Rekonstrukce „hasičárny“

Povinná výměna řidičských průkazů vydaných od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000
Dnem 31. 12. 2010 končí platnost ŘP vydaných do roku 2000, proto neváhejte a průkaz
vyměňte.
Žádat lze na příslušném odboru magistrátu nebo úřadu obce s rozšířenou působností podle
místa trvalého pobytu (v Jesenici nelze). Nelze vyřídit poštou nebo elektronicky, ale je možné
nechat se zastoupit jinou osobou, stačí podepsaná plná moc (ta musí obsahovat vaše i
zmocněncovo jméno, data narození, trvalá bydliště, jeho OP, číslo vašeho starého ŘP, rozsah
plné moci, datum vzniku a zániku plné moci, váš podpis). Při podání žádosti nemusí být plná
moc ověřená, při vydání ano.
Za povinnou výměnu se neplatí žádný poplatek.
Potřebujete: jednu fotografii (3,5 cm x 4,5 cm), starý ŘP a občanský průkaz nebo pas a
vyplnit žádost.
Nový ŘP by měl být k vyzvednutí do 20 dnů od podání žádosti (za poplatek 500 Kč lze
požádat o zkrácení lhůty na 5 dní).
Když nebude průkaz vyměněn včas, jsou sankce následovné:
•
•
•

50 Kč za výměnu dokladu na úřadě
hrozba zahájení řízení pro podezření ze spáchání přestupku (§ 46 zákona o přestupcích)
a pokuta až do výše 30 000 Kč
za jízdu bez platného ŘP také pokuta od policie (na místě 2 000 Kč, ve správním řízení
2 500 Kč).

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 28. – 29. 5. 2010 v Jesenici
k volbám přišlo 762 voličů (z 1314) – tj. 57,99% (platných hlasů – 758)
Jeseničtí volili následovně (seřazeno podle počtu hlasů):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ČSSD
ODS
KSČM
TOP 09
Věci veřejné
Suverenita (J. Boboš.)
„Zemanovci“
Strana zelených
Dělnická strana...
KDU-ČSL
Strana svobod. občanů
„Cibulka“
OBČANÉ.CZ
Česká pirátská str.
Koruna Česká
ČS národně soc.

215 hlasů
137
124
87
80
42
24
20
6
6
5
4
4
2
1
1

28,36%
18,07%
16,35%
11,47%
10,55%
5,54%
3,16%
2,63%
0,79%
0,79%
0,65%
0,52%
0,52%
0,26%
0,13%
0,13%

ostatní strany nezískaly žádný hlas
zdroj: volby.cz
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•

Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje koupi části pozemků
KN p. č. 883/16 v k. ú. Jesenice u Rakovníka a KN p.č. 984/1, který vznikne
oddělením GP 905-19/2010 z pozemku KN 984 v k. ú. Jesenice u Rakovníka, a to za
2
cenu 100 Kč za m .

•

Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku
p.č. 478/3 v k. ú. Soseň z majetku Úřadu pro zastupování státu do majetku města
Jesenice.

•

Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje „Zásady pro používání fondu
rozvoje bydlení na území města Jesenice”, tyto zásady nabývají účinnosti dne
23. 3. 2010.

•

Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje závěrečný účet města Jesenice
za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009,
ze dne 11. 2. 2010, bez výhrad.

•

Zastupitelstvo města Jesenice po projednání revokuje usnesení číslo 20/6 ze dne
7.12. 2009 tak, že část pozemku 487/10 v k. ú. Jesenice u Rakovníka se neprodá.

•

Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje chod své JPO SDH II v Jesenici
pro rok 2010, která bude v režimu pohotovosti, a má pro ni v rozpočtu města
vyčleněné mzdové prostředky.

•

Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje název ulice „U Velkého
rybníka”.

(Usnesení z 83. – 87. jednání)
•

Rada města po projednání neschvaluje pronájem pozemku p.č. 1786/6 a 1805/8, oba
v k. ú. Jesenice u Rakovníka, žadatelce paní Bc. Heleně Kadlečkové, Ústí nad Labem.

•

Rada města po projednání schvaluje pronájem části pozemku KN p. č. 725/1
v k. ú. Bedlno panu Václavu Vaněčkovi, Praha 4, za cenu 1000 Kč za měsíc pronájmu.
Nájemné bude město požadovat dva roky zpětně.

•

Rada města po projednání schvaluje žádost manželů Závorových, Chata Irena,
2
Jesenice, o pronájem místa na parcele 1738/1, a to 117 m pro umístění 3 skladových
2
buněk. Nájemné se stanovuje na 5 Kč za m a rok bez možnosti oplocení pozemku.

•

Rada města po projednání schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy
Jesenice na rok 2010. Odpisový plán je přílohou usnesení.

3

•

Rada města po projednání schvaluje žádost paní Miloslavy Nistorové, Křižíkova 350,
Jesenice, o pronájem vývěsní skříňky.

•

Rada města po projednání bere na vědomí žádosti paní Danuše Kumínkové, Most,
paní Marie Terčové, Jesenice č. p.100, manželů Josefa a Anny Böhmových,
Příčná 141, Jesenice, o umístění do DPS. Žádosti budou předány sociálnímu odboru
a zařazeny do seznamu žadatelů.

•

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o sdělení PF ČR dle ustanovení
§ 2 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu pozemků z vlastnictví státu na jiné
osoby v k. ú. Jesenice u Rakovníka.

•

Rada města po projednání pověřuje starostku města Taťánu Čížkovou k zastupování
města Jesenice ve všech stavebních a územních řízeních, řízeních v oblasti životního
prostředí, vše ve správním obvodu města Jesenice.

•

Rada města po projednání bere na vědomí žádosti paní Růženy Pehové, Jesenice,
Žatecká 126, paní Alžběty Kurucové, Rakovník, pana Alexandera Novotného,
Drahouš 1, paní Jitky Supové, Krtská 57, Jesenice, paní Marie Veselkové, pana
Luboše Fidlera, Lašovice č. p.16 a slečny Vladimíry Nistorové, Chotěšov č. p. 16,
paní Lenky Berkyové, Žlutice, paní Petry Šantorové, Školní 320, Jesenice, paní Jiřiny
Poupové, Žďár č. p. 14 a znovuobnovenou žádost paní Růženy Kováčové, Žatecká 3,
Jesenice. Všechny žádosti budou předány bytové komisi a zařazeny do seznamu
žadatelů o přidělení městského bytu.

•

Rada města po projednání schvaluje vydání povolení Klubu orientačních sportů KOS
Jesenice k uspořádání cyklozávodu ve dnech 22. – 23. 5. 2010 v prostoru mezi obcemi
Hořovičky - Oráčov - Čistá - Kožlany - Kralovice - Žihle - Blatno - Černčice.

