Město Jesenice si Vás dovoluje pozvat na

2. městský ples
v sobotu 19. února 2011 od 20 hodin
•
•
•
•
•

v KD Jesenice
hraje Melodie Rakovník
cena vstupenky: 70 Kč
bohatá tombola
vystoupí Skupina historického
šermu Ordál

Jednání rady města č. 5 ze dne 10.1.2011
Dne 10. ledna se uskutečnilo 5. jednání rady města – viz zápis z 5. schůze rady
zveřejněný na www.jesenice-ra.cz . Na programu jednání bylo připraveno 24 bodů plus
bod č. 25 různé. Z mého pohledu patřily mezi nejdůležitější projednávané body:
o

Návrh rozpočtu hospodaření města na rok 2011 a současně byla předložena
rozpočtová pravidla, která metodicky upravují, jak a kdo může s rozpočtem
v průběhu roku nakládat. Vlastní rozpočet je sestaven v této fázi jako přebytkový –
cca ve výši 1,6 mil. Kč s tím, že tyto prostředky budou použity dle potřeby v roce
2011. Konečné schválení rozpočtu včetně pravidel hospodaření bude na programu
veřejného zasedání zastupitelstva dne 16. února od 18.00 hodin.

o

Programové prohlášení vedení města.
Tento dokument byl již v průběhu tohoto měsíce předán do schránek našich občanů.
Bylo dohodnuto, že vedoucí jednotlivých týmů připraví v rámci určených 9 oblastí
nejdůležitější cíle – úkoly – priority a tyto předloží do konce února na jednání rady.
Po schválení radou, případně zastupitelstvem budou jednotlivé projekty postupně
realizovány.

o

Organizační změny a úpravy platů v rámci městského úřadu.
Rada schválila předložené návrhy organizačních úprav a platových úprav, které
připravili starosta ve spolupráci s tajemnicí městského úřadu. Organizační změny
sledovaly a zajišťují zejména rovnoměrnější vytížení jednotlivých odborů a
pracovníků městského úřadu, zřízení útvaru „technické služby města“, úsporu
½ pracovní síly, vytvoření časového prostoru u tajemnice městského úřadu pro řídící
práci, komunikaci s občany a externími institucemi apod. Současně se změnou
organizace bylo odsouhlaseno snížení platů zaměstnanců městského úřadu o 10%
s platností od 1. ledna 2011. Organizační změny vstoupí v platnost od 1. března
2011. Provedená opatření přináší celkovou úsporu v rozpočtu města pro rok 2011 cca
ve výši 400 tis. Kč.

o

Lesy města Jesenice.
Město v současnosti vlastní lesy o rozloze 586 ha. Dále bylo v současné době
zapsáno do katastru dalších 129 ha. V této oblasti jsou nyní řešeny dva okruhy
problémů. Za prvé bylo z rozhodnutí rady města ze dne 25. 11. 2010 podána žaloba
na Lesy ČR o částku 240 tis. Kč z důvodu neoprávněného hospodaření v lesích města
Jesenice v období 2007 – 2009. Dále je řešena otázka, jak hospodařit v našich lesích
v budoucnu. K této problematice má starosta předložit návrhy na další postup do
konce února 2011.

Na takto malém prostoru nelze zmiňovat všechny další, i když rovněž zajímavé body
programu, které se týkají každého z nás. Pokud máte zájem, seznamte se s výsledky
jednání rady v zápise zmíněném již na počátku.
Přeji hezký den.

