Oprava kaple v Kosobodech
Kaple v Kosobodech je jedinou památkově chráněnou budovou v majetku města
Jesenice.
Stav této památky, především střešní
krytiny, se začal v posledních letech rapidně zhoršovat a v důsledku zatékání
dešťové vody hrozilo výraznější poškození konstrukce krovu. Ta je z památkového
hlediska na celé stavbě nejdůležitější. Proto jsme se rozhodli požádat Ministerstvo
kultury o poskytnutí dotace na opravu
střechy a naše úsilí sklidilo úspěch. Byla
nám poskytnuta dotace ve výši 120 000
Kč, přičemž celkové náklady akce jsou
stanoveny na 149 316 Kč.
V rámci opravy střechy bude, podle vyjádření Národního památkového ústavu,
demontována stávající eternitová krytina,
poté budou opraveny a ošetřeny dřevěné
prvky krovu a následně bude celá střecha
včetně věže pokryta dřevěnými štípanými
šindeli. Kompletní oprava bude hotova
nejpozději do 30. listopadu.
Ing. Roman Valuš – místostarosta

Manévry v autokempinku
Po manévrech mladých hasičů při soutěži Plamen, která proběhla v areálu ATC v sobotu a
která se podle mého laického pohledu velmi vydařila, proběhly v pondělí a v úterý
v prostorách ATC manévry těžké techniky. V rámci nich se uskutečnilo stěhování 5 chat
z Chvojkovského mlýna avizované v minulém vydání Občasníku.
Stěhování bylo úspěšné, a přestože se chaty převážely ve smontovaném stavu, nedošlo
k poškození ničeho, s čím se transport po cestě z Podbořánek do Jesenice setkal. Za stěhování
byl zodpovědný tým pana Pavla Kyselky a Petra Špilara a tímto bych jim chtěl poděkovat za
bezproblémový průběh akce. Nyní bude následovat renovace chat a jejich uvedení do bezvadného stavu, ve kterém je budeme od jara příštího roku pronajímat hostům.
Ing. Roman Valuš – místostarosta

Park u domu s pečovatelskou službou
V polovině září zahájil vítěz výběrového řízení realizaci stavebních prací u domu
s pečovatelskou službou č.p. 405. Výsledkem činnosti by měl být vznik odpočinkové zóny,
která se bude rozkládat na ploše doposud nevyužívané zahrady a která bude sloužit především
obyvatelům domů s pečovatelskou službou. Náklady akce byly odhadnuty na 1 280 000 Kč,
z čehož bude 1 215 000 Kč hrazeno z poskytnuté dotace. Ke zpracování dotačního projektu a
podání žádosti o poskytnutí dotace nás vedla skutečnost, že obyvatelé pečovatelských domů
zatím mohli využívat pouze malý dvorek na straně k hlavní silnici, a pokud se chtěli projít,
museli využívat chodník podél této frekventované komunikace. Stavební práce by měly být
hotovy do konce letošního roku a celý projekt by měl být ukončen na jaře roku 2012, kdy
město ve spolupráci s Integrovanou střední školou a učilištěm v Jesenici provede zahradnické
úpravy.
Ing. Roman Valuš – místostarosta
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Lékařské pohotovosti
Rada města Jesenice na své poslední schůzi projednávala žádost na podporu zubní
pohotovosti v Lubenci. Nakonec se s ohledem na dostupnost této služby v Rakovníku
rozhodla dotování provozu nepodpořit.
V Rakovníku byla Středočeským krajem zřízena zubní pohotovost v areálu Masarykovy nemocnice v Rakovníku. Ordinační hodiny jsou o sobotách od 8.00 do 12.00 hodin
(tel. 313 525 111). O nedělích je nejbližší zubní pohotovost k dispozici v Kladně
v Domě zubní péče s ordinačními hodinami od 14.00 do 20.00 hodin (tel. 312 240 440).
