18. 6. Strašidelný les

5. a 6. veřejné zasedání zastupitelstva
5. zasedání se uskutečnilo dne 15. června 2011 v sále stálého kina v Jesenici. Na programu jednání bylo celkem 14 bodů.
Vedle běžně projednávaných finančních a majetkových záležitostí, které převážně řeší
nákupy a odprodeje „malých“ pozemků v intravilánu města za účelem narovnání majetkových vztahů mezi městem a občany, případně právnickými osobami, byly projednávány dále zmíněné rozhodující body jednání.
Navýšení daně z nemovitostí s platností od 1. 1. 2012. Zastupitelstvo města schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí, která je k dispozici na městském úřadě nebo je možno ji najít na
www.jesenice-ra.cz. Daň z nemovitosti nebyla dosud ve městě nikdy zvyšována. Zastupitelstvo přistoupilo k mírnému zvýšení daně, které přinese do městského rozpočtu
v roce 2012 cca 315 000 Kč. Tyto prostředky budou v příštím roce využity na financování stále rostoucích nákladů na likvidaci odpadů.
Zákaz pití alkoholu na veřejném prostranství. Po projednání byla rovněž přijata Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. I tato vyhláška je k dispozici na již uvedených adresách. V našem
městě působí tři školská zařízení a s nimi je spojený častý pohyb dětí, studentů středních
škol a obecně mladých lidí po městě, za což jsme velmi rádi. Cílem vyhlášky je zakázat,
respektive výrazně omezit pití alkoholu tam, kde toto může být špatným příkladem
zejména pro naši mladou generaci.
V dalším bodě jednání rada informovala zastupitelstvo a přítomné spoluobčany, že
byla podepsána „Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci“ mezi Policií ČR a městem
Jesenice. Spolupráce města s policií má přispět ke zlepšení situace v oblasti pořádku ve
městě, zlepšení bezpečnosti, prevenci proti krádežím a dalším nešvarům, které trápí občany Jesenice.
Schválení záměru prodeje bytů v domě č.p. 339 ve Školní ulici v Jesenici bylo dalším,
velmi důležitým bodem jednání. K předložení záměru na jednání zastupitelstva vedlo
radu města zejména to, že město v současné době vlastní 143 bytů ve 23 bytových domech. Bytové hospodářství je velmi zanedbané, podfinancované a město nemá dostatek
finančních zdrojů ani lidských kapacit, aby se o celý uvedený majetek mohlo starat jako
dobrý hospodář, což představitelům města ukládá zákon. Po dlouhé diskusi zastupitelstvo města rozhodlo zahájit proces prodeje bytů na uvedené adrese. Dále byly schváleny
dokumenty „Prohlášení vlastníka budovy“ a „Pravidla prodeje bytů.“ I tyto dokumenty
jsou k dispozici na již uvedených adresách.
V dalším bodě jednání zastupitelstvo schválilo zpracování a podání žádosti
o poskytnutí dotace na zateplení objektů Základní školy v Jesenici. Projekt na zateplení
byl zpracován již v roce 2010 a náklady na vlastní zateplení se pohybují v úrovni cca
28 milionů korun. Takovou částku město samozřejmě nemá k dispozici, a proto je nutno
podat žádost o dotaci. I v případě získání dotace by se spoluúčast města na financování
celé akce pohybovala někde ve výši 9 – 10 milionů korun.
Jedním z posledních bodů programu 5. zasedání zastupitelstva bylo schválení vstupu
města Jesenice do Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti.
V současné době sdružuje svazek 75 obcí. Město Jesenice se dosud na činnosti svazku
nepodílelo. Svazek zastupuje obce při jednáních s krajským úřadem a jednotlivými do2

pravci, napomáhá k propojení dopravní obslužnosti mezi sousedícími kraji a mezi dopravou autobusovou a železniční. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se některé věci daří zajistit lépe a některé zorganizovat nejdou. Po diskusi zastupitelé vstup
města schválili s platností od 1. 1. 2012. Členství je zpoplatněno částkou 100 Kč na občana, což znamená, že v rozpočtu města pro příští rok je nutno uvažovat s částkou cca
165 tisíc korun.