Ing. Jiří Svoboda, CSc.
starosta
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Zimní údržba místních komunikací, chodníků města Jesenice a přilehlých obcí
Dovolte mi sdělit Vám několik informací k zajištění zimní údržby místních komunikací,
chodníků města Jesenice a údržby v přilehlých obcích Kosobody, Chotěšov, Bedlno,
Soseň a Podbořánky.
Údržbu zimní komunikace zajišťuje firma ČNES Kladno, středisko Jesenice a zároveň
jsme využili nabídky ISŠ Jesenice, kde v rámci AUTOŠKOLY p. Grunda nám provádí
prohrnování místních komunikací. V případě kalamitního stavu spolupracujeme s firmou
DROPS a firmou TM JESENICE, které nám vypomáhají frézou, čelním nakladačem a
traktorem.
Zaměstnanci městského úřadu se snaží udržovat stav chodníků a přilehlých komunikací
vozidlem MULTICAR (prohrnování, solení).
Od 1. ledna letošního roku jsme zřídili pro občany Jesenice veřejnou službu, která se
stará nejen o výpomoc při odklízení sněhu, ale velmi pomáhá nám všem od velkého
nepořádku, který se objevil po oblevě. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat, jelikož
denně zametli velké množství psích výkalů a neskutečné množství odpadků.
Úpravu komunikací a chodníků jsme stanovili dle nejvíce frekventovaných částí města.
Město Jesenice děkuje občanům a organizacím, kteří nám pomáhají s úklidem
chodníků a komunikací v našem městě. Doufáme, že jsme se v letošní zimě
s kalamitními situacemi vyrovnali v dobrém.
V případě Vámi zjištěných nedostatků se prosím kdykoliv obraťte na městský úřad ,
abychom mohli okamžitě sjednat nápravu (číslo telefonu 313 599 214 nebo 724 893 374).
Klementovičová Slavěna, tajemnice MěÚ Jesenice
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Poplatek ze psů
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Jeseničtí železniční modeláři pokračují v díle pana Vladimíra Zusky
Kroužek železničních modelářů působí za Základní škole Jesenice nepřetržitě od r. 1964
a je jedním z nejstarších kroužků železničních modelářů v ČR a jediným, který se za celou
dobu svého působení nemusel stěhovat. Od otevření stávající budovy Základní školy nás
najdete ve stejné klubovně. Jen žáci přicházejí a odcházejí, někteří dříve, většinou ale
vydrží až do ukončení školní docházky.
Naštěstí se nám nemění příliš vedoucí. Zakladatel kroužku pan Vladimír Zuska kroužek
vedl více jak 30 let, na jeho práci navázal Jiří Berka se svým synem Petrem.
Od svého založení pedagogem panem Zuskou se kroužek železničních modelářů
zaměřuje na podporu a rozvoj osobnosti žáků, technickou a manuální zručnost, mezilidské
vztahy, aplikaci fyziky, matematiky, logické myšlení a práci v týmu. Kroužek téměř nikdy
netrpěl nedostatkem žáků až na období masivního nástupu počítačů. V posledních letech
vidíme výrazný nárůst zájmu o kroužek a hlavně dlouhodobou stabilizaci členů. Nejsou
vyjímky, že někteří členové navštěvují kroužek od 2.či 3. třídy až do opuštění základní
školy v 9. třídě, vytrvalci pak vypomáhají i jako středoškoláci. V současné době kroužek
navštěvuje 10 žáků z Jesenice, Vroutku, Petrohradu a Kralovic.
Tradičním dnem schůzek je pátek v době od 16. do 18. hodiny, náplní schůzek je
především práce na kolejišti, stavba modelů a výcvik v jízdách na stálém kolejišti.
Velkým bohatstvím je stálé kolejiště umístěné v klubovně v základní škole, které je
unikátní svoji výtvarnou hodnotou, šíří použitých technik a materiálů a hlavně unikátním
systémem analogového ovládání, jehož autorem byl pan Vladimír Zuska. Tento systém
řízení dává možnost zaměstnat při ovládání kolejiště najednou 3 žáky na pozici „výpravčí“
a 3 žáky na pozici „strojvedoucí“. Toto stálé kolejiště je využíváno k výcviku členů
v ovládání, kázni při provozu a v neposlední řadě k praktickým ukázkám učiva především
pak fyziky.
Protože ale trendy železničního modelářství směřují k tzv. modulovým kolejištím,
nezůstali jsme pozadu a stavíme je také. S ohledem na přepravní možnosti v osobních
automobilech jsme zvolili základní rozměr modulu 45 x 90 cm s normovaným čelem
podle německého systému FREMO. To nám umožňuje propojit se s jinými kluby a
provozovat společné velké kolejiště. Náměty na moduly čerpáme z blízkého okolí, takže
na našich modulech najdete chmelnici, pevnostní opevnění s přemostěním trati u Kryr,
souběh trati a silnice u Blatna, stavědla z trati Plzeň – Žatec a další. Z finančních důvodů
jsme bohužel pozadu v elektrickém systému ovládání jízdy na těchto modulech, kde je
dnes zcela běžný tzv. digitální provoz, který umožňuje provozování více lokomotiv
najednou. Ten my zatím nemáme.
Modulové kolejiště je využíváno při tradiční únorové dvoudenní akci Dny otevřených
dveří, které pořádáme u příležitosti výročí narození zakladatele kroužku pana Vladimíra
Zusky. V rámci této akce využíváme možnost propojení stálého kolejiště v naší klubovně
s modulovým kolejištěm, které stavíme v chodbě levého křídla základní školy. Tím nám
vzniká unikátní kolejiště s provozní délkou kolejí více než 50 metrů.
Svoji úrovní a výsledky patří jeseničtí železniční modeláři dlouhodobě v České
republice ke špičce. V roce 2010 získal člen kroužku Daniel Skála dvě 1. místa na
Mistrovství železničních modelářů – žáků v kategorii B-ž a C-ž a 2. cenu na Mezinárodní
soutěži železničních modelářů v Radebeulu v Německu.
5