V případě bolesti zubů mimo uvedené ordinační hodiny lze využít služeb v Městské poliklinice Praha 1, kde se ordinuje o víkendech a státních svátcích nepřetržitě
(tel. 222 924 268).
V případě potřeby vyzvednutí léků o víkendech lze využít služeb rakovnických lékáren. V sobotu si lze léky zakoupit nebo vyzvednout v lékárnách „U Parku“ v Nádražní
ulici nebo na Husově nám., které jsou střídavě otevřeny od 7.30 do 11.00 hodin.
O nedělích se ve službách střídají jednotlivé rakovnické lékárny v čase od 10.00 do
14.00 hodin. Aktuální seznam je vždy k dispozici v aktualitách na webových stránkách
města Rakovníka (www.mesto-rakovnick.cz).
Lékařská pohotovost pro dospělé a děti je dostupná opět v areálu Masarykovy nemocnice v Rakovníku. Ve všedních dnech je tato služba dostupná od 17.00 do 22.00 hodin.
O sobotách, nedělích a státních svátcích ji zajišťuje záchranná zdravotní služba od 8.00
do 22.00 hodin (tel. 313 516 613). Pokud je personál zdravotní služby v terénu, musí
pacient vyčkat jejich návratu.
Rada města Jesenice
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Jiřina Kolibačová, mzdová účetní Městského úřadu Jesenice
V náplni mé práce na městském úřadu je:
výpočet výše výplat a jejich zajišťování (docházky,
propustky, dovolenky, neschopenky, zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění
srážek z platu – exekucí), zajišťování agendy daně
z příjmu zaměstnanců (prohlášení k dani, vyúčtování daně zaměstnanců i za zaměstnavatele), zajišťování pojistného na sociální a zdravotní pojištění,
samostatné zajišťování mzdové účetní agendy; dále
pak vedení evidence pro evidenční listy důchodového pojištění.
Vystavuji potvrzení pro účely úřadů práce, sociální
podpory, soudů, exekutorských úřadů, vydávám potvrzení o výši příjmu, o zaměstnání a zápočtových
listů. Starám se o odesílání předepsaných měsíčních
přehledů pro zdravotní pojišťovny a Okresní správu
soc. zabezpečení.
Starám se také o:
• vyúčtování mzdových nákladů pro úřad práce za veřejně prospěšné práce
• statistické výkazy: čtvrtletní, pololetní, roční
• přihlášky a odhlášky zaměstnanců do příslušné zdravotní pojišťovny (6 zdravotních
pojišťoven)
• docházky zaměstnanců městského úřadu, přípravu docházkového sešitu.
Mou další náplní je vyřizování pracovněprávních vztahů zaměstnanců:
• sepisování pracovních smluv, dohod o pracovních činnostech, dohod o provedených
pracích a zařazování zaměstnanců do platových tříd podle katalogu prací
• vedení pohledávek Městského úřadu (zapisování příjmů do knihy pohledávek, kontrola konečných stavů se sestavou ekonomického úseku, vedení poplatků zaplacených
i nezaplacených za psy, pozemky, zasílání upomínek za nezaplacené pohledávky)
• vyhotovování a vedení dílčích evidencí, přehledů, seznamů, záznamů, kartoték a protokolů, sledování lhůt
• příprava a vyřizování správních řízení – hrací automaty + zajišťování agendy hracích
automatů
• odesílání vyúčtování vydaných rozhodnutí Finančnímu úřadu Rakovník
• zástup v nepřítomnosti matrikářky
• evidence odebraných obědů
• nákup čistících prostředků pro uklízečku, drobného kancelářského materiálu
• příprava vstupenek na akce kulturní komise a městského úřadu
• vedení evidence hrobových míst + sepisování nových smluv na hrobová místa
• vedení evidence kupních smluv, smluv o dílo.