V bodě „různé“ byla podána zpráva rady města o činnosti za období od 13. 4. 2011 do
15. 6. 2011. Rada se sešla celkem čtyřikrát a pokaždé bylo na programu okolo 30 bodů.
Rada předložila rekapitulaci řešených, případně již splněných úkolů, ale zejména uvedla
seznam úkolů, které je nutno řešit ve druhé polovině letošního roku. Jako nejdůležitější
byly uvedeny:
• Úvěr získaný ze Státního fondu rozvoje bydlení.
V následujících dnech je nutno zajistit informovanost občanů a právnických osob o
možnosti získání půjček z těchto prostředků. Samo město chce ještě v roce 2011 proinvestovat za podmínek schválených fondem cca 4 – 6 milionů korun.
• Zahájení procesu prodeje bytů, což je sama o sobě legislativně i věcně složitá problematika.
• Příprava žádosti na zateplení základní školy.
Zde je nutno připravit výběrové řízení na firmu, se kterou budeme žádost připravovat.
Dále je nutno aktualizovat již zmíněný projekt na zateplení.
• Příprava žádosti na dotaci na odpadové hospodářství – vybudování sběrného
dvora.
• Příprava městského úřadu na organizační audit.
V rámci tohoto úkolu je nutno přepracovat, aktualizovat a nově zpracovat organizační
a procesní směrnice, kterými je řízen chod úřadu. Jde o časově náročnou agendu, kdy
je potřeba aktualizovat nebo nově připravit 30 – 40 směrnic.
• Územní plán.
S touto problematikou se město zabývá již od roku 2008 a celkem bylo na přípravu a
zpracování plánu vydáno již cca 1 mil. Kč. Vedení města se snaží proces urychlit, ale
z legislativních důvodů a lhůt, které mají ze zákona jednotlivé dotčené instituce, bude
složité nový územní plán schválit do konce roku 2013. S cílem neprodlužování procesu bylo svoláno 6. mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo
dne 23. 6. 2011 od 19.00 hodin v budově stálého kina.
Vedle běžných finančních a majetkových záležitostí bylo hlavním bodem jednání
schválení pokynů pro zpracování návrhu územního plánu. Jednání se zúčastnil také
Ing. Rusňák jako pořizovatel územního plánu a zástupce města a dále Ing. Krolák jako zpracovatel územního plánu. Po krátké diskusi zastupitelé schválili dokument pod
názvem „Pokyny pro zpracování územního plánu Jesenice“. Zpracovatel Ing. Krolák bude na základě schválených pokynů pracovat na novém návrhu ÚP a někdy
v měsíci září se uskuteční další kolo projednávání.
I když předložená zpráva o 5. a 6. jednání zastupitelstva je poměrně obsáhlá, nelze
zmiňovat všechny další, i když zajímavé informace. Pokud máte zájem, jsou veškeré
dokumenty k dispozici na městském úřadě, případně na www.jesenice-ra.cz. Samozřejmě jsou Vám k dispozici pracovníci městského úřadu i všichni zastupitelé.
Děkuji a přeji hezký den.
Ing. Jiří Svoboda, CSc. starosta
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Pár slov o hospodaření s odpady – II
V květnovém vydání Jesenického občasníku jste si mohli přečíst článek Ing. Berky,
který lze chápat jako úvod do řešení odpadového hospodářství města Jesenice. Já bych
rád na tento článek navázal a začal hovořit o konkrétních zjištěních, problémech a závěrech.
Analýza současného stavu
Abychom mohli relevantně zhodnotit klady a zápory současného způsobu hospodaření s odpady na území Jesenice, museli jsme začít analyzovat stávající systém. Již jste se
dočetli, že náklady na likvidaci odpadu v roce 2010 byly 1 851 665 Kč, přičemž od občanů bylo vybráno na poplatcích za popelnice a jednorázové pytle 941 195 Kč. Rozdíl
910 470 Kč, který byl hrazen z rozpočtu města a který si dovolím označit jako hrozivý,
by v případě vyrovnaného systému mohl být použit např. na údržbu zeleně, opravu veřejného osvětlení nebo chodníků. Vyrovnaného systému je možné dosáhnout dvěma
způsoby.
První variantou je přenesení veškerých nákladů na občany, což by znamenalo, že při
nezměněném systému by musel každý platit za likvidaci odpadů dvojnásobné částky.