Se svým modulovým kolejiště jsme se prezentovali v červnu 2010 na Zahradní slavnosti
v Psychiatrické léčebně v Petrohradě. V září 2010 jsme se prezentovali se svým
modulovým kolejištěm v Železničním muzeu v Lužné u Rakovníka na tradiční akci Model
víkend.
Obě akce se setkaly s velice kladným ohlasem a máme pozvání k účasti na těchto akcích
též na rok 2011.
Letos by se pan Vladimír Zuska 8. února dožil 100 let. I v letošním roce budeme
pořádat ve dnech 12. – 13. února 2011 dny otevřených dveří. Společnost Lokálka Group
z Rokycan připravuje na sobotu 12. února 2011 jízdy historickým motorový vozem
řady M 131.1. Součástí těchto jízd bude i možnost svést se tímto motoráčkem v sobotu
12. února 2011odpoledne z Jesenice do Bochova a zpět. Je to jedinečná příležitost ke
svezení a zavzpomínání na staré motoráčky, neboť na trati Protivec – Bochov již delší
dobu není provozována osobní doprava.
Jiří Berka
vedoucí kroužku
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Přehled činnosti knihovny
rok
čtenáři
dětí
vypůjčeno knih
knihovnu
navštívilo

2008
263
43
12 818

2009
281
49
12 816

2010
256
46
12 486

2 166 čtenářů

2 406 čtenářů

2 373 čtenářů

Stav knihovního fondu: 16 247 knih, přírůstek knih v roce 2010: 125 kusů. Půjčovné na
rok 2011 činí 40,- Kč.
Ing. Vlasta Šmausová

Muzeum Jesenice
Karel Liebscher – Historické obrázky Rakovníka, Kladna, Slaného a Kralup nad
Vltavou – od 7. ledna do 27. února 2011

Krtský chlapinec – aktuality
Silvestrovská oslava dopadla dobře a dobračkou roku 2011 byla zvolena Petra
Zabavíková. Pro Vaši informaci – Dobračkou roku nominují členové Chlapince a jedná
se o výběr dámy, která v průběhu roku dobrovolně pomáhala sdružení při realizaci akcí v
obci Krty. Je to takové malé ocenění a tuto tradici máme od počátku naší činnosti. Na
Silvestra poté členové Chlapince hlasováním vyberou vítěze. Obdarováváme ale všechny
nominované.
Podrobnější informace o tomto krtském sdružení naleznete v dalším čísle JO.