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Přehled akcí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21. 10. od 9.00 oslava 50. výročí založení Zvláštní školy v Jesenici
22. 10. od 19.00 Drahouš – taneční zábava s Jesenickou bandou
24. 10. od 10.00 do 15.00 Domov mládeže ISŠ Jesenice, Žatecká 382: Den zdraví
25. 10. od 14.00 Drahouš – schůze klubu důchodců Jesenice
29. 10. od 15.00 Drahouš – Drakiáda
4. 11. Lampiónový průvod – sraz v 17.00 na nádvoří ZŠ a MŠ Jesenice, po průvodu
disco v KD Jesenice
12. 11. Průvod Martinů na bílých koních (s živým koněm) odstartuje od Hospůdky u
Krtka a povede se celou vsí. Do každého stavení přinesou Martinové symbolický
sníh, který je znamením dostatku vody a vláhy.
12. 11. od 20.00 Drahouš – IFA ROCK
18. 11. od 20.00 v KD Jesenice: Karneval pro dospělé, hraje Šlapeton
24. 11. od 16.30 Rozsvícení vánočního stromu na nádvoří ZŠ
3. 12. od 16.00 v KD Jesenice: Mikulášská zábava pro děti

• 2. 11. od 8.30 do 6.30 v KC Rakovník – Přehlídka studijních a učebních oborů
Letos Úřad práce organizuje již 16. ročník Přehlídky středních škol pro žáky základních
škol našeho regionu. Proběhne 2. listopadu v Kulturním centru v Rakovníku za účasti
33 vystavovatelů z našeho regionu, ale i z přilehlých okresů a krajů. Přehlídku můžou
navštívit nejenom žáci devátých tříd základních škol, ale i mladší, spolu s učiteli, rodiči
a kamarády. Prezentované školy nabídnou informace nejenom na letáčcích, ale zodpoví
veškeré dotazy zvědavých zájemců. Můžete se ptát nejenom učitelů, ale i studentů škol,
takže se dozvíte zajímavosti o všech poskytovaných oborech. Můžete se pokochat na
výrobcích studentů, uspokojit i chuťové buňky, zhlédnout módní přehlídku, nebo si poslechnout produkci muzikantů. Činnost škol můžete sledovat i na jejich videoprojekcích.
Přejeme vám, abyste si dobře vybrali a svými studijními úspěchy pak úspěšně nastartovali pracovní kariéru. Vaše správné rozhodnutí jistě přispěje k vašemu spokojenému životu.
Dagmar Erbáková, tel. 950 157 305, email: dagmar.erbakova@ra.mpsv.cz

Kino Jesenice
2. listopadu...........13.00 Šmoulové ............... 30 Kč
2. listopadu...........20.00 Muži v naději......... 60 Kč
23. listopadu.........13.00 a 20.00 Saxána a Lexikon kouzel.......... 30 Kč

Sběr papíru
Od 31. 10. do 4. 11. můžete do Základní školy a mateřské školy Jesenice nosit sběr. Můžete nosit netříděný papír (noviny, časopisy, letáky, knihy bez tvrdých vazeb, kancelářský papír). Za peníze ze sběru od veřejnosti nakoupíme pomůcky do školní družiny.
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50. výročí zvláštní školy
Dne 1. září oslavila naše škola již 50. výročí od svého založení.
Vše začalo dne 1. září 1961, kdy byla Zvláštní škola v Jesenici založena pro 13 žáků.
Vedením byl pověřen učitel ZDŠ v Jesenici Zdeněk Jůzek. Bohužel více z té doby není
známo.
Ve školním roce 1965/66 byl jmenován ředitelem Josef Říha. Byl to kouzelník a
výborný fotograf. Kouzelnické triky využíval při zhotovování pomůcek k výuce. Jeho
nejoriginálnější pomůckou bylo extra originální Říhovo počítadlo, které sloužilo při
výuce násobilky. V té době čítal kolektiv školy 2 učitele a školnici. Josef Říha trávil ve
škole i volný čas, renovoval školní nábytek, maloval učebny. Škola měla pro své žáky již
dvě učebny a školní družinu. I když se ve škole neustále opravovalo (střecha, okna,
podlahy, šatny, stropy), stav budovy byl bezútěšný a počet žáků se neustále zvyšoval.