Tento přístup je pro nás nepřijatelný.
Druhou variantou je snížit výdaje ve výši 1,2 mil. Kč, které jsme v roce 2010 vydali
za provoz sběrného dvora a likvidaci odpadu bez popelnic.
Nyní několik údajů
Nebezpečný odpad je ukládán na sběrném místě do jednoho z velkoobjemových kontejnerů. V roce 2010 nás stála jeho likvidace 78 571 Kč. Ze sběrného dvora se odvezlo
753 pneumatik, 88 lednic, 142 televizorů a monitorů, 1 493 obalů od barev a chemikálií,
57 kg olejů. Jen za likvidaci pneumatik, které někteří z nás odvezli do sběrného místa
nebo vyhodili do příkopů, jsme zaplatili 35 005 Kč.
Tříděný sběr odpadu, který je realizován prostřednictvím nám všem známých různobarevných nádob rozmístěných v Jesenici a jednotlivých obcích, nás v roce 2010 stál
454 817 Kč. Z této částky jsme zaplatili 53 208 Kč za pronájem nádob na odpad a zbývající část za odvoz odpadu. Podle údajů společnosti EKO-KOM jsme vytřídili 38 728
tuny odpadu využitelného pro další zpracování, za které jsme obdrželi 83 191 Kč.
Z dostupných statistik vyplývá, že množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele
v Jesenici je podprůměrné a jeho množství by mělo být minimálně dvojnásobné.
Ostatní odpad (velkoobjemový, komunální a stavební suť), který je shromažďován na
sběrném místě, nás v roce 2010 stál 616 279 Kč. V tomto sortimentu se podle našich
zjištění skrývá největší potenciál úspor. Bohužel jsme zjistili závažná pochybení, která
stála městskou pokladnu nemálo peněz:
• Potištěné pytle od společnosti Becker, které si na úřadu kupují např. rekreanti
vlastnící v Jesenici chalupy, byly s odpadem ukládány na sběrném místě do
kontejneru na komunální odpad. Přestože likvidace odpadu je zahrnuta již do ceny
těchto pytlů, tak byly odváženy na skládku a za jejich likvidaci Jesenice platila
dvakrát.
• Stavební suť byla odvážena a ukládána na skládku a často byla smíchána
s komunálním odpadem, za což jsme jen v roce 2010 navíc zaplatili cca 100 000 Kč.
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• Odpad, který bylo možné vytřídit a předat k dalšímu zpracování, byl míchán
s komunálním odpadem a odvážen a ukládán zcela zbytečně na skládku.
• Bioodpad, především tráva, byl celou dobu odvážen a ukládán na skládku jako
komunální odpad.
Navržené změny
Na základě zjištěných faktů jsme začali řešit reorganizaci systému nakládání
s odpady. Z hlediska času jde o změny dlouhodobé, jejichž účinek se projeví až
s odstupem času, a o změny zaváděné ihned, které už jste mohli zaznamenat, nebo je
v brzké době zaznamenáte a se kterými Vás v další části textu seznámím:
1. Změna pracovní doby na sběrném místě.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
zavřeno
8.30 – 11.00
8.30 – 11.00
8.00 – 12.00

11.30 – 17.30
11.30 – 17.30
11.30 – 18.00
11.30 – 18.00

Tato úprava nám sice zvýší mzdové náklady, ale přispěje ke zkvalitnění služeb pro
občany a sběrné místo bude pro všechny dostupnější. Hlavním důvodem této změny
bylo zvýšení pracovních nároků na pracovníka na sběrném místě. Především je nutné
zde docílit stavu, kdy se veškerý odpad dovezený na sběrné místo roztřídí, aby se
pouze minimum odváželo na skládku a platili jsme za něj jako za komunální odpad.
To bude mít vliv i na ukládání odpadů jednotlivými občany, protože budou povinni
zde dovezený odpad roztřídit a uložit do jednotlivých nádob podle sortimentu.
Přínos – bude vyčíslitelný až po určitém čase, ale měly by se nám snížit platby za
likvidaci veškerého odpadu shromažďovaného na sběrném místě.
