rio ...............................85 Kč
17. 8. V peřině .......................75 Kč
19. 8. Ženy sobě.....................80 Kč

24. 8. Lidice ........................... 75 Kč
26. 8. Thor.............................. 85 Kč
31. 8. Princ a pruďas .............. 80 Kč
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Proběhlo
25. 6. Charitativní turnaj Golf Parku Podbořánky
V samém závěru uplynulého školního roku se uskutečnil charitativní golfový turnaj
v Podbořánkách věnovaný ve prospěch Základní školy, Mateřské školy speciální a Praktické
školy Jesenice.
Účastníky byli nejen pozvaní golfisté, ale také žáci naší školy a rodiče. Mezi pozvanými hosty byl i starosta města Jesenice ing. Jiří Svoboda, CSc. a místostarosta ing. Roman Valuš. Členové klubu se od časného větrného rána snažili na greenu uhrát co nejvíce, protože to vypadalo
na déšť. Ale ani naši žáci nezaháleli.
Náš školní golfový tým nejprve absolvoval dopolední rozcvičku pod vedením odborných trenérů. Později si mezi sebou také změřili své síly a zasoutěžili si v patování a v odpalu. Po sportovním zápolení a výborném obědě se však naši žáci museli soustředit ještě jednou. Pro všechny přítomné bylo připraveno vystoupení našeho pěveckého sboru Sluníčko, které bylo na téma
„Prázdniny“.

Dále pokračoval připravený program aukcí. Tohoto úkolu se zhostila patronka naší školy paní Jitka Hrabalová a snažila se výrobky dětí nedat jen tak. Hostům se vtipně připravená aukce
líbila a dali to patřičně najevo. Na koho se nedostalo, mohl si další výrobky žáků koupit
v připraveném stánku, kde se vystavovala řada dalších vkusných bytových dekorací (batikované polštáře, čajová prostírání, nástěnné hodiny, reprodukce obrazů…)
V další části se konal takzvaný trable shot. Všichni ti, kteří chtěli podpořit naše žáky, si mohli koupit i několik míčků a soutěžit v odpalu do dálky.
V závěru dne se uskutečnilo vyhodnocení všech golfových kategorií a i naši mladí golfisté si
odnesli řadu ocenění. Tentokrát golfisté přebírali ocenění v podobě výrobků našich dětí a naše
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děti zase získaly za soutěžení v obou kategoriích poháry, věcné ceny a dobroty. Celý den se vydařil.
Velké poděkování si zaslouží nejen pedagogové naší školy, kteří s dětmi připravili výrobky
na aukci a nacvičili pěvecké vystoupení, ale hlavně paní Jitka Hrabalová, naše patronka, majitel
Golf Parku pan Willi Dieter, ředitel Hotelu Jesenice, pan Kacetl a v neposlední řadě pan manažer Luděk Müller, kteří vlastně tuto akci pro naše žáky vymysleli, připravili a po celou dobu se
snažili, aby výtěžek stál za to. A opravdu stál za to.
V úplném závěru byl paní ředitelce předán obrovský šek s částkou 27 573 Kč. Získaná částka
bude věnována na část vybavení školní Sluneční zahrady, která je určena pro volný čas dětí, na
rehabilitaci a relaxaci.
Markéta Uhrová

28. 6. slavnostní rozloučení s předškoláky na MěÚ Jesenice
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