•

Rada města po projednání schvaluje vydání povolení Klubu orientačních sportů KOS
Jesenice k uspořádání závodů v orientačním běhu ve dnech 27. – 29. 8. 2010 v lesním
prostoru mezi obcemi Jesenice - Krty - Blatno - Velečín - Žihle - Podbořánky –Tlestky
- Jesenice.

•

Rada města po projednání schvaluje žádost o povolení pronájmu plochy Mírového
náměstí na akci „Středočeská autopouť“, a to 25. 5. 2010 v čase od 12.00 do 19.00
hod.

•

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací dle
zákona č.106/1999 Sb. za rok 2009, která je přílohou tohoto usnesení.

•

Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Milana Zavadila a Jaroslavy
2
Zavadilové, Praha 4, o odprodej parcely č.50/3 v k. ú. Bedlno o výměře 176 m .
Pozemek bude vyvěšen na úřední desce a poté projednán zastupitelstvem města.

•

Rada města po projednání schvaluje přidělení uvolněného městského bytu v č. p. 407
ulice V Zahradách s přihlédnutím ke stanovisku bytové komise takto:
o
o
o

Růžena Václavíková, Svobodova 378, Jesenice
Zdeňka Dlouhá, Žatecká 100, Jesenice
Věra Kalužová, Plzeňská, Jesenice.
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•

Rada města po projednání schvaluje přidělení uvolněného městského bytu
v č. p. 212 ulice Plzeňská s přihlédnutím ke stanovisku bytové komise takto:
o
o
o

Marie Gorolová, Chotěšov 34, a Rudolf Navrátil Chotěšov 28
Zdeňka Dlouhá, Školní 302, Jesenice
Petra Šantorová, Plzeňská 220, Jesenice

•

Rada města po projednání schvaluje žádost pana Miroslava Jelínka o rekonstrukci
koupelny v obecním bytě č. p. 317 ulice 5. května, Jesenice. Město Jesenice přispěje
na materiál (obklady, dlažba apod.) částkou ve výši 5000 Kč.

•

Rada města po projednání schvaluje žádost paní Lenky Václavíkové, V Zahradách
407, Jesenice, na výměnu oken s tím, že bude provedeno místní šetření a poté bude
žádost opětovně projednána v radě města. Po provedeném místním šetření nechala
rada vypracovat cenovou nabídku. Po vyhodnocení poptávkového řízení projedná rada
další postup. Po vyhodnocení došlých cenových nabídek schvaluje rada výměnu oken
firmou OKPO s.r.o. Rakovník, v celkové výši 28 852 Kč včetně DPH.

•

Rada města po projednání schvaluje ceník služeb ATC Jesenice pro rok 2010. Ceník je
přílohou tohoto usnesení.

•

Rada města po projednání bere na vědomí nabídku paní Eddy Brožové, Plzeňská 176,
2
2
Jesenice, na odprodej pozemků 883/16 o výměře 53 m a 984 o výměře 713 m , oba
v k. ú. Jesenice u Rakovníka. Případnou koupi pozemku projedná zastupitelstvo.

•

Rada města po projednání souhlasí s místní úpravou provozu na účelové komunikaci –
se stanovením dopravního značení u zastávky obce Kosobody na účelové komunikaci
p. č. 646/4 a 646/2 v k. ú. Kosobody DZ č. P6 a DZ č. B17.

•

Rada města po projednání schvaluje vzájemné započtení pohledávek a závazků s OPS
Nové Strašecí a bere na vědomí výsledek hospodaření OPS Nové Strašecí za rok 2009.

•

Rada města po projednání souhlasí s vymáháním dluhu 14 285 Kč na fa. Stavby
Jesenice, spol. s r.o. Rabasova 1197, Jesenice, prostřednictvím soukromého exekutora.

•

Rada města po projednání schvaluje podepsání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne
28. 7. 2009 na dílo „Nástavba a přístavba objektu požární zbrojnice ve výši
20 735 Kč bez DPH.

•

Rada města po projednání schvaluje výběr uchazeček o místo uklizečky na ATC
Jesenice z došlých žádostí takto:
o
o
o
o
o
o
o

Danuše Prchalová, Jesenice
Kouglová Marcela, Jesenice
Zdeňka Lísalová, Jesenice – přijata
Eva Jelínková, Jesenice
Olga Kinštová, Jesenice – přijata
Jiřina Maidlová
Jana Koričová
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•

Rada města po projednání bere na vědomí ohlášení nové provozovny paní Ivany
Tidlbachové, Hořovičky 6. Provozovna se zaměřením na stříhání a kosmetickou
úpravu psů, prodej kosmetiky pro psy a prodej stravy a vitamínů pro psy bude
otevřena v Jesenici ul. Plzeňská 175 od 1. dubna 2010.

•

Rada města po projednání bere na vědomí oznámení paní Ludmily Mihalčatinové,
V Jamce 190, Jesenice, o zahájení provozovny „Trafika“ V Jahůdkách ke
dni 3. 5. 2010.

•

Rada města po projednání bere na vědomí žádosti pana Petra Vávry, Rakovník,
o úpravu pozemku, která bude předána odboru životního prostředí k prošetření a poté
opět projednána v radě města.

•

Rada města po projednání bere na vědomí žádosti pana Petra Beneše, Chotěšov,
o pronájem pozemku KN 494/1 v k. ú. Chotěšov, který se skládá z parcel PK 494/2
2
a 497/1 o celkové výměře 11470 m , pana Josefa Pošty, Jesenice 267, o pronájem
2
pozemku 703/3 v k. ú. Jesenice u Rakovníka o výměře 29 m , pana Václava Hrona,
2
Podbořánky 26, o pronájem pozemku 1270/1o výměře 4370 m v k. ú. Podbořánky, a
žádost Milana a Jaroslavy Zavadilových, Praha 4 – Háje, o pronájem parcely p. č. 50/3
2
v k. ú. Bedlno o výměře 176 m . Pozemky budou řádně vyvěšeny na úřední desce
a poté opět projednány radou města.

•

Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Jiřího Šebora,
Kladno-Švermov, o koupi pozemku 1429/1 v k. ú. Jesenice u Rakovníka o celkové
2
výměře 1710 m , pozemek bude řádně vyvěšen a poté projednán zastupitelstvem
města.

•

Rada města po projednání bere na vědomí žádost na zábor veřejného prostranství
Občanskou demokratickou stranou 17. 5. 2010 od 13 do 18 hod. na Mírovém náměstí
v Jesenici.

•

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové změny tak, jak jsou uvedeny v příloze
tohoto usnesení. Příspěvek ZPO Jesenice a doplatek daně z převodu nemovitostí.

•

Rada města po projednání schvaluje výběr provozovatele pohostinství v ATC Jesenice
ze dvou došlých uchazečů takto:
o
o

1) Lenka Borseková, Drahouš 3 – schválena jako provozovatelka restaurace ATC
pro rok 2010
2) Roman Kourek, Most

•

Rada města po projednání schvaluje Stavitelství Ing. Palaščák, spol. s.r.o.,
Praha 5, jako realizátora akce „ÚR rekonstrukce náměstí Jesenice“ coby vítěze
výběrového řízení.