2. Oddělený sběr skla – už jste si určitě všimli, že v místech sběru tříděného odpadu
přibyly nádoby tvaru iglů v bílé barvě. Protože společnost EKO-KOM, která obcím
platí za sběr a třídění odpadu, vyplácí vyšší částky v případě odděleného sběru skla –
zvlášť bílé a zvlášť barevné, tak jsme se dohodli se společností Becker na umístění
nádob na bílé sklo. Tyto samostatné nádoby budou dočasně osazeny i na dvou místech, kde jsou provedeny zděné kóje, ale po určitém čase by měly být nahrazeny dělenými nádobami, které se vejdou do zděných kójí. Tímto Vás žádám: DBEJTE NA
DŮSLEDNÉ ODDĚLOVÁNÍ BÍLÉHO A BAREVNÉHO SKLA.
Přínos – zvýší se nám platby od společnosti EKO-KOM za odběr skla.
3. Sběr tetrapacků (nápojových obalů od mléka, džusů, apod.) a kovových obalů (plechovky od piva a dalších nápojů). V Jesenici je jediný kontejner na sběr nápojových
obalů, který se nachází u kotelny ZŠ. Protože tento druh se na třídící lince separuje
společně, tak jsme se zástupcem společnosti Becker dohodli, že bude možné tyto druhy obalů vhazovat společně do kontejnerů na plast. Důsledkem by mělo být větší
množství vytříděného odpadu tohoto druhu, u kterého jsme velmi podprůměrní. Za
rok 2010 se v Jesenici vytřídilo pouze 55 kg tetrapacků.
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Přínos – pokud se povede vytřídit více tohoto druhu odpadu, tak se nám zvýší platby
od společnosti EKO-KOM.
4. Samostatný sběr pytlů Becker – na sběrném místě bude umístěn samostatný uzamykatelný kontejner na pytle s potiskem Becker, do kterého budou pracovníci města
ukládat odpad sebraný v chatových oblastech. Za umístění ani za vývoz tohoto kontejneru nebudeme nic platit.
Přínos – úspora nákladů za likvidaci komunálního odpadu.
5. Zvýšení počtu nádob na tříděný odpad. Na základě požadavků některých občanů,
doporučení společnosti Becker a zveřejněných průzkumů o přijatelné docházkové
vzdálenosti jsme se rozhodli o umístění dalších kontejnerů na tříděný odpad. Jedno
nové kontejnerové stání bude zřízeno u sběrného místa Na Hliništi a druhé v ulici Rabasova. Kontejnery na náměstí budou přesunuty za budovu kulturního domu. Režim
vývozu tříděného odpadu bychom chtěli řešit se společností Becker tak, aby nedošlo
v důsledku zvýšení počtu nádob k navýšení ceny za jejich vývoz.
Přínos – lepší dostupnost nádob na tříděný odpad pro občany Jesenice. Druhotným
efektem by mělo být větší množství vytříděného odpadu a následně větší platba od
společnosti EKO-KOM.
6. Snížení ceny za likvidaci tříděného odpadu – po vyhodnocení jeho nákladovosti
jsme začali se společností Becker jednat. Výsledkem je, že nám od června 2011 nebude účtován poplatek za pronájem nádob na tříděný odpad a o 10% se sníží cena za jejich vývoz.
Přínos – při nezměněném systému vyvážení a počtu nádob ušetříme ročně cca
100 000 Kč.
7. Likvidace stavební suti ze sběrného místa. Na sběrném místě byl umístěn kontejner, do kterého bude ukládána pouze čistá stavební suť. Tato suť se již nebude odvážet na skládku do Vrbičky, ale do recyklačních center v Podbořanech nebo
v Senomatech.
Přínos – roční úspora ve výši téměř 100 000 Kč
8. Zpoplatnění ukládání stavební suti na sběrném místě – počínaje dnem 1. 7. 2011
bude na sběrném místě zpoplatněno ukládání stavební suti do kontejneru. Likvidaci
suti by si měl každý občan zajistit individuálně, proto považuji možnost jejího ukládání na sběrný dvůr za nadstandardní službu. Tato služba bohužel zatěžuje neúměrně
celý systém odpadového hospodářství. Při stanovení ceny vycházíme z toho, že za
likvidaci suti platíme zhruba 1 Kč/1 kg. Protože nemáme na sběrném místě možnost
dovezený odpad zvážit, tak budeme vycházet z průměrné hmotnosti materiálu. Cena
odpovídá pouze nákladům na likvidaci bez jakéhokoliv zisku a bude stanovena následovně:
– kolečko / malá ruční kárka (cca 40 – 50 kg) – 40 Kč
– velká ruční kára (cca 100kg) – 100 Kč
– malá kára za auto s malými koly (cca 250kg) – 250 Kč
– velká kára za auto s velkými koly (cca 400kg) – 400 Kč
Poplatek bude hrazen obsluze sběrného místa před složením suti.
