Zima v Jesenici

(Usnesení č. 18. – 22.; září 09 – leden 10)
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání neschvaluje prodej části
parcely č.p. 1937/1 v k.ú. Jesenice o výměře 96 m2, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník
na LV 10001.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje prodej budoucí
parcely č. 721/4 v k.ú. Bedlno, o výměře 1096 m2 (oddělena GP z parcely
722) za cenu 100 Kč/m2 a parcely st. č.67 v k.ú. Bedlno, o výměře
29 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) za cenu 300Kč/m2, panu Václavu
Vaněčkovi, Praha 4.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání neschvaluje směnu pozemku
1565/1 v k.ú. Jesenice o celkové výměře 4835 m2, který je v majetku města
Jesenice, za pozemky 1007 a 1008 o celkové výměře 2076 m2, které jsou
v majetku Biskupství plzeňského.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání souhlasí s přechodem
vlastnického práva k pozemku p.č. KN 50/3 o výměře 176 m2 v k.ú. Bedlno
z majetku PF ČR – LV 10002 do vlastnictví města Jesenice – LV 10001.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje směnu parcely č. PK
1708 v k.ú. Podbořánky o výměře 577 m2, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník na LV
10001 za pozemkovou parcelu č. PK 1270/1 v k.ú. Podbořánky, o výměře
4370 m2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Rakovník, zapsané na LV 56, jejímž majitelem je firma X-MID
s.r.o., Podbořánky 17, Jesenice.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání souhlasí s vybudováním
náhradní cesty o výměře cca 440 m2 dle přílohy vypracované firmou
Progeka v.o.s., Rakovník, kterou vybuduje společnost Golf Park
Podbořánky.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje snížení nabídkové
ceny na prodej RD Chotěšov čp. 31 ze současných 1.400.000,- Kč na
1.300.000,- Kč.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje nákup nového
služebního vozu do výše 200.000,- Kč.
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• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje přijetí dotace
z Fondu životního prostředí Středočeského kraje ve výši 1. 570. 000,- Kč
a podpis smlouvy č. 3032/OŽP/2009.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje variantu č.
1 zástavbové studie lokality V Jahůdkách jako výchozí pro zpracování
projektové dokumentace na zasíťování budoucích stavebních parcel v této
lokalitě, se zapracováním možnosti zjednosměrnění provozu ulice
V Jahůdkách, včetně zkapacitnění cesty k zahrádkářské kolonii.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje prodej RD Chotěšov
čp. 31, st.p.č 45 o celkové výměře 428 m2 a pozemku p.p.č. 425/1 (přilehlé
zahrady) o celkové výměře 605 m2, vše ležící v k.ú. Chotěšov, za
cenu 1.300.000,- Kč včetně DPH Šárce Brunner, Praha 6.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje vypracování
projektové dokumentace splňující podmínky OPŽP firmou A.W.A.L. s.r.o.,
Praha 6, která byla vybrána výběrovým řízením, a dále schvaluje podání
žádosti o dotaci z OPŽP Prioritní osa 3. podoblast 3.1.1. Výstavba
a rekonstrukce zdrojů tepla využívajícího OZE spolu s podoblastí 3.2.1.
Realizace úspor energie u nepodnikatelské sféry. Součástí dodávky služeb