Zhruba o deset let později školu navštěvovalo již 43 dětí a za plného provozu probíhala
instalace ústředního topení, pokládka dlažby, obložení stěn. V roce 1980 měla škola již
čtyři třídy. Za necelých dvacet let pan ředitel Josef Říha odešel do zasloužilého důchodu
se štítem. Školu posunul o velký kus dál i výš.
Od roku 1984 se stala ředitelkou Mgr. Anna
Kuchařová. Za jejího působení škola dosáhla řady
velkých změn. Nejrozsáhlejší rekonstrukce školy se
uskutečnila v letech 1986-88, kdy byla výuka všech
žáků školy přesunuta do budovy Národního výboru
v Jesenici. Škola byla rozšířena o novou přístavbu.
Z budovy starého kina, které se nacházelo v těsné
blízkosti, byla vybudována tělocvična. V roce 1993
byla započata výstavba školní kuchyně a jídelny.
V prvním patře byl zřízen internát, který využívají
dodnes žáci ze vzdálených míst od pondělí do
pátku. O tři roky později byla dokončena další
přístavba školy, tentokrát prádelna se sušárnou a
školní dílnou. Ve stejném roce (1996) vzniklo
v Rakovníku odloučené pracoviště rehabilitační
třídy pomocné školy. Následovalo vybudování
Sluneční zahrady (dětský koutek s průlezkami,
pískovištěm a altánkem), výstavba podkroví
s jednou učebnou, výměna oken a rehabilitační místnost s hydromasážní vanou. Škola se
nadále rozšiřovala a o několik let později byla zkolaudována i druhá plánovaná učebna
v podkroví školy. Podařilo se zmodernizovat šatny a vybavit je novými uzamykatelnými
skříňkami. Mezi poslední zásadní změny patří otevření nových ubytovacích prostor
s dalšími šesti lůžky (celkem 26 lůžek) a odloučeným pracovištěm praktické školy
v pronajaté budově v bezprostředním sousedství školy.
Škola však za ty roky měnila nejen svou podobu stavebními úpravami, ale také svými
názvy. Bylo jich mnoho. Před šesti lety se uskutečnila zatím poslední změna, od té doby je
současný název Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice.
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Ve své historii škola měnila také své zřizovatele. Byla jich celá řada, od roku 2001
nás vzal opět pod svá křídla Středočeský kraj.
V současné době školu navštěvuje 47 dětí. Jsou to děti, žáci a studenti s lehkou,
střední a těžkou mentální retardací, s diagnózou autismus, s tělesným, zrakovým,
sluchovým a řečovým postižením, s Downovým syndromem a kombinovaným
postižením. Škola má několik součástí: Mateřskou školu speciální, Základní školu
speciální, Základní školu praktickou a Praktickou školu s jednoletou a dvouletou
přípravou.
Škola nyní svým žákům nabízí každým rokem speciálně pedagogickou péči (muzikoterapii, rehabilitaci, logopedii, hydroterapii, canisterapii, aromaterapii), řadu exkurzí,
výletů, akcí, a také mnoho zájmových ateliérů. Poskytuje potřebné materiální vybavení a
maximální komfort pro výuku všech dětí (internát, školní restauraci v budově školy, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, tvořivou dílnu).
Pro tělesně handicapované děti je škola vybavena bezbariérovými vstupy nejen do
budovy, ale i po samotné budově a internátě (schodišťová plošina, výtah, schodolezy,
bezbariérové WC). Materiální vybavení je nyní na velmi dobré úrovni (počítače v každé
učebně, připojení všech počítačů na internet).