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K tomuto kroku jsme přikročili ze dvou důvodů – především někteří občané Jesenice
sběrný dvůr zneužívají a navážejí sem neustále stavební suť, za jejíž likvidací pak platí všichni ostatní. Druhým důvodem je to, že každý má možnost si přímo v Jesenici
objednat přistavení kontejneru na suť a odvézt odpad rovnou na skládku.
Kontakty na přistavení kontejnerů na suť:
• Zdeněk Veselý, 737 259 496 – kontejner AVIA
• fa BECKER (pan Bílek), 602 333 233 – kontejner TATRA
Přínos – jen za rok 2010 bychom ušetřili cca 200.000 Kč, které jinak musíme hradit
z rozpočtu města.
9. Bioodpad (především tráva) – maximálně se omezí jeho vyvážení na skládku.
Přínos – roční úspora několik desítek tisíc.
Je vidět, že uvedená opatření jsou velmi jednoduchá a mohla v Jesenici fungovat již
dávno. Stačilo se jimi jen zabývat a uvést je do praxe. Výsledkem by byla roční úspora
v řádech statisíců a pokud to přepočteme na roky, tak by se jednalo o miliony.
Závěr
Úspěšnost každého opatření a každého systému je přímo úměrná ukázněnosti nás občanů. Uvědomme si, že nedodržováním pravidel v likvidaci odpadů vytahujeme peníze
ze svých kapes, respektive z kapsy města Jesenice a tyto prostředky pak schází třeba při
opravách chodníků. Proto bych chtěl občany města požádat o následující:
• zelený odpad likvidujte na své zahrádce nebo ve svém kompostéru. Bylo přece úplně
běžné, že každý měl někde v rohu pozemku kompost, kam vyhazoval veškeré zbytky.
Dnes se stává pravidlem, že si na zahradě uklidíme a to, s čím si příroda poradí bez
problému sama, vyvážíme na skládku. Zcela nepochopitelné je pro mě to, když se odpad vyváží někam do příkopu nebo do roští, což je v Jesenici běžná praxe.
• třídění odpadu – pokuste se vytřídit maximum odpadu, který je dále zpracovatelný.
Můžete si tím snížit poplatek za popelnici a ve finále ušetřit. Navíc se připravíte na
nepříliš vzdálené období, kdy by se měl poplatek za likvidaci odpadu skládkováním
významně zvýšit, protože skládkování odpadu se bude stále více znevýhodňovat.
• všímejte si svého okolí. Pokud nám bude jedno, jak s odpadem nakládá náš soused a
nebudeme se zabývat tím, že neplatí za popelnici a vyhazuje odpad například do košů
rozmístěných po městě, tak nakonec vše zaplatí ti poctiví.
za Radu města Jesenice
Ing. Roman Valuš
Poznámka: V textu několikrát zmiňuji společnost EKO-KOM. Jde o jednu ze společností (kolektivní systém) s licencí Ministerstva životního prostředí, které spolupracují
s obcemi a dalšími subjekty při zpětném odběru recyklovatelného odpadu a za jeho vytřídění obcím platí předem dohodnuté odměny.
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Správa bytového hospodářství

Vážení čtenáři,
byl mi dán prostor pro krátké představení mé osoby a činnosti na Městském úřadě
v Jesenici.
Jmenuji se Marie Merklová, mám středoškolské vzdělání ekonomického směru. Na
městský úřad jsem nastoupila v roce 1993 a od této doby zajišťuji agendu bytového hospodářství. Mým úkolem je přijímání žádostí na byty a jejich evidence. Zajišťuji předávání bytů novým nájemníkům a současně převzetí bytu při ukončení nájemního vztahu.