•

Rada města po projednání schvaluje pořádání akce SHŠ Ordál v termínu od
23. – 25. 6. 2010 na louce u rybníka Fikače pro MŠ a ZŠ Jesenice. Akce není určena
pro veřejnost, po ukončení akce bude místo táboření uvedeno do původního stavu.
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•

Rada města po projednání stahuje z jednání žádost pana Petra Popeláka, ul. Wintrova,
Jesenice, z důvodu chybějící projektové dokumentace.

•

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti vyjmutí ze ZPF na část parcely
487/10 v k. ú. Jesenice u Rakovníka.

•

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek slečně Gorolové a panu
Navrátilovi č. p. 212, Plzeňská ul., na pořízení kuchyňské linky ve výši 13 000 Kč
s tím, že kuchyňská linka se stane trvalou součástí bytu.

•

Rada města po projednání schvaluje vypracování výškopisu a polohopisu území
budoucích parcel „V Jahůdkách“ dle cenové nabídky ve výši 30 000 Kč včetně DPH
od firmy Stavitelství Ing. Palaščák, spol. s.r.o., Praha 5.

•

Rada města po projednání schvaluje žádost Volejbalového amatérského klubu na
bezplatný pronájem volejbalového hřiště a sálu v KD Jesenice 3. 7. 2010 na 6. ročník
soutěže „O Jesenický KVAK pohár“ a příspěvek do tomboly – dárkový balíček do
hodnoty 1000 Kč.

•

Rada města po projednání bere na vědomí svolání mimořádného zastupitelstva na
žádost 6 zastupitelů.

•

Rada města po projednání bere na vědomí žádost ČEZ distribuce a.s., o odstranění
staveb v blízkosti trafostanice 22/0,4 kV TS Kulturní dům Jesenice.

•

Rada města po projednání na základě posouzení orgánu ochrany přírody schvaluje
žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les (jedná se o bez, trní, nálet) na pozemku
1709/5 v k. ú. Jesenice u Rakovníka panu Petru Vávrovi, Rakovník.

•

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce, a. s., na pozemku p. č. 387/1 v k. ú.
Jesenice u Rakovníka. Stavba je realizována pod označením IV-12-6001202 Jesenice,
Oráčovská 396/25 – venk. vedení NN.

Sbor dobrovolných hasičů Jesenice děkuje panu Elznicovi za
darování monitoru pro potřeby sboru.
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Kino Jesenice
Středa 23. 6. pohádka Jak vycvičit draka
Letní kino poběží během letních měsíců každou středu a pátek.

Program letního kina
pátek
středa
pátek
středa
pátek
středa
pátek
středa
pátek
středa
pátek
středa
pátek
středa
pátek
středa

2. 7.
7. 7.
9. 7.
14. 7.
16. 7.
21. 7.
23. 7.
28. 7.
30. 7.
4. 8.
6. 8.
11. 8.
13. 8.
18. 8.
20. 8.
25. 8.

Katka (ČR)
Doktor od Jezera hrochů (ČR)
Percy Jackson: Zloděj blesku (Kanada/USA)
Avatar (VB/USA)
Kawasakiho růže (ČR)
Robin Hood (VB/USA)
Mamas &Papas (ČR)
Princ z Persie: Písky času (USA)
Ženy v pokušení (ČR)
Souboj titánů (VB/USA)
Sherlock Holmes (VB/USA/Austrálie)
Iron man 2
Sex ve městě 2 (USA)
Kuky se vrací (ČR)
Alenka v říši divů (USA)
Počátek (VB/USA)

Muzeum Jesenice
výstavy
• Vladimír Pokorný – Fotografie Chráněné a zajímavé druhy hmyzu (prodlouženo do 6. 6.)
• Barbie ve víru módy aneb jak šel čas (9. 6. – 25. 7., vernisáž 9. 6. v 16.00)

Akce kulturní komise
19. 6. Strašidelný les








od 20.30 hod. start u AUTOCAMPU cíl v HOSTINCI NA DRAHOUŠI
vstupné: malí 10 Kč, velcí 30 Kč
ve 20.30 hod. startují děti předškolního věku.
Prosíme, docházejte na start průběžně do 23.30 hod.
Konec akce v Drahouši není časově omezen.
K dětem školního věku doporučujeme doprovod rodičů.
Jako tradičně na Vás čekají strašidla, různé úkoly a odměny, na Drahouši disko. Za deště
se akce nekoná.

Ostatní
• 12. června – KOŇKY – závody s historickou technikou, hráz Velkého rybníka v Jesenici
od 9 hodin, pořádá SDH Jesenice
• 3. července – tradiční volejbalový turnaj O pohár KVAK u ZŠ Jesenice
večer bigbít v KD Jesenice, hraje IFA ROCK, pořádá KVAK Jesenice
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Knižní novinky
Dinosauři
Můj život s puberťákem
Slavní světoví malíři
P. Bellemare........................ Hrozná pravda
D.Brown ..........................Ztracený symbol
A. Burgess ............. Mechanický pomeranč
P. D. Castová ..............................Označená
S. Clarke .......................Merde Impossible
M. H. Clarková.................... Zrychlený tep
M. H. Clarková.................. Vánoční zloděj
A. Cleveland... O kocourovi, který přišel...
M. Cole...........................................Byznys
K. Cubeka............................... A bůh mlčel
L. Daisová ........................ Jupiterův mýtus
P. David ...................... 666 přírodních krás
P. Dvořáček.......Naše nejkrásnější zahrady
B. Erkinsová ............................ Dům ozvěn
J. Fousek......................... Myšlenky nahlas
J. Fousek.................................Cesty nadějí
D. Francis ......................... Vyrovnaný účet
R. Glazar..................................... Treblinka
N. Gordimerová............................ Poutníci
K. Hellidonoitis .................. blázen do koní
V. Hislopová ....................................Návrat
K. Hooper .......................... Mrazivé hříchy
L. Howard.................... Nebezpečně blízko
L. Child........................Zítra bude po všem
L. Child...........................................Výstřel
K. Janečková ........................Srdce v písku
Keleová – Vasilková.............Rozbité štěstí
T. McKinley............................. Krajina snů