bude i inženýrská činnost. Projektová dokumentace bude financována
ze zapojeného přebytku hospodaření roku 2009.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje rozpočet města pro
rok 2010:
o Celkové příjmy rozpočtu ve výši 18 706 tis. Kč.
o Financování ve výši 7 713 tis. Kč
o Celkové zdroje ve výši 26 419 tis. Kč
o Běžné výdaje ve výši 26 419 tis. Kč
• Zastupitelstvo města schvaluje změnu v tabulce č.1 :
o řádek V.2.1 – zateplení školy – projektová dokumentace – snížení na
částku 1 200 tis. Kč.
o řádek V.2.4. - projektová dokumentace - zástavba V Jahůdkách
zvýšení na částku 170 tis. Kč.
o řádek V.1.2. - dotace FC Jesenice 35 tis. Kč, dotace SK Jesenice
24 tis.
o Ostatní závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č.1 v tabulkové části
materiálu „Návrh rozpočtu“ zůstávají beze změn.
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• Zastupitelstvo města Jesenice souhlasí s vypsáním výběrového řízení na
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci náměstí s termínem do
konce února 2010.
• Zastupitelstvo města Jesenice schvaluje vyčlenění částky 1 543 200,- Kč,
odpovídající 100% celkových způsobilých výdajů projektu „Zefektivnění
výuky ve vzdělávání na druhém stupni ZŠ” z rozpočtu města na
předfinancování projektu v případě jeho schválení.
• Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství Základní
školy a mateřské školy Jesenice, okres Rakovník, s Integrovanou střední
školou Jesenice při realizaci projektu „Zefektivnění výuky ve vzdělávání
na druhém stupni ZŠ“.
• Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství Základní
školy a mateřské školy Jesenice, okres Rakovník, se Zařízením pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám
Středočeského kraje, Nymburk v projektu „Rozšíření výuky anglického
jazyka na základních školách Středočeského kraje programem SuperNature“.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje omezení činnosti
stálého kina Jesenice od 1.1.2010 s tím, že bude jeden promítací den
v měsíci (dětské + večerní představení).
• Zastupitelstvo města Jesenice schvaluje, že po doručení rozsudku
o vlastnictví lesů v k.ú. Kosobody a Bedlno a jeho nabytí právní moci bude
pověřen odborný znalec vypracováním posudku a vyčíslením škod na lesích,
které byly od roku 1999 v majetku města Jesenice a byly obhospodařovány
společností LČR. Škody budou vyčísleny za období 1999 - 2009.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje v souladu s §
102 ods.2 písmeno a) zákona č.128/2000 Sb., O obcích kompetenci rady
města k příjmu finančních dotací. Zastupitelstvo města bude o přijatých
dotacích informováno na nejbližším zasedání.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje bezúplatné převedení
požárního automobilu LIAZ CAS 25 Š 706 RZ: RA 37-59 na Obec
Řevničov.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje podpis dodatku č.1
ke smlouvě o dílo uzavřené 28. 7. 2009 mezi městem Jesenice a firmou
BETET s.r.o., Praha 6, na akci „Nástavba a přístavba objektu – požární
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zbrojnice“. Dodatek se týká provedení více prací v dohodnuté finanční výši
540 711,60,- včetně DPH 20% a posunutí termínu dokončení stavby
o 30 kalendářních dnů, tedy do 30. července 2010.