K tomuto účelu sepisuji nájemní smlouvy a vedu ke každému bytu evidenční list. Dále
zabezpečuji platby nájemného ve spolupráci s inkasním střediskem, výpočty a změny
nájemného, kontrolu včasných plateb, upomínání neplatičů, zpracování měsíčního výkazu o platbách nájemného a jedenkrát ročně zpracovávám vyúčtování služeb (voda, elektřina, odpady a kominické práce).
Pro Vaši spokojenost a kvalitnější bydlení, v rámci rozpočtu obce, zajišťuji opravy
bytů včetně revizí hromosvodů, hasicích přístrojů a výtahů. Kominické práce zabezpečuji nejen pro nájemníky městských bytů, ale pro všechny občany Jesenice a přilehlých
obcí.
K této činnosti mám dále na starost odpadové hospodářství, což obnáší výdej a výměnu popelnic a ve spolupráci s firmou Becker Kralovice zabezpečování pravidelného svozu odpadu, objednávání známek na popelnice, pytlů, popelnic a zabezpečení svozu nebezpečného odpadu dvakrát v průběhu roku.
Současně zabezpečuji evidenci došlé a odeslané pošty včetně obsluhy datových
schránek, kde mám na starost příjem došlých zpráv, jejich archivování a odesílání zpráv
ze všech odborů úřadu. K této činnosti patří i vedení úřední desky obce a elektronické
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úřední desky, to je vyvěšování všech písemností pro veřejnost. Pro potřeby úřadu i veřejnosti zajišťuji kopírování písemností.
Svou práci mám ráda a největší odměnou je, když mohu přispět svojí prací k větší
spokojenosti žití v našem městečku.
Se svými dotazy se na mě můžete obracet osobně na městském úřadě, telefonicky na
čísle telefonu 313 599 214 nebo na email: merklova@jesenice-ra.cz, ráda Vám je zodpovím.
Marie Merklová

Letní kino Jesenice
červenec 2011
8. červenec .........Děcka jsou v pohodě ....... 59+1 Kč
13. červenec .........Světová invaze................. 69+1 Kč
15. červenec .........Zdrojový kód ................... 69+1 Kč
20. červenec .........Čertova nevěsta................ 84+1 Kč
22. červenec .........Láska a jiné závislosti...... 79+1 Kč
27. červenec .........Rychle a zběsile 5 ............ 84+1 Kč
29. červenec .........Czech made man.............. 74+1 Kč

Přehled akcí
• 30. 7. od 20.00 Drahouš – tradiční letní zábava – tentokrát na téma
Rio de Janeiro
• 30. 7. Fotbalový turnaj Dropsu
• 20. 8. Krty – Velká prázdninová show (Spanilá jízda traktorů s hledáním pokladu,
odpolední zápolení v různých disciplínách na návsi, večerní taneční Chlapincová zábava)

Proběhlo
Zábavné dopoledne v ISŠ Jesenice
V areálu domova mládeže ISŠ Jesenice bylo v pátek 27. 5. 2011 pořádně živo. Konala
se tady již poosmé zábavná akce ke Dni dětí. Pro širokou veřejnost a malé caparty byl
kromě pohádkových bytostí připraven i bohatý doprovodný program.
Pěkným vystoupením se uvedli žáci ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice. Již tradičně nechyběla
ukázka country tanců v podání dětí ZŠ a MŠ Jesenice a country kroužku ISŠ Jesenice.
Zájem vzbudila hasičská drobotina s ukázkou svého zásahu i strážníci městské policie
s výcvikem služebních psů. Zájemci si rovněž mohli prohlédnout sanitku rakovnických
záchranářů. Vystoupení plné napětí předvedla skupina historického šermu Ordál Jesenice. O zvukařskou techniku i o hudbu se skvěle postaral pan John. Pro všechny děti byla
lákadlem po celé dopoledne skákací žirafa a také možnost zastřílet si ze vzduchovky do
terčů.
Potom už na děti čekaly na devíti stanovištích pohádkové postavy a také drobné úkoly
a soutěže. Kdo splnil, dostal malou odměnu a špekáček, který si mohl ihned opéci u
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ohníčku. K dokonalé pohodě přispěl prodej skvělých zákusků z cukrářských dílen ISŠ
i prodej dalšího občerstvení.