L. Klausová............... Smutkem neobtěžuji
D. Kludská ....................................... Elvíra
S. Larsson.... Dívka, která si hrála s ohněm
V. Maylan......... Skutečný život Alžběty II.
P. Mayle ..................................Hotel Pastis
P. Mayle ..................Smetánka z Provence
S. Monyová......... Jednou nohou v blázinci
M. Peinkofer ........................Bratrstvo Run
J. Plaidy.......................K neblahému konci
M. Puzo................. Sedm katů z Mnichova
N. Robertsová ................. Ohnivý soumrak
N. Robertsová .................Poslední přípitek
M. Říha ..................................Plemena psů
S. Sheldon .................Hvězda svítí z výšky
W. Smith ................................. Kopí osudu
Z. Šmíd............................Starce na Aljašce
M. Švandrlík .......Doktor od Jezera hrochů
P. Taylor .................. Doktore, fofrem jde...
R. Tucker................Stalin na vrcholu moci
K. Tučková.......... Vyhnání Gerty Schnirch
E. Urbaníková ............ Stalo se mi všechno
E. Urbaníková .............. Všechno, nebo nic
L. Vaňková ............................. Cestou krále
V. Vondruška .. Letopisy králov. komory V.
P. Watt ................................. Kamenná pěst
E. Wiesel ............................................. Noc
P. G. Wodehouse ............Pelikán na zámku
J. Zvelebil............... Na vandru s Reflexem
J. Žáček ..................... Hádanky a luštěniny

Velikonoční výstava Základní školy a mateřské školy Jesenice v místním muzeu
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26. 4. – týden zdraví v Jesenici
Činky, kolo, pálka, míč. Teď už nemluv, raděj cvič. Vybíjenou, fotbal hrej, ještě pokřik
zavolej: „Dnešnímu cvičení nazdar! – Zdar! Zdar! Zdar!“
Tímto heslem byl v pondělí 26. dubna 2010 zahájen 5. ročník projektu na podporu
pohybových aktivit a zdravé výživy žáků s názvem „Týden s Fíkem“ neboli Týden zdraví,
který má na Základní škole, Mateřské škole speciální a Praktické škole v Jesenici již svoji
tradici.

Stejně tak jako v minulých ročnících si i letos žáci prověřili své schopnosti a dovednosti
při různých pohybových aktivitách v posledním dubnovém týdnu, na který se všichni těšili.
Po zaznění fanfár v tělocvičně školy vyzdobené dětskými pracemi s tematikou zdravé výživy
přivítala děti ředitelka školy Mgr. Anna Kuchařová. K dobré náladě přispěly písně Zhluboka
dýchat a Pramen zdraví v podání školního pěveckého souboru Sluníčko. Potlesk si zasloužily
cvičenky aerobiku pod vedením p. Schreiberové z DDM Kralovice, stejně jako chlapci
z tanečního kroužku naší školy, kteří zatančili k písni Hej, baby. Poté se již slova ujala
organizátorka akce Mgr. Dagmar Jiroušková v doprovodu Áji a Fíka. Tito maskoti akce
předávali dětem po celý týden dopisy s úkoly, při nichž si žáci mohli prověřit své schopnosti a
dovednosti. Ve školní družině ještě děti na interaktivní tabuli zhlédly motivační film „Maxipes
Fík sportuje“.
V průběhu celého týdne žáci při vyučování plnili nejrůznější aktivity zaměřené na zdravý
životní styl. Při výchově ke zdraví starší žáci vyplňovali dotazník týkající se zdravé výživy a
pitného režimu, složili básničky a pro všechny připravili mrkvový salát s jablky. Při hodině
informatiky děti na počítači sestavovaly zdravý jídelníček. V hodinách pracovní výchovy žáci
vyráběli koláže s motivem Fíka a Áji. Ve výtvarné výchově kreslili tyto pohádkové
postavičky. V úterý se žáci ve svých třídách měřili a vážili. Žáci II. stupně základní školy
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praktické spočítali, že všichni žáci naší školy měří 6949 cm, váží celkem 2319 kg a
dohromady je jim 655 let. Ve středu nás čekala polodenní vycházka zaměřená na turistiku
a plnění různých pohybových disciplín. Mladší žáci v rámci hydroterapie navštívili bazén
rakovnické speciální školy. Ve čtvrtek děti plnily sportovní aktivity a soutěžní úkoly
v tělocvičně (např. jízda na rotopedu, skok z místa, hod na cíl), zatímco žáci základní školy
praktické a praktické školy reprezentovali školu v přírodovědné soutěži Zelená stezka – Zlatý
list na Křivoklátě. Také školní restaurace se podílela na tom, aby celodenní stravování
zajistilo dětem nejen dostatečný přísun vitamínů, minerálů, bílkovin a vápníku, ale i dostatek
tekutin.
Překvapením pátečního slavnostního zakončení akce byla ukázka bojových umění a
karate pod vedením pana Jastrzebského a vystoupení taneční skupiny Lincejs pod vedením
slečny Kopřivové. Poté nás čekalo vyhodnocení výsledků v plnění disciplín. Dětem byly
odměnou čokoládové medaile, drobné věcné ceny a upomínkové listy. Úplnou tečkou za
Týdnem zdraví bylo skvělé taneční vystoupení Čokoláda tanečního kroužku naší školy, které s
děvčaty nacvičila Mgr. Dagmar Jiroušková a Radmila Sunkovská, i dynamické vystoupení
našich hostů, skupiny Lincejs z Rakovníka.
Akce přispěla nejen k rozvoji pohybové aktivity žáků, ale podpořila soutěživost dětí i
jejich radost z pohybu a motivovala je ke zdravému stravování. Vždyť zdraví je tím
nejcennějším, co člověk má.
Mgr. Eva Chalupová,
učitelka ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice
(Poznámka redakce: Týden zdraví byl akcí v rámci výuky, tedy určen pro žáky, jen slavnostní
zahájení a především slavnostní ukončení bylo „mírně“ veřejné (konalo se v tělocvičně), přišli
se podívat někteří rodiče žáků, pan Sunkovský a pozvaní hosté a účinkující.)

30. dubna – čarodějnice
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Jesenické vítání jara už má svou tradiční podobu. Po sletu třiceti velkých i malých
čarodějnic a jejich příznivců na nádvoří základní školy a společném focení následoval průvod
Jesenicí. Do kroku zpíval a na harmoniku hrál pan Richard Svítil, moderátor a diskžokej
celého večera.
Hlavní program probíhal v kulturním domě, kde kulturní komise připravila diskotéku a
soutěže pro děti, soutěž miss čarodějnice a soutěž o nejošklivější čarodějnici. Zlatým hřebem
večera bylo šermířské vystoupení SHŠ Ordál, jejímž členům se podařilo chytit opravdickou
čarodějnici, kterou za podpory diváků odtáhli k připravené hranici a upálili.
Plný sál rozzářených dětí i 77 platících návštěvníků (čarodějnice v masce měly vstup
zdarma) již sám za sebe hovoří o tom, že se večer vydařil.

13. května – Jesenická notička roztančila plný sál
Soutěžní přehlídka ve zpěvu a tanci Notička se uskutečnila ve čtvrtek 13. května 2010 ve
slavnostně vyzdobeném Kulturním domě v Jesenici. Organizátorem již 7. ročníku přehlídky
škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a speciálních zařízení byla jako
každoročně Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice. Soutěže se
letos zúčastnilo 189 účinkujících z jedenácti škol a zařízení Středočeského, Ústeckého a
Plzeňského kraje.