(Usnesení č, 73 – 82; (září 09 – leden 10)
• Rada města po projednání schvaluje podepsání mandátní smlouvy
a smlouvy o spolupráci s firmou Ravos s.r.o., Rakovník, na odborný dohled
a spolupráci při provádění díla akce: „Jesenice - Mírové náměstí rekonstrukce kanalizace“.
• Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy
s Ing. Stanislavem Janským, Plzeň, o poskytnutí poradenské služby v oblasti
lesnictví.
• Rada města po projednání schvaluje opravu schůdků a chodníčku při
budově MěÚ, neboť stav povrchu chodníčku i schůdků je v havarijním stavu
a hrozí nebezpečí úrazu.
• Rada města po projednání souhlasí s vybudováním vstupního schodiště na
p.p.č. 160 u služebny Policie ČR dle předloženého projektu.
• Rada města po projednání bere na vědomí rezignaci paní Jitky Lacinové,
Bezručova 287, Jesenice, na funkci kronikářky města Jesenice.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost ZŠ, MŠS, PrŠ Jesenice,
Plzeňská 63, o pronájem části pozemku p.č. 986/8 za účelem vytvoření
školního dvora pro relaxaci a výuku žáků, pronájem bude vyvěšen na úřední
desce a poté opětovně projednán radou.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost paní Světlany Balounové
o zakreslení parkovacích míst před domem čp. 350 v ulici Křižíkova. Žádost
bude postoupena MěÚ Rakovník - Odboru dopravy a Policie DI ČR
Rakovník k posouzení.
• Rada města po projednání schvaluje prodej použitých dlažebních desek
z rekonstrukce chodníků v Jesenici a stanovuje cenu jedné dlaždice rozměr
30x30 na 10,- Kč za kus a rozměr 50x50 15,- Kč za kus.
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• Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
ČNES, dopravní stavby a.s., Kladno-Kročehlavy, na zimní úklid místních
komunikací.
• Rada města po projednání ukládá kontrolnímu výboru dokončit kontrolu na
vyvážení odpadů včetně termínů pro nápravné opatření a udělení pokut, a to
do 15. 11. 2009. Dále rada města vyzývá finanční výbor ke spolupráci na
přípravě rozpočtu na rok 2010.
• Rada města po projednání schvaluje úpravu pracovní doby na sběrném
místě takto:
o Středa
12,00-17,00 hod.
o Čtvrtek
8,00-12,00 hod.
o Sobota
9,00-11,00 hod. 12,00-17,00 hod.
• Rada města po projednání bere na vědomí oznámení obce Oráčov
o ukončení členství ve Svazku Jesenicko k 31. 12. 2009.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Jaroslava Spurného,
Příčná 216, Jesenice, o úpravu dopravní situace v Příčné ulici. Žádost bude
postoupena Městskému úřadu v Rakovníku - Odbor dopravy a DI Rakovník
k posouzení.
• Rada města po projednání schvaluje žádost ZŠ, MŠS, PrŠ Jesenice,
Plzeňská 63, o pronájem části pozemku p.č. 986/8 za účelem vytvoření
školního dvora pro relaxaci a výuku žáků za cenu 5,- Kč za m2 a rok.
• Rada města po projednání souhlasí se stanovením pana Vlastimila Řebce,
Školní 338, Jesenice, kronikářem města Jesenice pro rok 2009.
• Rada města po projednání bere na vědomí navržené změny projektu na
výstavbu hasičské zbrojnice předložené TDI Ing. Romanem Valušem
a vybranou část předběžně schvaluje za předpokladu, že navržené změny
schválí poskytovatel finančních prostředků, tj. Středočeský kraj.
• Rada města po projednání schvaluje vydání povolení ke vstupu na území
Stebenského údolí za účelem geologického mapování RNDr J. Rutšekovi,
Liberec, a provedení mělkého mapovacího vrtu.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost nájemníků domu čp.
407 o opravy v bytovém domě V Zahradách 407 v Jesenici. Opravy budou
postupně realizovány tak, jak bude umožňovat rozpočet města.
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• Rada města po projednání na základě tematického zadání souhlasí
s podáním žádosti o dotaci z FROM Středočeského kraje na rok 2010 a
závazkem spolufinancování akce na rekonstrukci chodníků v Jesenici.
• Rada města po projednání schvaluje vypracování geometrického plánu,
kterým bude z pozemku p.č. 775 v k.ú. Jesenice oddělen pozemek
zahrádkářské kolonie z důvodu bezúplatného převodu veřejné zeleně.
• Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zpracování
projektové dokumentace na „Zástavbu RD V Jahůdkách“ s firmou
Stavitelství Ing. Palaščák s. r.o., Praha 5, která byla vybrána výběrovým
řízením.
• Rada města po projednání souhlasí s žádostí Junáka – svazu skautů
a skautek České republiky, středisko „Údolí Zlatého potoka“ Kryry, o
prodloužení nájemní smlouvy na pozemek v k.ú. Jesenice u Rakovníka čp.
1452, na kterém se nachází rekreační chata, kterou trvale užívají. Nájemní
smlouva bude prodloužena o 5 let.
• Rada města po projednání ustanovuje pro klientky Domova Krajánek
opatrovníka - sociální odbor Městského úřadu Jesenice, zastoupený
vedoucím odboru Bc. Zdeňkem Vodrážkou.
• Rada města po projednání schvaluje profinancování příspěvku
Římskokatolické farnosti Jesenice na opravu kostela Sv. Petra a Pavla z roku
2009 v roce 2010 a dále poskytuje příspěvek pro rok 2010 tak, jak byl
schválen zastupitelstvem města v rozpočtu na rok 2010.
• Rada města po projednání schvaluje podepsání smlouvy s firmou
Ecoconsult Pons, Most, která byla vybrána výběrovým řízením na realizaci
zpracování Vyhodnocení vlivů Územního plánu Jesenice na udržitelný
rozvoj území.
Další informace najdete na www.jesenice-ra.cz.