Připomínáme
9. 2. kino: 13.00 Megamysl (29 + 1 Kč), 20.00 Rodinka (59 + 1 Kč)
14. – 18. 2. jarní prázdniny rakovnického okresu
16. 2. od 18.00 hodin veřejné zasedání zastupitelstva
23. 2. od 17.00 hodin projednávání připomínek ke konceptu územního plánu
města Jesenice
25. 2. od 20.00 hod. Sluníčkový bál ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice na Drahouši
26. 2. ZŠ a MŠ Jesenice pořádá dětský karneval od 14.30 v KD Jesenice
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Proběhlo...
Jesenická Integrovaná střední škola si připomněla 50. výročí svého vzniku
Každý z nás má občas tendenci ohlédnout se zpět, zavzpomínat, přenést se do doby,
kterou jsme již prožili. Ta nádherná doba školních let se nepochybně každému z nás ve
vzpomínkách objevuje.
Integrovaná střední škola v Jesenici ve dnech 26.-27. října otevřela bránu nejen
současným žákům, ale také svým absolventům, široké veřejnosti, hostům a přátelům
školy. Vyvrcholila tak oslava 50. výročí založení školy, která začala společným setkáním
v jesenickém kině za účasti zástupců zřizovatele, tedy Středočeského kraje, města
Jesenice, úřadu práce a škol, se kterými spolupracujeme. Cílem setkání bylo nejen
zavzpomínat a připomenout historii středního školství v Jesenici, ale také představit
současnou nabídku oborů vzdělávání, koncepci rozvoje školy a představit nové logo školy.
V rámci oslav se konaly doprovodné akce určené veřejnosti, např. odborný seminář
Ochrana půd v ČR, který realizoval Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd Praha, ve
spolupráci s partnerskou školou OA, SOŠg a SOU Chomutov, prezentace projektu
Leonardo da Vinci, díky němuž mají naši žáci možnost účastnit se zahraničních stáží
v SRN. Všichni měli možnost shlédnout výstavu věnovanou 50. výročí založení školy,
která byla prezentována v průběhu měsíce října ve Vlastivědném muzeu v Jesenici,
prohlédnout si prostory školy, dílny odborného výcviku, učebnu oboru sociální péče,
výrobky žáků, zhlédnout vystoupení členů kroužku country tanců, event. se zapojit
aktivně, např. vyrobit si adventní výzdobu, zdobení perníkových výrobků, vytvoření
vánočního přání. K této příležitosti byly vydány nové propagační materiály a almanach
školy, který je možno zakoupit v budově školy.
Podíl na zdárném průběhu patří rovněž městu Jesenice a Městskému úřadu v Jesenici.
Děkujeme za pochopení, spolupráci a poskytnutí prostor pro prezentaci školy. Příjemným
oživením programu pak bylo hudební a pěvecké vystoupení žáků ZUŠ Rakovník.
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Křest loga

Za účasti kmotrů loga - starosty Města Jesenice Ing. Jiřího Svobody, CSc., předchozího
ředitele školy Ing. Petra Veselého a ředitelky školy Mgr. Evy Tomkové bylo pokřtěno
logo školy, které se stalo součástí nové firemní identity školy. Symbol rostliny, evokující
představu jara, růstu, každoroční obnovy přírody, ve spojení se zelenou barvou
symbolizující svěžest a mládí, působí pozemsky, evokuje klid a harmonii – tak to je
obraz, kterým se škola chce prezentovat na veřejnosti.
Přejme si, aby tato květina složená z počátečních písmen ISŠ rostla, kvetla a prospívala
a sdělovala tuto skutečnost svému okolí.
Mgr. Eva Tomková