„Písnička pohladí a zahřeje, až nám srdce okřeje...“ konstatovala ředitelka ZŠ, MŠS a
PrŠ Jesenice Mgr. Anna Kuchařová ve svém úvodním slovu, starostka města Jesenice Taťána
Čížková popřála všem účinkujícím, aby se jim vše podařilo. Poté se slova ujala
spoluorganizátorka a moderátorka přehlídky Mgr. Olga Hanauerová a přivítala první
účinkující, zatímco Markéta Uhrová vítala příchozí a starala se o bezproblémový chod
přehlídky. Součástí zahájení byl sólový zpěv žaček jesenické Základní školy praktické, který
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měl velký ohlas. Školní pěvecký soubor Sluníčko zazpíval pásmo s názvem Z pohádky do
pohádky jako jeden z prvních účinkujících.
Již od počátku se vytvořila skvělá atmosféra. Sálem po celý den zněly písně lidové,
umělé, ale především moderní. Zhlédli jsme nejrůznější taneční a hudebně pohybová
vystoupení (country i orientální tance, hip–hop, dance aerobic). Diváci nešetřili opravdu
vřelým potleskem a chválou, vždyť každé vystoupení bylo jedinečné a výborně připravené.
Podívat se a poslechnout si pestrou směs skvělých výkonů přišli i rodiče účinkujících, místní
občané a žáci z okolních škol.
Odpolední část programu zahájila děvčata z tanečního kroužku naší školy tanečním
vystoupením „Čokoláda“, zpestřením pěveckého vystoupení žáků Základní školy praktické,
speciální a logopedické ze Žatce bylo promítání prezentace jejich školy. To už v sále, kde
vládla ještě bezprostřednější atmosféra, tančili i diváci – žáci i klienti speciálních škol a
zařízení. Program ukončili chlapci z jesenického tanečního kroužku vystoupením „Pojďte
tancovat“.
Rozhodnout, čí výkon byl v tak pestré nabídce nejlepší, nebyl pro tříčlennou porotu,
kterou tvořili Jan Jindříšek, Miluška Mottlová a Zdeňka Kapounová, vůbec jednoduchým
úkolem. Ve finále nakonec zaslouženě zvítězili všichni.
Obrovské uznání a poděkování patří všem účinkujícím i jejich vedoucím, kteří vše skvěle
nacvičili. Vřelé díky patří rovněž sponzorům, bez jejichž podpory a finanční pomoci by se
přehlídka nemohla uskutečnit. Jsou to: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Středočeský kraj OŠS, Městský úřad Jesenice, Procter & Gamble Rakona, Pekařství Šanov –
manželé Špáňovi, Pavel a Alena Johnovi, Mgr. Danuše Vopatová a Irena Lebedová.
Notička má v Jesenici svoji tradici, každá byla něčím výjimečná, ta letošní se však
skutečně vydařila. A tak se již těšíme, co nového přinese další ročník.
Za ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice
Mgr. Eva Chalupová

8. 5. – rozkrojením narozeninového dortu začala oslava sta let trvání
Domova Krajánek v Jesenici u Rakovníka.
Domov Krajánek oslavil 8. května 2010 velkou zahradní slavností sto let svého trvání.
Domov byl vystavěn a slavnostně vysvěcen 1. května 1910 císařem Františkem Josefem
I. jako Jubilejní okresní chorobinec Františka Josefa. Jako chorobinec a později Domov
důchodců sloužil do roku 1964 a potom sem začaly přicházet mentálně postižené ženy. Od
roku 2005 jsou v zařízení umístěni i muži. Unikátem tedy je, že toto zařízení, možná jako
málokteré, slouží sto let účelu, pro který byl vystavěn, tedy sociálním službám.
Oslava výročí byla naplánovaná na 8. května 2010 a na její přípravě jsme pracovali již od
léta loňského roku. V zahradě Domova vyrostl přírodní amfiteátr s jevištěm, lavičkami, byly
vysázeny nové stromy a dosud nevyužívaný areál se změnil k nepoznání. Nemalý podíl na
úpravě zahrady mají i sami klienti, kteří práci věnovali svůj volný čas.
Týden před vlastní oslavou nás hodně potrápilo počasí, které nechtělo ukázat svou
přívětivější tvář. V den oslav však byl krásný jarní den a slunce jako kdyby bylo na
objednávku a od rána se na nás usmívalo.
Byl to krásný den. Slavnost byla zahájena zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje.
Poté byl rozkrojen parádní narozeninový dort, který upekli studenti ISŠ Jesenice. Ti se též
postarali o květinovou výzdobu. Od 12 až do 22 hodin hrála nepřetržitě hudba. K tanci a
poslechu vyhrávala skupina Bonus, přišla mezi nás se svým recitálem Petra Černocká, pan
Kubec, který k nám pravidelně jezdí s hudebním pořadem, nás provedl nádhernými
melodiemi z muzikálů. Během dne vystoupili také klienti Domova se svým tanečním a
pěveckým vystoupením. K večeru mezi nás přišli Travesti se svým programem. Celá slavnost
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byla ukončena zábavou pod širým nebem. Oslava se proměnila v milé setkávání s bývalými i
současnými zaměstnanci, s rodinnými příslušníky klientů, přijeli mezi nás i kamarádi ze
spřátelených Domovů, možná poprvé si k nám našlo cestu i mnoho jesenických obyvatel.
Velké poděkování patří desítkám sponzorů, bez nichž by nebylo možné toto setkání
uskutečnit.
Během dne bylo vypuštěno 67 lampionů štěstí, stejně tolik jako žije v Domově obyvatel.
S každým lampionem jsme odeslali přání, abychom zde dál žili ve zdraví a pohodě jako
dosud.
Co bude za dalších sto let, to už se nedozvíme. Přejme si však pro dny, které přijdou, ať
jsou i dál naplněné tolerancí, pochopením a úctou člověka k člověku.
Mgr. Vlasta Dočekalová, ředitelka Domova Krajánek Jesenice u Rakovníka

15. května – rybářské závody pro veřejnost na Štikáči.
Soutěžili kadeti do 15 let, junioři 15. – 20 let a dospělí. Chytat se mohlo třemi způsoby
(plavená, feeder, položená) jedním prutem se dvěma návazci. Hodnotilo se takto:
u ušlechtilých ryb (amur, kapr, lín, štika, candát, úhoř) jejich délka (1 cm = 1 bod), u ostatních
ryb 1 kus = 1 bod. Zúčastnilo se 68 závodníků, převážně mimojesenických.