Z tohoto malého výčtu jen hlavních změn školy je vidět, že škola kvete, roste a
pomáhá žákům s handicapem připravit se do života. Za padesát let existence školy byly
takových žáků stovky.
Kulaté výročí školy je pro nás ohlédnutím a zastavením. Zejména však poděkováním
všem pedagogům a dalším zaměstnancům, kteří ve škole žili své životy. Obětavostí,
vlídností, trpělivostí a obrovskou dávkou lidskosti dávali „svým dětem“ zažít pocit
úspěchu, i když to nebylo vždy jednoduché. Své práci se vždy věnovali nejen z titulu své
profese, ale i celým svým srdcem. Takových velikánů byla ve škole opravdu celá řada.
Proto v rámci oslav připravujeme pro bývalé učitele, zaměstnance, ale i absolventy a
přátele školy slavnostní setkání, které se uskuteční v pátek 21. října.
V 9 hodin se v tělocvičně školy rozezní slavnostní fanfáry. Vystoupí školní smíšený
pěvecký sbor Sluníčko, bude možné si prohlédnout prostory školy, vidět vystavené historické i současné dokumenty, zhlédnout prezentaci o současném vzdělávání, získat
vzpomínkový almanach.
Vážení absolventi, rodiče, bývalí učitelé, zaměstnanci a přátelé školy, přijďte si
zavzpomínat na léta prožitá v Jesenici, srdečné Vás zveme!
Mgr. Anna Kuchařová

Proběhlo
Akce základní školy a mateřské školy Jesenice
5. – 9. 9.
15. 9.
20. – 21. 9.
30. 9.

ekologicko-sportovní kurz 6. třídy
dějepisná exkurze 8. tř.: zámek Chyše a Rabštejn
Houby, houby, houbičky...výstava hub ve škole
okresní kolo Atletického čtyřboje

Další informace najdete na www.zsjesenice.cz
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Výstava hub ve škole
Základní škola a mateřská škola Jesenice uspořádala v základní škole ve dnech
20. – 21. září 2011 výstavu hub. Hlavní organizátorkou této akce byla paní učitelka
Mgr. Vlastimila Knappová, která ve spolupráci s dalšími zaměstnanci školy i žáky připravila v učebně přírodopisu nejen výstavu hub, ale i fotografie, naučnou literaturu, obrázky i ochutnávku houbových jídel. Na chodbě pak měli návštěvníci možnost prohlédnout si výtvarné práce dětí mateřské školy i žáků základní školy. Výtvarné práce připravily s dětmi třídní učitelky MŠ a I. stupně ZŠ a se staršími žáky pracovala paní učitelka
Mgr. Lenka Valešová, která také na středu 21. 9. připravila výtvarné pracovní dílny, kde
žáci z volitelného předmětu Alternativní výtvarná výchova ukazovali mladším spolužákům různé možnosti práce s přírodními materiály.
V úterý byla tato akce připravena hlavně pro veřejnost a nejdůležitějším spoluorganizátorem této akce byl pan Ing. Vladimír Bazika – mykolog, který pomáhal s určováním
a tříděním hub. Zaměstnanci, žáci školy a občané z Jesenice a okolí, kteří byli ochotni
pomoci, přinesli dostatečné množství hub, a tak se podařilo na výstavu umístit a určit
111 jejich druhů. Zájemci si mohli nejen prohlédnout vystavené exponáty, ale i požádat
o odbornou radu pana Ing. Vladimíra Baziku, který se ochotně celé odpoledne věnoval
všem, kteří přišli tuto akci podpořit.
Vedení Základní školy a mateřské školy Jesenice touto cestou ještě jednou posílá velké poděkování panu Ing. Vladimíru Bazikovi i všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat. Na výstavě bylo kromě žáků školy asi 150 obyvatel Jesenice i okolí, a to včetně pana starosty Ing. Jiřího Svobody, CSc. a členů městské rady.