Jak šel čas…
Prosím, pojďme se společně přenést do roku 1960. Píše se právě den 1. září roku 1960.
V Jesenici vzniká střední škola. Na jejím začátku je zemědělské odborné učiliště s
dvouletým učebním oborem pěstitel – chovatel, jehož žáci druhých ročníků byli převzati
z učňovské školy zemědělské při Střední zemědělské škole v Rakovníku, jmenováni byli
první dva pedagogičtí pracovníci – p. Zdeněk Vachel a p. Václav Němeček. Učilišti byly
přiděleny objekty čp. 1 v Žatecké ulici (bývalý soud), čp.199 v ulici 5. května (bývalá
provozovna truhlářské a zámečnické provozovny OSP Podbořany), čp. 165 v ulici
Rabasova (bývalý hostinec SD Jednota). ZOU zahájilo činnost v zemědělské škole
v Rakovníku a od 1. 11. po rekonstrukcích a úpravách jesenických objektů byla zahájena
výuka v Jesenici. Počet žáků činil 128. Od 1. 9. 1961 byl otevřen jednoletý nástavbový
učební obor, díky němuž se učiliště stalo jako jedno z prvních v kraji tříleté. Největší
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potíže byly překonány až ve školním roce 1961 – 62, kdy byly uvedeny do provozu
všechny objekty učiliště včetně nového objektu č.p. 234 (bývalá provozovna cementových
tvárnic směrem na Chotěšov).
Ve školním roce 1964 - 65 dochází ke změně názvu učebního oboru na zemědělec –
mechanizátor, provádějí se úpravy dílen, rozšiřuje se práce s mechanizačními prostředky.
V 70. letech pak následují tříleté obory traktorista – mechanizátor a chovatelka
hospodářských zvířat.
Ve školním roce 1976 - 77 přebírá učiliště od tehdejšího odboru školství krajského
národního výboru Ministerstvo zemědělství a výživy prostřednictvím Institutu výchovy a
vzdělávání MZVž. Od školního roku 1980 - 81 byla škola přejmenována na střední
odborné učiliště zemědělské. Profil školy se nemění a učební obory jsou zaměřeny na
zemědělskou výrobu.
Na začátku 90. let se k zemědělským oborům přidává obor zahradník a v letech 1992 93 vzniká rodinná škola. Od školního roku 1993 - 94 je název školy změněn na střední
odborné učiliště a učiliště, od školního roku 1994 - 95 obměněn na Integrovanou střední
školu a Učiliště Jesenice, zavádějí se obory zemědělec, zemědělec – hospodyňka.
Následuje ve školním roce 1998 - 99 název Integrovaná střední škola, Odborné učiliště
a Učiliště Jesenice, vzniká totiž nový učební obor farmářské práce, který je určen
absolventům speciálních škol. První žáci tohoto oboru byli vzděláváni v detašované třídě
SOU Toužim. Je otevřen další nový obor květinářské, zelinářské a ovocnářské práce, na
který navazuje později obor zahradnické práce. Přicházejí první žáci oboru cukrář –
výroba.
V roce 2001 dochází ke změně zřizovatele, kterým je až do současné doby Středočeský
kraj. Od školního roku 2005 - 06 je název ustálen na integrovanou střední školu.
Novinkami jsou od roku 2008 maturitní obory sociální péče - pečovatelská činnost a
k datu 1. 9. 2010 otevření nástavbového studia oboru podnikání v denní i v dálkové formě.
Na základě kurikulární reformy vstoupily v platnost od 1. 9. 2010 školní vzdělávací
programy pro všechny obory vzdělávání.
Vážení čtenáři, pokusili jsme se stručně shrnout historii vzdělávání na naší škole, díky
níž se v Jesenici rozvíjí střední školství. Na jejím skromném začátku se vyučovaly obory
zemědělské. Čas však přinášel mnoho nového, a tak se postupem času vzdělávací program
školy rozvinul do celkem pestré nabídky oborů vzdělávání z oblasti potravinářské, oblasti
služeb a podnikání. Dnešní skladba oborů vzdělávání souvisí s vazbou na ekonomický a
sociální vývoj regionu, na celoživotní vzdělávání a motivaci žáků. Vstřícnost, reagování
na změny, inovace, konkurenceschopnost a uplatnění žáků na trhu práce je důležitou
součástí našeho vzdělávacího programu.
Vždyť škola, to nejsou jenom žáci, učitelé, předměty, vzdělávání. Škola je v současné
době otevřený systém pro přípravu kvalitního života nejen v době, kdy žáci navštěvují
školu, ale také příprava na život, který na ně čeká po opuštění brány školy. 50 let existence
středního školství v Jesenici je toho důkazem.
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Pro koho existujeme?
V současné době nabízíme:
 čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou: sociální činnost, agropodnikání