22. května – máje
Staročeské máje v Jesenici jsou už po léta dobře udržovanou tradicí, která se co do počtu
párů a nadšení májovníků nedá srovnávat s okolními vesnicemi. Ani letos tomu nebylo jinak a
proto se mohlo dvaadvacet párů 22. května vydat do průvodu po ulicích Jesenice. Ačkoliv byl
tento průvod letos mnohem kratší než minulé roky, všichni v čele s májovníkem Honzou
Dlaskem a májovnicí Dominikou Johnovou si ho pořádně užili.
Večerní zábava byla úspěšná a velice příjemná s doprovodem kapely Orion, která se
našich májů účastní již několik let. Při půlnočním dražení májky si májovníci připravili malé
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překvapení v podobě výměny krojů mezi chlapci a děvčaty, což zvlášť u chlapců sklidilo
velký ohlas. Májku po nepříliš dramatickém dražení získal Martin Worofka. Co s ní plánuje
udělat, je však zatím záhadou… Co říci na závěr? Letošní máje byly takové, jaké měly být –
tradiční, zábavné a staročeské.
foto Jana Ryšlavá, text Bára Hrabalová
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28. května – Noc kostelů v Jesenici
Do letošní Noci kostelů se zapojil (vedle dalších pěti kostelů na okrese) i jesenický kostel
sv. Petra a Pavla. Kostel se pro veřejnost otevřel úderem 18. hodiny. V 19.00 hod. začal
koncert souboru Ritornello. Pod vedením multiinstrumentalisty a šéfa skupiny Michaela
Pospíšila zpívaly a hrály zhruba 90 min. tři zpěvačky a současně hráčky na hudební nástroje
(dobové nebo jejich napodobeniny) české i italské barokní písně. Z nástrojů, které skupina
používala, byly nejvýraznější přenosné varhánky (používaly se v procesích, v malých kaplích,
při postu a adventu, nebo v domácnostech), třířadá harfa a theorba (basová loutna).
Po koncertě si návštěvníci mohli prohlédnout celý kostel včetně věže a půdy, varhan,
sakristie a zahrady. V celém kostele byly instalované obrazy Andrey Králové. Přítomný kněz i
pan Jindříšek byli připraveni provádět hosty a odpovídat na všechny dotazy.
Ve 22 hodin začala tichá noční modlitba za potřeby místní církve a obce.
Noc kostelů je po vzoru Noci muzeí a Noci knihoven akce, kdy je možné ve večerní a noční
atmosféře navštívit poslední květnový pátek jednotlivé kostely a zúčastnit se v nich koncertů,
komentovaných prohlídek, vystoupit na věž nebo nahlédnout do míst, která jsou pro veřejnost
obvykle nepřístupná. Akce jsou pro všechny návštěvníky zdarma. Každý kostel připravuje
svůj výjimečný program.
Poprvé se konala Noc kostelů ve Vídni v roce 2005 a namísto očekávaných 60 – 80 kostelů se
zapojilo 200 kostelů a modliteben. Noc kostelů se postupně rozšiřovala do dalších rakouských
regionů a v roce 2008 se zapojili zájemci z celého Rakouska. V roce 2009 Noc kostelů
„překročila hranice“ a ve spolupráci s rakouským týmem se konala v plzeňské a brněnské
diecézi.
Do Noci kostelů 2009 se v České republice zapojilo celkem 35 kostelů a modliteben v Plzni,
Čisté u Rakovníka, Bělé nad Radbuzou, Bošíně, Brně, Adamově, Letonicích, Mikulově,
Velkých Pavlovicích a Třebíči.
V roce 2010 se zapojilo na 400 kostelů a modliteben 10 křesťanských církví ve všech krajích
České republiky.
otevřené kostely na okrese
Čistá u Rakovníka, kostel sv. Václava
Jesenice, kostel sv. Petra a Pavla
Nové Strašecí, kostel Narození Panny Marie
Rakovník, kostel Nejsvětější Trojice
Rakovník, kostel sv. Bartoloměje,
Rakovník, kostel sv. Jiljí.

1. 6. – křest knížky V. Řebce v sále Dr. Spalové v muzeu Rakovník
Nová kniha Vlastimila Řebce /Po/otevřeno) je k dostání v prodejně Drogerie – papírnictví, ve
stánku Pavla Zelenky (ulice V Jahůdkách) a v prodejně novin u pí Zemanové pod městským
úřadem.
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Náš rozhovor
Na slíbený rozhovor s paní Annou Krouzovou jsem si pozval nový „písařský“ (chcete-li tak novinářský) talent, který se v Jesenici objevil, Báru Hrabalovou. Tento měsíc maturuje na
Gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku a potom hurá na vysokou! Přejme si, aby u svého
nadšení vydržela a stala se jednou pýchou Jesenice. Myslím, že na to má!
Ř.
Jak se asi cítí člověk, který jde dělat rozhovor s jedním z nejstarších občanů města?
Nervózní? Přece jen, je to dáma o tolik starší! Jak vůbec může dívka, která ještě nedosáhla
dvaceti let, porozumět paní s devadesátiletými životními zkušenostmi? Připraví se tedy na
legendu. Ale realita je taková – paní Krouzová není legenda. Je to drobná žena s laskavým
úsměvem, ale když ji někdo nazve osobností Jesenice, věnuje mu jen přísný pohled. Ve svých
letech si stále zpívá, čte bez brýlí, celý svůj život si pamatuje přesně a dokáže o něm velmi
poutavě vyprávět.
Jak se tedy tato výjimečná paní vůbec dostala do Jesenice? „Já jsem narozená
v Chotěšově, ale do Jesenice jsme vždycky chodili na jarmark. Některé děti z vesnice tam
nemohly, ale mě dědeček s babičkou vždycky vzali, když jsem chtěla. A já jsem si připadala
jako slečna, když jsem byla na jarmarku.“
Vypráví a popisuje různé obchůdky, které na místním jarmarku byly k nalezení, místní
obuvnictví i jiné obchodníky, kteří vždy přijeli z okolí do Jesenice přímo kvůli této události.
„Jezdili sem třeba z Bochova a ti měli ty nejlepší boty. Tenkrát se hodně šetřilo, ale na zimu se
vždycky koupily boty od nich.“
V té době bylo v Jesenici i mimo jarmark mnoho obchodů. Podle paní Krouzové se tady
dala najít dvě řeznictví, dva nebo tři pekaři, obuvnictví i jiné.
Na události roku 1938, mnichovskou dohodu a zabrání Sudet, si vzpomíná také velmi
dobře. Politika ale tehdy osmnáctiletou slečnu moc nevzrušovala: „Nás to nezajímalo. Hlavně
že nebyl půst a byly tancovačky. O to nám šlo. Do té doby jsme na ně nesměli, mohlo se až od
osmnácti. Předtím vůbec, jen koukat do okna.“
Za války prý s Němci, kteří zde bydleli, udržovali stále přátelské vztahy. Ještě před
válkou byly obě vesnice – Chotěšov i Jesenice – spíše německé. „V Chotěšově jsme byly jen
dvě rodiny české, ostatní byly německé. A v Jesenici to bylo taky tak.“
Po odsunu Němců ale zůstali dál v kontaktu, paní Krouzová je s nimi dodnes ve spojení.
Svého manžela poznala v Jesenici, kde měla jeho rodina galanterii, ale do Chotěšova ho
ze začátku nezvala: „On za mnou chtěl přijít, ale já bych se bála rodičů. Šamstra si přivést do
vsi! Ale vídali jsme se a moje malá sestřička mi vždycky říkala, že to poví rodičům, když jí
něco nedám.“
Na stěně visí několik nádherných obrazů, které jsem si prohlížela už při příchodu, a
najednou se dozvídám, že je maloval právě pan Krouza. „On byl nadaný, zkoušel to a já jsem
byla jeho motor. A třeba ten obraz s vílami maloval čtrnáct let, to ještě chodil do práce. Ten
obraz viděl u známých a troufl si ho malovat, tak to zkusil a udělal jednu hlavu. Já jsem si
myslela, že to bude krásná víla a ona to byla taková škaredá čarodějnice. Ptala jsem se ho,
jestli vůbec dokáže namalovat hezkou dívenku. Ale když ho za ta léta domaloval, tak jsem ho
nepřestala obdivovat.“
Pod dojmem tohoto vyprávění padá dotaz, jestli zná paní Krouzová recept na šťastné
manželství. „Já jsem ho vždycky, když se mu něco povedlo, moc obdivovala. A on byl takový
citlivý člověk. Nikdy jsem od něj neslyšela špatné slovo. A moje maminka byla taky moc
šťastná, když jsem si ho vzala.“
Dnes už paní Krouzová žije sama, ale každý den ji navštěvuje jeden z jejích synů a stará
se o ni. „Jak se o mě děti starají, to je vzor všech vzorů, ale oni doma nic jiného neviděli. Táta
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mi nikdy křivého slova neřekl a říkal, že všechno umí jen naše máma. To o mně říkal.“
Během celého rozhovoru se dostáváme k tématu víry v Boha a náboženství. Paní
Krouzová pravidelně navštěvuje kostel každou neděli a ráda vzpomíná i na chození do kostela
v mládí: „Do kostela chodili všichni. Chodilo se z Chotěšova do Jesenice a nikdo neseděl
doma, všichni byli v kostele.“
Není proto překvapením, že na otázku, na jaké období svého života nejraději vzpomíná, si
paní Krouzová vybaví vzpomínku na oslavy Božího těla. „Bylo to … týden po svatodušních
svátcích. Hrála dechovka a po Jesenici byly čtyři oltáře, jeden třeba na rohu naproti řeznictví,
po silnici byly březové proutky. Měli jsme bílé šaty a košíčky s květinami. A vždycky byla
bouřka, pokaždé jsme museli celou cestu utíkat domů. To jsme měli strach, když jsme běželi
polem. Ale bylo to krásný, člověk na to celý život vzpomíná.“
Probírat jeden dlouhý život je těžké a v případě této paní by její životní osudy určitě
vydaly na mnohem delší vyprávění, ale po dvou hodinách se přece jen přiblížil konec našeho
rozhovoru.
A padla tak poslední otázka. Co by tato úžasná žena s tolika lety za sebou poradila lidem
okolo sebe, hlavně mladým, kdyby je její rada mohla ovlivnit a pomoci jim?
„Lásku.“
Bára Hrabalová
CHVÁLÍME