Kdo se přišel podívat, ten nelitoval a organizátoři se těší nejen na další ročník této akce, ale hlavně na spolupráci s panem Ing. Vladimírem Bazikou, která byla pro Základní
školu a mateřskou školu Jesenice velkým přínosem.
Mgr. Danuše Vopatová
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Dvakrát o jesenických železničních modelářích.
Model-víkend v Muzeu ČD v Lužné u Rakovníka 24. - 25. 9. 2011
Pomalu, ale jistě se stává tradicí účast jesenických železničních modelářů na akci
Model–víkend v Železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. Letošní představení jesenických modelářů v Lužné se začalo plánovat již na loňském Model-víkendu. Z úst přednosty železničního muzea Ing. Jindřicha Rachoty padl návrh na spojení našich modulů
s moduly klubu Zababov. Řekli jsme si, proč ne, je to výzva. V únoru letošního roku na
Dni otevřených dveří v Jesenici jsme si domluvili podrobnosti a rozdělili úkoly. Pro nás
to znamenalo přejít z analogového na digitální ovládání (včetně úpravy hnacích vozidel)
a zvýšit nohy pod moduly.
Pro letošní rok byla Muzeem opět poskytnuta plocha, která běžně slouží pro opravy
vozidel. Díky tomu jsme za zády měli stroje 477.043, 313.432 a 310.0 v rozloženém stavu. Některé moduly klubu Zababov byly postaveny již ve čtvrtek, takže v pátek jsme se
mohli připojit a začít stavět naše. Nakonec zbývalo propojit DCC signál, natáhnout telefony a zkusit provoz. Pro přípravu sestavy modulů jsme dodali podklady pro jednotlivé
stanice a traťové díly a čekali, co všechno kolegové ze Zababova dovezou a které naše
moduly začlení do moduliště. Nakonec nás překvapili, když do layoutu začlenili všechny
naše stanice a kromě 6 rovných modulů i všechny traťové. Skrytá stanice Polipsy s připojeným depem představovala výchozí bod všech vlaků. Z Polips vycházela trať, která
po projetí kolem dolu Hrabová pokračovala do Kácova. V neděli se dokonce podařilo
zprovoznit na Hrabové vjezdové návěstidlo pro Kácov. Kácov byl důležitou stanicí, neboť kromě Hrabové zásoboval vozy i sousední překladiště Beroun, kde na normální rozchod navazovaly moduly úzké. Pokud jste minuli vlakem Beroun, dostali jste se do Verneřic, malé, ale krásné staničky. Verneřice se obsluhovaly v režimu D3, ale i tak se tam
nejedna obsluha manipulačního vlaku zapotila. Za Verneřicemi překonávala trať po
mostě úzký rozchod a vzápětí se zanořila do tunelu. Hned za tunelem mohli strojvedoucí
zahlédnout dvouramenné návěstidlo, které signalizovalo vjezd do Josefova. V této stanici s čtyřmi dopravními kolejemi a připojenou vojenskou vlečkou se stejně jako v Kácově
křižovaly vlaky. Výpravčí tu neměl snadný život, o to víc je nutné pochválit Jardu Skálu,
který zde odsloužil tři ze čtyř modelových cyklů.
Z Josefova trať pokračovala do Jirkova, prozatím osazeného jen vjezdovými návěstidly, do kterého ústila na stejném záhlaví zároveň lokálka. Na té byla jedinou malou stanicí Lhota, opět v režimu D3. Úzkorozchodná trať se pak skládala z berounského překladiště, mezilehlých dopraven Damil a Střížovice a koncové stanice Kamenice. Z ní
pak trať pokračovala jako vlečka pod normálně rozchodnou tratí do vápencového lomu.
Grafikon byl zahuštěn osobními vlaky, takže doufám, že i přítomní diváci se nenudili.