tříleté studium v oborech zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem:
- pro žáky ze základních škol - cukrář; zahradník; zemědělec - farmář
- pro žáky ze speciálních škol - cukrářské práce; zahradnické práce, farmářské
práce
 nástavbové studium pro žáky s výučním listem zakončené maturitní zkouškou –
podnikání ve formě denního a dálkového studia

Co nabízíme navíc?
Kromě vlastního vzdělávání nabízíme rozšiřující aktivity, které pomohou
absolventům zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce - získání řidičského oprávnění
skupiny B,T, ev. C, svářečský kurz, Europass a další odborná osvědčení, účast
v soutěžích odborných dovedností, zapojení do projektů s partnerskými školami, účasti
na stážích v Německu.
Práce žáků jsou pravidelně vystavovány na výstavách a prezentovány při
významných příležitostech a prodejních akcích (spolupráce s Vlastivědným muzeem
v Jesenici, státním hradem Křivoklát, Mariánskou Týnicí, burzy vzdělávání aj.)
Spolupracujeme s mnohými sociálními partnery, počínaje partnerskými školami,
státními či soukromými firmami, sociálními zařízeními v regionu.
Kontakty:
Integrovaná střední škola Jesenice, Žatecká 1, 270 33 Jesenice u Rakovníka
tel.: 313 599 325 ● 313 599 391 ● fax.: 313 599 285, e-mail.: issjesenice@iol.cz ,
www.issjesenice.net