3) Vlastníky domu 338, kteří se dohodli na
společné úklidové brigádě a nesobecky
uhrabali a uklidili víc, než museli. O odvoz
shrabaného materiálu se vzorně postaral
městský úřad. Poděkování patří paní Věnce
Klementovičové, tajemnici úřadu.

1) Martina Louženského za jedničkovou
rekonstrukci bývalé „cvočkárny“ (budova
na pravé straně směrem z náměstí do
Rakovníka) na kulturně-zábavní místnost,
kde se nejen seznámíte s populárními lidmi
české hudební scény (např. Jiřím
Schmitzrem), ale pobavíte se u dobrého
piva s přáteli, které jste třeba půl roku
neviděli.
Pochvalu zaslouží i malé průkazky člena
KLUBU TRUHLÁRNA, kde je drobnými
písmenky poznamenáno: Člen se od
okamžiku zaplacení členství a konkrétního
denního příspěvku podílí na kulturním dění
daného večera pořádáného Martinem
Louženským.
V měsíci květnu byli členové vybídnuti
k výběru z mimořádně rozsáhlé nabídky do
konce roku 2010. Máte-li zájem,
informujte se přímo u pana Louženského.
V každém případě jsou čtrnáctidenní
programy
obohacením
kulturního
i společenského života Jesenicka.

4) Dva nadšence, kteří zvelebují, opět za
podpory městského úřadu, polozničené
kapličky v okolí Jesenice, pana Zdeňka
Hornofa a Karla Chalupu. A nejen to!
Všechny úpravy jsou zdokumentovány
knižně! Najdeme zde řadu fotografií
i vtipný text pana Hornofa. Jmenovaný se
dokonce pustil i do poezie. Nechce sice
konkurovat nějakému Vlastimilovi, ale činí
tak víc než úspěšně. Škoda, že knížka
nemůže vyjít oficiálně a být prodejná.
Náklady prozatím přesahují možnosti
městského úřadu. Věřme, že se to jednou
povede.
5) Ředitelku Domova Krajánek Mgr.
Vlastu Dočekalovou, která připravila
důstojnou oslavu založení tohoto zařízení.
Slavilo se 8. května od 12 hodin do
půlnoci. Z bohatého programu jmenujeme
recitál Petry Černocké, taneční a hudební
vystoupení klientů Domova, vynikající
Travesti show a taneční zábavu se
skupinou Bonus. Během odpoledne si děti

2) Městské „zahradníky“, kteří se skutečně
„vrhli“ do jarního úklidu. Chodníky jsou
opět čisté, zelené prostory posekány
(připomínají koberec) a nám všem se hned
lépe dýchá.
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společně s rodiči mohly vypustit svůj
lampion štěstí. Slavnostní den přišel
podpořit i PhDr. Marcel Chládek, náměstek
hejtmana Středočeského kraje a senátor pro
oblast Rakovník a Louny.

samozřejmost, ale rekreanti a náhodní
návštěvníci se nestačí divit! Jesenickým
nádražím se můžeme pyšnit! Díky za to!
7) Radomíra Maršíka, kuchaře restaurace
Na Cháti. Výrazně zlepšil kvalitu
nabízených jídel a postupně vrací
restauraci její slávu z dob pana Jindřicha
Matějovského. Chválíme za návštěvy
z Belgie, Francie i studenty ze Žatce, kteří
se zde v rámci třídních výletů stravovali.

6) Evu Orešťákovou za příkladnou péči o
prostranství kolem vlakového nádraží.
V rámci automatizace a ovládání tratí
z jednotného obslužného pracoviště (např.
Blatno) se bývalé stanice stávají jakýmsi
„hřbitovem“. Budovy chátrají a květinové
záhonky mizí. Jesenice je prozatím
výjimkou. My Jeseničané to bereme jako

Ř.