Provoz byl převážně směrován do 70. let ČSD, což mi potvrdila paní, která vzpomínala,
kolik toho v soupravách s rybáky procestovala. Jiné modeláře (i z daleké Francie) zaujaly provozní detaily, zvláště pak překladiště na úzkorozchodnou trať. Pro nás byl provoz
podle grafikonu s telefony a vozovými kartami (i když ve zjednodušené podobě, karty
byly jen k vozům pro manipulační vlaky) novinkou, takže jsme se museli hodně učit.
Každý strojvedoucí si vyzvedl svůj stroj v depu, obdržel ovladač od lokomotivy, sešitový jízdní řád, ve stanici Polipsy převzal vlak a podle pokynů se vydal na trať. Myslím,
že za celý víkend se nepřihodila žádná významnější mimořádnost. Příjemně mne překvapilo, že všichni mladí jeseničtí modeláři obstáli, ač měla většina digitální ovladače
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poprvé v ruce. Lví podíl na tom má i trpělivý přístup zkušenějších, kteří nováčkům přispěli radou i shovívavostí nad drobnými nepřesnostmi z provozu. Celá akce dopadla nad
očekávání dobře, členové klubu Zababov vysoce hodnotili naše členy, jejich zaujetí, kázeň i znalosti, takže již na této akci se domlouvala další společná akce, a to možná už
v březnu 2012 přímo v Jesenici. Pokud to vyjde, mají se návštěvníci na co těšit.
Věřím, že na příštím setkání budeme provoz zvládat lépe, však již budeme zkušenější.
Závěrem mi dovolte poděkovat rodičům našich žáků, kteří nám obětavě pomohli se
stavbou a demontáží kolejiště.

Mezinárodní soutěž železničních modelářů, Budapešť 21. - 22. 9. 2011
V září se členové kroužku železničních modelářů v Jesenici zúčastnili se svými modely mezinárodní soutěže v Budapešti. Na základě rozšířené nominace Svazu železničních
modelářů ČR zaslali na soutěž své modely Daniel Skála, Jaroslav Skála a Miloš Müller.
V kategorii C1 - stavby společné pro žáky, juniory a seniory získal Daniel Skála první
cenu za model Vodárna Chyše, když dosáhl 98 bodů ze 100 možných.
Ve stejné kategorii získal Miloš Müller třetí cenu s modelem Skladiště na uhlí, když dosáhl 88 bodů ze 100 možných. Blahopřejeme oběma k vynikajícímu umístění a přejeme
další úspěchy.
Jiří a Petr Berkovi
vedoucí kroužku
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Štrúdlové slavnosti
ISŠ Jesenice se podílela ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenice a Městským
úřadem Jesenice na již tradičních „ŠTRÚDLOVÝCH SLAVNOSTECH“, které proběhly
v sobotu 24. 9. na nádvoří jesenického muzea.
Materiální zajištění spočívalo v zapůjčení stolů, ubrusů a v přípravě aranžování soutěžních výrobků. Na stolech nechyběly ani štrúdly vytvořené žáky ISŠ Jesenice oboru
cukrář a potravinářské výroby určené pouze pro ochutnávku mimo soutěž, na kterých si
po soutěži pochutnali občané města Jesenice i ostatní návštěvníci, včetně poroty.
Porota byla sestavena z pěti členů, a to ředitelem Muzea TGM Rakovník panem Mgr.
Františkem Povolným, starostou města Jesenice Ing. Jiřím Svobodou CSc., ředitelkou
Základní školy a mateřské školy Jesenice Mgr. Danuší Vopatovou, zastupitelkou města
Jesenice paní Světlanou Balounovou a za ISŠ Jesenice učitelkou odborné praxe Bc. Marií Polákovou.
Porota neměla jednoduchý úkol, tentokrát měla ohodnotit a ochutnat celkem
25 štrúdlů. Jesenické hospodyňky překvapily svojí nápaditostí a kreativitou.