5. 11. Lampiónový průvod
Lampiónový průvod se uskutečnil v pátek 5. listopadu. Sraz účastníků byl u Základní
školy v Jesenici, odkud se vycházelo směrem Žatecká ulice, na jejímž konci se měly
vypouštět lampióny štěstí. Bohužel nás zradilo počasí a pouštění lampiónů se nekonalo. O
to však hezčí byla diskotéka v kulturním domě, kde se sešlo celkem 135 dětí a dospělých.
Konaly se různé soutěže a hry, do kterých se zapojovalo mnoho dětí. Atmosféra byla od
počátku skvělá, velkou měrou se na ní podíleli organizátoři akce – členové kulturní komise
a p. Svítil, který zajišťoval doprovodnou hudbu k soutěžím, hrám a k tanci. Velký dík patří
také p. Aleně Johnové, která prodávala občerstvení.
O. Hanauerová
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25. 11. Rozsvícení vánočního stromu
„ Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé…“
Tak nějak se dá charakterizovat skvělá atmosféra, která se vytvořila ihned po zahájení
již tradiční akce – rozsvícení vánočního stromu u Základní školy v Jesenici. Akce se
konala ve čtvrtek 25.11. před první adventní nedělí.
Kulturní program zahájil p. uč. Koníř, který přivítal všechny přítomné a ihned poté
předal slovo panu starostovi města Jesenice p. Ing. Jiřímu Svobodovi, CSc., který všechny
přítomné přivítal a popřál jim klidný adventní čas, hezké Vánoce, štěstí a zdraví do dalšího
roku.
Po krátkém projevu pana starosty následoval kulturní program. Nejdříve se rozsvítil
vánoční strom a pak vystoupili žáci pěveckého sboru Základní školy a mateřské školy
Jesenice a žáci pěveckého sboru Sluníčko ze Základní školy, Mateřské školy speciální a
Praktické školy Jesenice. Oba dva sbory si připravily velice pěkný program, který se
skládal z vánočních písní a koled.
Na závěr si všichni přítomní – účinkující i diváci - zazpívali vánoční koledu: Nesem
vám noviny a Veselé vánoční hody.
Diváci nešetřili potleskem a chválou.
Velké uznání a poděkování patří všem, kdo se na zdárném průběhu akce podíleli –
žákům obou pěveckých sborů a jejich vedoucím p. uč. Juříčkové, p. uč. Jindříškovi, p. uč.
Uhrové, p. uč. Hanauerové, dále patří poděkování panu P. Johnovi, který celou akci
ozvučoval, a p. A. Johnové, která se postarala o teplý čaj, svařáček a sladkou pochoutku.
Všichni odcházeli domů dobře naladěni, spokojeni a s úsměvem na tváři.
O. Hanauerová
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27. 11. Mládežnická zábava
Zorganizování podzimní zábavy, která proběhla 27. listopadu v jesenickém kulturním
domě, mělo poněkud neobvyklé začátky. Nápad se zrodil asi dva měsíce předtím v baru
U Draka (ne, není to reklama, pouze fakta), kde se mezi mladými vedla debata o
nedostatku kultury v zimních měsících. Zima je dlouhá a čekání na Městský ples, který je
první kulturní událostí roku, je jen malou útěchou. Se zklamáním bylo probíráno zrušení
myslivecké zábavy, až nakonec přišla myšlenka uspořádat vlastní zábavu. Času bylo málo,
ale přesto se shromáždilo několik nadšenců ochotných trávit svůj volný čas přípravou sálu,
tvořením plakátů, výzdobou a dalšími nezbytnými činnostmi. A tak se věci daly do
pohybu.
Po rychlé přípravě se přiblížil den zábavy. V osm hodin začala hrát kapela Orion, která
je v Jesenici dobře známá, a předvedla jako obvykle skvělé vystoupení. Opravdovým
hitem večera byl ale kouzelník Jan Vaidiš. Se svou krásnou asistentkou předvedli několik
povedených triků, které zaujaly celé obecenstvo natolik, že snad poprvé za celou zábavu
zmizela fronta u baru. Přestože jsem měla možnost se jednoho “kouzla“ zúčastnit,
tajemství pana Vaidiše se mi odhalit nepodařilo, a tak zůstal pro všechny záhadným,
nadaným umělcem a na jeho vystoupení se ještě dlouho vzpomínalo.
Příjemná atmosféra ale samozřejmě nesouvisí jen s kapelou a programem, závisí
především na lidech, kteří zábavu navštíví. Proto jménem pořadatelů děkuji všem, kteří
přišli, za podporu a doufám, že se dobře bavili.
Co se s – doufám - vydařenou zábavou stane tento rok, je zatím nejisté. Možná vznikne
tradice pro další podzimy, možná zůstane ta letošní jen jedinou a jedinečnou.
B. Hrabalová
3. 12. Mikulášská zábava pro děti
V budově Kulturního domu v Jesenici se dne 3.12. konala již po několikáté Mikulášská
zábava pro děti. Jako každým rokem se o hudbu a soutěže postaral p. Jiří Ladra, který
vtáhl do rytmu tance téměř všechny přítomné děti, ale i jejich maminky a tatínky.
Program pana Ladry doplnilo velmi pěkné vystoupení žáků 6. třídy Základní školy
Jesenice s názvem „Světýlka“ pod vedením p. uč. Peterové.
Děti nedočkavě čekaly na příchod Mikuláše a čertů a tvrdily, že se vůbec čertů nebojí.
Čekání jim vyplňovaly soutěže a hry.
Když konečně čerti přiběhli po jejich zavolání na sál, už tolik kuráže neměly.
Přesto jim svítila očka nedočkavostí, cože jim to Mikuláš nadělí. A opravdu, všechny
děti dostaly od Mikuláše perník a mandarinku.
Po nadílce následoval čertovský rej a děti si mohly s čerty a Mikulášem zatančit.
Po rozloučení s Mikulášem a čerty se pomalu děti se svými rodiči rozcházely domů a
určitě se těšily na další čertovské dovádění.
O. Hanauerová
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8.12. Vernisáž vánoční výstavy „Spolu nejen o Vánocích“
Společná výstava ISŠ Jesenice a Domova Krajánek dokumentuje vzájemnou spolupráci.
Oba dva subjekty spolupracují při přípravě žáků oboru sociální péče – pečovatelská
činnost a díky možnosti realizace odborných praxí v Domově Krajánek tak dochází
k propojení teorie a praxe tohoto oboru. Kromě samotné prezentace obou zařízení bylo
cílem společné výstavy také načerpat inspiraci pro vánoční čas a zejména připomenout
smysl Vánoc, význam vzájemného obdarování, pospolitosti a sdílení radosti s ostatními.
Doufáme, že se nám smysl výstavy podařilo naplnit.
Za Domov Krajánek a ISŠ Jesenice Mgr. Vlasta Dočekalová a Mgr. Eva Tomková
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10. 12. Adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Jesenici