Přečetli jsme v Raportu, 20. dubna 2010
Medaile ministerstva pedagogovi i škole
Dokonce dvě medaile putovaly z ministerstva školství do rakovnického regionu. Jedno
vyznamenání „Medaili ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně“ udělila
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová kolektivu Základní a
mateřské školy speciální Rakovník a druhou si odnesl jesenický učitel Vlastimil Řebec.
Tato medaile se uděluje jako ocenění významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo
umělecké práce vykonávané na kterémkoliv místě resortu školství a za dlouhodobé a
vynikající působení při příležitostech životních nebo pracovních jubileí nebo za mimořádně
záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v ČR. Obě
medaile byly slavnostně předány v pátek 9. dubna ve velkém zrcadlovém sále MŠMT.
„Udělení nejvyššího rezortního vyznamenání potvrzuje, že pedagogická činnost naší školy
představuje absolutní špičku ve svém oboru a všem pedagogickým pracovníkům patří velké
uznání a poděkování,“ sděluje ředitel školy Ludvík Vožeh.
Dnes jednasedmdesátiletý pedagog Vlastimil Řebec začal učit na jesenickém učilišti
v roce 1965. V letošním školním roce se tam poměrně dlouhým profesním obloukem vrátil
(ZŠ Lubenec, návrat do Jesenice a vedoucí školní inspektor v okrese Louny). Inspektorská
činnost přešla v učitelování na hotelové škole v Žatci, kde působil od roku 2000 a kam dojíždí
na několik hodin ve večerní škole stále. „A právě odtud začaly chodit dopisy na ministerstvo.
Nevím to přesně, ale tuším,“ prozrazuje. „Díky tomu se moje jméno ocitlo na ministerském
seznamu učitelů, kteří by zasloužili nějaké vyznamenání. A vyšlo to! Jsem polichocen, ale
zůstávám skromným služebníkem Jana Ámose.“
Přestože se ministryně mohla zdržet jen chvilku (spěchala na zasedání poslanecké
sněmovny), upoutala závěrem svého krátkého projevu, kde připomněla bajku, v níž se mladý
orel přizpůsobil slepicím: „Na našich školách se žáci musí stávat orly, kteří nechtějí
papouškovat. Škola, kde omezují iniciativu, nemůže stačit nové době,“ vysvětlila. Hezká
slova, že. Bohužel realita je trochu jiná. „Učitelé podporují létání, ale žáci si raději jdou
zakouřit. A učitel? Ten místo přípravy na hodinu dává pozor, zda se žáci přezuli,“ uzavírá
oceněný pedagog.
Lenka Pelcová
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UTKÁNÍ ODDÍLU KOPANÉ FC JESENICE
V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2009 – 2010

IV. TŘÍDA – FC JESENICE B – MISTROVSKÁ SOUTĚŽ
DRUŽSTVA
TJ Šanov – FC Jesenice B
FC Jesenice B – Meteor Hřebečníky
FC Hořesedly – FC Jesenice B
So. Lodenice – FC Jesenice B
FALCO Kounov – FC Jesenice B
FC Jesenice B – ESTA Oráčov B
So. Panoší Újezd – FC Jesenice B
FC Jesenice B – B. Lubná
FK Svojetín – FC Jesenice B
FC Jesenice B – FC05 Zavidov B
So. Ruda – FC Jesenice B
FC Jesenice B – FC Po Olešná B
Ol. Rakovník B – FC Jesenice B
FC Jesenice B – TJ Slabce
FC Jesenice B – TJ Šanov
Meteor Hřebečníky – FC Jesenice B
FC Jesenice B – FC Hořesedly
FC Jesenice B – So. Lodenice
FC Jesenice B – FALCO Kounov
ESTA Oráčov B – FC Jesenice B
FC Jesenice B – So. Panoší Újezd
B. Lubná – FC Jesenice B
FC Jesenice B – Ol. Rakovník B
TJ Slabce – FC Jesenice B

SKÓRE
0:7
8:0
0:3
2:2
1:4
2:0
2:4
3:1
1:2
4:2
6:1
2:0
2:3
7:3
2:0
1:1
3:1
3:1
2:0
2:3
3:0
1:1
6:1
0:3
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BRANKY
Vopat 2, John J. 2, Altman, Kotek, Marek
Novotný 4, Řehoř 2, Ryšlavý, Reištetter
Brda J., Novotný, John J.
Ryšlavý, Řehoř
Ryšlavý, Vopat, John, Řehoř
Vopat, John
Brda, Ryšlavý, Altman, Reištetter
Ryšlavý, Brda, Řehoř
Havel, Pacourek
Reištetter 2, Řehoř 2
Marek
Reištetter 2
Vopat, Novotný, John
Reištetter 2, Řehoř 2, Ryšlavý, Vopat, John
Ryšlavý, Reištetter
John J.
Reištetter 2, John P.
John J., Řehoř, Marek
Ryšlavý, John J.
Ryšlavý, John J., Reištetter
Řehoř 3
John J.
John J. 2, Reištetter 2, Majer, Altman
John J., Reištetter, Pacourek

I. B TŘÍDA – FC JESENICE A – MISTROVSKÁ SOUTĚŽ
(SKUPINA A)
KOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

DRUŽSTVA
FC Jesenice – Spartak TOS Žebrák
FK Chmel Mutějovice – FC Jesenice
FC Jesenice – Praskolesy
FC Jesenice – Sokol Braškov
SK Doksy – FC Jesenice
FC Jesenice – FK Lety
SK Senomaty – FC Jesenice
FC Jesenice – SK Ohnivec Městečko
Sparta Lužná – FC Jesenice
FC Jesenice – FK Kněževes
Sokol Dobřichovice – FC Jesenice
FC Jesenice – FK Králův Dvůr
FK Olympie Zdice – FC Jesenice
Spartak TOS Žebrák – FC Jesenice
FC Jesenice – FK Chmel Mutějovice
Praskolesy – FC Jesenice
Sokol Braškov – FC Jesenice
FC Jesenice – SK Doksy
FK Lety – FC Jesenice
FC Jesenice – SK Senomaty
SK Ohnivec Městečko – FC Jesenice
FC Jesenice – Sparta Lužná
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SKÓRE
1:2
3:1
3:0
1:3
4:0
2:2
2:0
2:2
1:0
4:2
8:1
3:2
1:0
3:0
4:3
1:0
5:0
3:3
1:0
2:4
2:0
5:1

BRANKY
Závora
Šamberger
Břečka, Kotek, Šamberger

Gregor, Havel

Havel, Závora 2, Kotek

Setnička, Šamberger,
Reištetter, Kotek, Majer

OP MLADŠÍCH ŽÁKŮ

OKRESNÍ POHÁR MLADŠÍCH ŽÁKŮ

Pepa Nos, který vystopul v Klubu Truhlárna.
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