V kategorii hodnocení vzhledu (nápadu) se na 1. místě umístila paní Hana Alexijová,
na 2. místě paní Jaroslava Šnobrová a na 3. místě slečna Terezka Alexijová.
Nejtěžším úkolem pro porotu bylo ohodnotit chuť soutěžních štrúdlů, ale přesto se jí
statečně povedlo prokousat se až do 25. štrúdlu. Někteří porotci byli již tak zoufalí, že
museli své chuťové pohárky propláchnout i pivním mokem. Jen tak mohli tento úkol statečně dokončit.
V této kategorii se na 1. místě umístila slečna Jolana Ťažiárová, na 2. místě paní Jaroslava Šnobrová a na 3. místě paní Alena Koutníková.
Nově byl vyhlášen „Absolutní vítěz“. Kategorie byla nápadem jesenického starosty,
který na toto umístění věnoval 500 Kč. Absolutní vítězkou se stala paní Jaroslava Šnobrová.
Soutěž byla ukončena slavnostním vyhlášením vítězů a předáním cen. Nakonec byli
k ochutnávce pozváni i návštěvníci slavnosti, a že jim chutnalo! Nezbyl ani drobeček.
Celou slavnost provázela dobrá nálada, krásný slunný den a linoucí se krásné melodie a
evergreeny skupiny „Jesenická banda“.
Marie Poláková
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Hasičské závody
Dne 8. 10. 2011 jsme se sešli v 7.00 u hasičské zbrojnice a v 7.30 jsme odjížděli
hasičským vozidlem do autocampingu Jesenice, kde se uskutečnily hasičské závody
„1. kolo hry Plamen“ (branný závod). Počet soutěžících byl cca 60 hlídek, tj. 300 účastníků, dohromady i s doprovodem cca 500 lidí!! Nás bylo 15, rozdělili jsme se do tří
družstev. Družstvo starších (Z. Cink, M. Jelínek, G. Svašková, L. Wünschová, S. Kvíderová), 1. družstvo mladších A (M. Laubrová, M. Jelínek, R. Bešík, E. Kvíderová, T.
Kvíderová) a 2. družstvo mladších B (L. Cinková, M. Bešík, S. Svašek, P. Koníř, D.
Lekeš). V 9.00 vybíhalo na trať první družstvo, a to mladých hasičů Luženští psi
z Lužné. My jsme vybíhali až po dvanácté hodině polední, tedy po obědě, což byl vařený párek. Branný závod dlouhý 2,5 km obsahoval šest stanovišť, pro mladší: střelba ze
vzduchovky, zdravověda, vázání uzlů, ručkování po laně, topografické značky a pracování s buzolou, materiál k uhašení ohně, starší družstvo mělo navíc druhy hašení ohně.
Když doběhlo poslední družstvo, proběhlo vyhlášení: hasiči Jesenice, mladší A se umístili na 12. místě ze 16 družstev, mladší B se umístili na 7. místě ze 16 družstev. Starší
družstvo dopadlo následovně: 13. místo z 22 družstev. Ale i tak jsme (tak jako každé
z družstev) dostali nějaké ceny. Po vyhlášení jsme odjeli do hasičské zbrojnice, kde
jsme to náramně oslavili vyuzenou klobásou nebo párkem a také oříškovou roládou!
,,Hm, to byla bašta!“.
Z. Cink , M. Bešík

Vydává město Jesenice, Mírové nám. 368, www.jesenice-ra.cz, ou.jesenice@tiscali.cz.
Redaktoři: E. Konířová, P. Koníř, J. Tůmová, Z. Modrý, foto J. Měchura, technická
úprava a tisk P. Koníř. Jesenice, říjen 2011. Povoleno OÚ Rakovník RRR – oddělení
kultury – evidenční číslo MK-ČR-E 17651 ze dne 14. 6. 2007. Vychází nepravidelně,
č. 9/2011 vyšlo nákladem 130 ks. Zdarma.
12