7. městský ples
Děkujeme všem občanům, kteří přišli v sobotu 30.1.2010 do KD strávit příjemný
večer. Děkujeme i štědrým sponzorům, díky kterým se nám podařilo zajistit
nebývale bohatou tombolu. Ples města Jesenice se letos, myslím, vydařil, a to i
přestože se prodalo „pouze“ 121 vstupenek. K poslechu příjemně hrála skupina
Ideal Bend a téměř každý, kdo si zakoupil tombolu, se mohl těšit z výhry.
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Rekonstrukce kanalizace na Mírovém náměstí
K rekonstrukci kanalizace na Mírovém náměstí přistoupilo město Jesenice ve
spolupráci s firmou Ravos po získání dotace z Fondu životního prostředí
Středočeského kraje ve výši 1 570 000,- Kč, což činilo 74,7% z celkových nákladů.
Původní stoka byla v havarijním stavu a hrozilo zřícení její stropní klenby, a to
hlavně v místě frekventované křižovatky silnic I/27 a II/228.

Rekonstrukce kanalizace na Mírovém náměstí byla zahájena dne 5. 10. 2009 a
zhotovitelem stavby byla společnost EKOSTAVBY Louny.
Při stavbě, která trvala 9 týdnů, bylo položeno 116,5 m betonových trub. Do
nové stoky byly přepojeny všechny stávající kanalizační přípojky. Na
komunikacích byly osazeny nové dešťové vpusti, nahrazující původní. Všechny
povrchy (místní komunikace, komunikace I. a II. třídy, chodníky, zeleň ad.) byly
po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
Stavba byla realizována ve ztížených podmínkách, a to jak klimatických, tak
z hlediska umístění stavby v centru města a pod dvěma frekventovanými
komunikacemi. Stavba probíhala za plného provozu ve velkých hloubkách kolem
čtyř metrů. Odváděné odpadní vody musely být v průběhu výstavby přečerpávány
ze staré do již zhotovené nové části kanalizace. Přebytečná zemina byla odvážena
na mezideponii a následně na skládku.
Přes všechny uvedené ztěžující faktory byla stavba zdárně dokončena a předána
ve velmi dobré kvalitě.

8

Rekonstrukcí kanalizace na Mírovém náměstí bylo zajištěno plynulé a bezpečné
odvádění odpadních vod z východní a jihovýchodní části města Jesenice na
čistírnu odpadních vod.
Původní, historická, z kamene zděná stoka pod Mírovým náměstím byla
vyřazena z provozu a nahrazena novou nepropustnou stokou z betonových trub.
Nová stoka přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí ve městě a posune nás
o krok blíže k plánované rekonstrukci náměstí.
Gynekologická ordinace v Jesenici
Vzhledem k dlouhodobé nemoci MUDr. Milana Lovětínského je od 25. září
2009 uzavřena gynekologická ordinace. Na náš dotaz na Krajském úřadu
Středočeského kraje nám bylo odpovězeno, že situace se bude v krajním případě
řešit převezením lékařské dokumentace do krajského depozitu, odkud si ji vyžádá
případný nový lékař každé jednotlivé pacientky. Po telefonickém rozhovoru s
MUDr. Ivo Marouškem nám bylo doporučeno spíše vyčkat do konce května 2010
a pokud by se do této doby MUDr. Lovětínský nevrátil, tak by velmi rád jeho
ordinaci v Jesenici převzal. Prozatím ať pacientky navštěvují zastupující lékaře, a
to i v případě preventivních prohlídek.
Nejnovější informace ohledně ordinace MUDr. Lovětínského:
V rakovnické ordinaci bude jako záskok ordinovat MUDr. Ivo Maroušek, a to od
22. 2. 2010 takto:
PO 15.30 – 18.00
ST 7.30 – 12.00 12.30 – 17.30
ČT 15.30 – 18.00
a jesenické pacientky jsou vítány. Ordinovat v Jesenici bude až po
letních prázdninách dle zdr. stavu MUDr. Lovětínský, a nebo pak už místo něj
MUDr. Maroušek.
Svoz nebezpečného odpadu
10. dubna 2010

Pouze elektronika, obaly od olejů a barev, zářivky, pneumatiky,
autobaterie, lednice
8.00 – 8.15 hod.
8.25 – 8.40 hod.
8.50 – 9.10 hod.
9.15 – 9.35 hod.
9.45 – 10.00 hod.

Bedlno
Chotěšov
Jesenice náměstí
Jesenice sběrný dvůr
Podbořánky

8.00 – 8.20 hod.
8.25 – 8.45 hod.