Počasí se vydařilo, a tak v průběhu celého dopoledne vládla dobrá nálada všech zúčastněných dětí (asi 300) i dospělých. Zároveň je třeba zdůraznit, že akce by se nemohla
konat bez podpory města Jesenice a celé řady dalších sponzorů. Zbývá tedy poděkovat
všem, kteří podpořili tuto akci a podíleli se na jejím zdárném průběhu.
Miluška Mottlová

Krakovecký meč 2011
V sobotu 4. června proběhlo tradiční „Klání o Krakovecký meč“, a to za účasti osmi týmů z rakovnického
okresu. Akci pořádala kancelář Svazku měst a obcí Rakovnicka ve spolupráci s Armiger Žatec. Celou akcí nás
provázela tradiční dvojice moderátorů a bavičů – Jára a
Jiří z divadla Bezevšeho. Na startu se sešla sedmičlenná
družstva ze Senomat, Kroučové, Pavlíkova, Nového
Strašecí, Poddžbánska, Rakovníka, Kolešovic a Jesenice. Na počest vítěze minulého ročníku, což bylo družstvo Rakovníka, byly tentokrát místem těchto soutěží
v netradičních disciplínách prostory Tyršova koupaliště.
My jsme vyrazili s odhodláním odčinit loňské
7. místo, a tak jsme šli cestou omlazení kádru, což se
ukázalo jako krok správným směrem. Protože však tento termín kolidoval s dalšími akcemi (volejbalový tur10

naj v Pavlíkově, běh přátel piva v Řeřichách apod.), doznala naše soupiska na poslední
chvíli několik změn. Nakonec jsme si museli vypomoci i díky lidem, kteří sice v Jesenici
nebydlí, nicméně k ní mají velmi kladný vztah a pokládali reprezentaci Jesenice za čest.
Naše sestava vypadala takto: L. Čížek, Z. Chadima, J. Čížek, T. Látal, T. Čížek, J. John,
P. Čížek a k tomu náš čtyřčlenný fanklub (masérka, fotografka a 2 hostesky).
A teď už k samotné soutěži. Celá soutěž měla rámec pirátských hrátek. První disciplína (výroba vlajky) byla zahřívací a všechna družstva získala shodně po jednom bodu.
Pak už to začalo naostro. V každé soutěži bodovaly vždy pouze 3 nejlepší týmy. První
tým získal 3 body, druhý tým 2 body a třetí tým 1 bod.

Dalším úkolem byl vodní boj (dvojice na nafouknutých
duších). Zde jsme měli smůlu a nebodovali jsme, ovšem již
v další disciplíně (ládování a střelba z děla) jsme zvítězili,
následně jsme získali 1 bod ve třetím úkolu (drhnutí
podlahy kartáčkem na zuby), abychom pak zůstali těsně za
body v další disciplíně (natírání prken).
Jako další nástraha na nás čekalo obeplutí ostrůvku na
loďkách a druhý nejlepší čas nás posunul na průběžné
3. místo.
Pak byl na řadě asi nejtěžší (avšak dvojnásobně bodovaný) úkol, týmová opičí dráha.
Soutěžilo 6 nejstatečnějších z každého družstva a tady přišel čas především pro naši
mladší část. Hlavně díky ní jsme opět získali 4 body za druhé místo, celkově jsme se tak
dostali do vedení s 11 body a s náskokem 2 bodů před Novým Strašecím a 3 bodů před
Senomaty.
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O konečném pořadí tak rozhodla poslední disciplína, taktéž hodnocena dvojnásobně, a
to pití piva (7 plechovek) na čas. Zde jsme (i díky tomu, že jsme tuto disciplínu začínali
a také že během soutěže trochu změnili pravidla) neuspěli. Přestože v nás zůstal malý
pocit křivdy, v konečném výsledku z toho bylo celkové vynikající 2. místo.
Co dodat na závěr? Dalo by se říci, že to je úspěch, nicméně náš tajný cíl – přivézt
Krakovecký meč do Jesenice – zůstal nesplněn. Přesto musím všechny členy našeho
družstva pochválit za příkladnou bojovnost, odhodlanost a nasazení a věřím, že tento
tým je schopen zvítězit, takže: „Těš se, Poddžbánsko!“ A ještě jedno poděkování – patří městu Jesenice za důvěru a podporu.