varhany – PhMr. Rudolf Krouza, zpěv – Pavla Šťastná, trubka – Jiří Novák
16

19. 12. Vánoční betlém na Drahouši
účinkovali Berušky a Barušky z Mutějovic a místní občané a přátelé
24. 12. Koncert Jesenické bandy a pěveckého sboru základní školy
v kostele sv. Petra a Pavla v Jesenici
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29. 12. Koncert Jesenické bandy a pěveckého sboru základní školy v kostele sv.
Jakuba Většího v Podbořánkách

Děkujeme!!!
Základní škola a mateřská škola Jesenice děkuje hudební skupině Jesenická banda za
zorganizování a spolupráci při vánočních koncertech. Finanční částka vybraná na těchto
koncertech bude použita na nákup hudebně rytmických pomůcek pro práci pěveckého
sboru.
Za ZŠ a MŠ Jesenice: Danuše Vopatová
18

31. 12. Silvestrovský ohňostroj
Tato soukromá akce, kterou uspořádal p. Procházka, přilákala a nadchla mnoho diváků.
Bohužel byla ohlášená na poslední chvíli a mnozí ji propásli.
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UTKÁNÍ ODDÍLU KOPANÉ FC JESENICE
V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2010 – 2011
OKRESNÍ PŘEBOR – A1A II. TŘÍDA
KOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DRUŽSTVA
FC Jesenice – FK Kněževes
So. Mšec – FC Jesenice
FC Jesenice – TJ Roztoky
ESTA Oráčov – FC Jesenice
FC Jesenice – Tn Rakovník B
FC05 Zavidov – FC Jesenice
FC Jesenice – FK Hředle
Sparta Lužná – FC Jesenice
FC Jesenice – SK Pavlíkov
FC Po Olešná – FC Jesenice
FC Jesenice – ČL Kolešovice
FC Jesenice – Sokol Srbeč
SK Lány – FC Jesenice

SKÓRE
2:2
8:0
1:5
6:0
4:8
6:1
0:2
1:2
1:1
6:1
3:3
2:1
8:1

BRANKY
Kotek 2
Pacourek
John J. 2, Ryšlavý, Kotek
John P.
Reištetter, Kotek
Kotek
Pátek P.
John J., Pacourek, Reištetter
Pátek P., Casas
Casas
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