Luboš Čížek
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Strašidelný les
18. 6. 2011
Strašidelný les budí vždy děs a hrůzu! Široko daleko je zvláštní, strašidelná atmosféra
zasahující pocestné a všechny ty, kteří se na trasu strašidelného lesa vydali. Ještě teď
všem při vzpomínce na upíry, loupežníky, vodníky, krvavé sestřičky a jiná hrůzná strašidla jektají zuby! Ale co se stalo? Co to bylo?
Ano, určitě jste všichni poznali, že je řeč o Strašidelném lese, který se konal v sobotu
18. června již pojedenácté. V letošním roce se startovalo od hráze Velkého rybníka a
končilo opět na Drahouši, kde byla připravena diskotéka, kterou měl ve své režii pan
Ladra ml.
Na trasu se postupně vydalo 164 dětí a 195 dospělých. Atmosféra byla úžasná, opět
nás překvapila nová strašidla – zvláště ježibaby s oboustrannou hlavou.
Všem strašidlům a všem těm, kteří se podíleli na organizaci celé akce (celkem to bylo
65 lidí), patří velký dík a uznání. Všichni se již těší, jak půjdou strašit zase za rok.
O. Hanauerová
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Úspěch jesenických železničních modelářů na mistrovství České republiky
Stejně jako v minulých letech i v tomto roce uspěli mladí členové kroužku železničních modelářů na mistrovství České republiky, které se konalo v sobotu 25. června 2011
v Bělči nad Orlicí. Z krajské soutěže (proběhla v květnu u nás v Jesenici) se na toto mistrovství svými modely nominovali Jaroslav Skála ve věkové kategorii juniorů a Daniel
Skála a Miloš Müller v kategorii žáků.
Úsilí, které naši členové věnovali svým modelům, se rozhodně vyplatilo. V kategorii
B-ž (vozidla bez vlastního pohonu) získal Daniel Skála čestné uznání s modely poštovního vozu Fk a služebního vozu Ds.
Velice dobře pro nás dopadla kategorie C-ž, kde jsme za sebou nechali konkurenci
z Olomouce, Zlína i Ostrova nad Ohří. Obsadili jsme první dvě místa! V kategorii C-ž
(stavby) získal Daniel Skála 1. místo a zlatou medaili za model vodárny Chyše (94,7 bodu). Druhé místo a stříbrnou medaili v téže kategorii obdržel Miloš Müller za model stavědla Mladotice (91,3 bodu).
Jaroslav Skála, který patří mezi juniory, byl porotou zařazen do kategorie dospělých
pro nedostatečný počet soutěžících v juniorské kategorii. Nicméně ani zde si nevedl
špatně, když s modelem nákladního vozu řady Wap obsadil v kategorii B4 šesté místo
mezi deseti modely. Proto všem patří poděkování za reprezentaci Jesenice a přání dalších modelářských úspěchů.
Jiří Berka, vedoucí kroužku železničních modelářů

D. Skála a M. Müller
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Utkání oddílu kopané FC JESENICE
v soutěžním ročníku 2010 – 2011
OKRESNÍ PŘEBOR – A1A II. TŘÍDA – JARNÍ ČÁST
KOLO
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

DRUŽSTVA
SKÓRE
BRANKY
FK Kněževes – FC Jesenice
0 : 4 Weis 2, Reištetter, Kotek
FC Jesenice – So. Mšec
1 : 5 Weis
TJ Roztoky – FC Jesenice
1 : 1 John Jakub
FC Jesenice – ESTA Oráčov
1 : 4 Kučera
Tn Rakovník – B FC Jesenice
4 : 3 Reištetter, Kotek, Weis
FC Jesenice – FC05 Zavidov
1 : 5 Weis
FK Hředle – FC Jesenice
2 : 2 Kotek, Weis
FC Jesenice – Sparta Lužná
2 : 2 Reištetter 2
SK Pavlíkov – FC Jesenice
4 : 2 Reištetter, Kotek
FC Jesenice – FC Po Olešná
4 : 2 Altman, Kučera, Kotek, John
ČL Kolešovice – FC Jesenice
0 : 2 Kotek, Hink
Sokol Srbeč – FC Jesenice
3 : 1 Reištetter
FC Jesenice – SK Lány
0:4
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