Soseň
Kosobody

Za MěÚ T. Čížková
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Kino Jesenice
(programy kina naleznete též na webových stránkách obce –
www.jesenice-ra.cz/kulturni-akce)
středa 24. 3.

13.00 hod.
20.00 hod.

Vánoční koleda
Avatar

středa 21. 4.

13.00 hod.
20.00 hod.

Alvin a Chipmunkové 2
Kawasakiho růže

Akce kulturní komise
16. 3. od 16.00 velikonoční posezení – výroba dekorací v ZŠ, MŠS, PrŠ Jesenice
koncem března divadelní představení v KD Jesenice: Divadelní spolek Tyl
30. 4. čarodějnice – sraz v 17.00 na nádvoří ZŠ a MŠ Jesenice, cíl KD Jesenice
19. 6. Strašidelný les
Muzeum Jesenice
18. 2. – 21. 3. výstava „T. G. Masaryk ve fotografii“
23. 3. vernisáž Velikonoční výstavy
Akce Drahouš
6. března MDŽ od 18 hodin
17. dubna bigbít – hraje IFA ROCK od 20 hodin
23. dubna hraje Meditace od 20 hodin
20. března se koná od 20.00 hod. Hasičská zábava. Hraje Orion.
15. května se konají pro veřejnost rybářské závody na Štikáči, pořádá ČRS ZO
Jesenice.
15. května Staročeské máje, od 20.00 hod. Májová zábava v KD Jesenice
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6. 11. 2009 – Lampiónový průvod
V pátek 6. 11. 2009 proběhl v Jesenici lampiónový průvod, pořádaný Kulturní komisí při
MěÚ Jesenice. Tato podzimní akce je zde již několikaletou tradicí, vítanou dětmi i jejich rodiči.
V 17.00 hod. se děti, plny očekávání, shromáždily na nádvoří základní školy a nejdříve se se
svými lampióny vyfotily. Poté měli možnost jejich rodiče zakoupit tzv. lampión štěstí, který se
v závěru průvodu s vepsaným nebo myšleným přáním vypouštěl směrem k nebi.
Při průchodu obcí asistovala Policie ČR, která zajistila bezpečný přechod dětí i dospělých
přes frekventovanou hlavní silnici na několika místech. Průvod byl dlouhý několik desítek metrů
a pohled na pomáhající policisty a jejich světelnou techniku potěšil nejedno chlapecké oko.
V prostranství za obcí pronesla k významu těchto lampiónů pár slov i starostka Jesenice, paní
Taťána Čížková, a pan Petr Koníř pomohl rodičům nachystat a vypustit ony lampióny štěstí.
Když se začaly lampióny efektně vznášet, provázely je děti nadšenými výkřiky radosti.
Na závěr akce proběhlo v kulturním domě za spolupráce s panem Jaroslavem Synkem a
panem Pavlem Johnem posezení pro účastníky průvodu (přišlo jich 160). Děti zde mohly
skotačit, zúčastnit se drobných soutěží a dát si občerstvení. Kulturní dům byl haloweenově
vyzdoben drobnými pracemi žáků místních základních škol. Plný sál rozradostněných dětí byl
pro kulturní komusi odměnou za perfektně připravený večer.

24. 11. 2009 – výroba adventní dekorace v ZŠ, MŠ speciální a Praktické škole
26. 11. 2009 – Rozsvícení vánočního stromu
6. 12. 2009 – Mikulášská diskotéka pro děti s Jiřím Ladrou v KD
7. 12. 2009 – Na veřejném zasedání č. 20 schválilo po projednání Zastupitelstvo
města Jesenice ukončení členství města Jesenice ve Svazku obcí Jesenicko ke dni
31.12.2009.
12. 12. 2009 – Poetické adventní setkání
Uskutečnilo se v jesenickém kině z iniciativy pana Vlastimila Řebce a pana Pavla
Kuchaře, který návštěvníkům promítl hodinový záznam ze křtu knihy „Jesenicko
poeticky“ (2005).
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17. 12. 2009 – Vánoční zpívání
Ve čtvrtek 17. prosince měla jesenická veřejnost příležitost zaposlouchat se do tzv.
Vánočního zpívání – pestrého kulturního programu v podání žáků Základní školy a
mateřské školy Jesenice, pěveckého sboru ze ZŠ, MŠ speciální a Praktické školy
Jesenice, akordeonového kvintetu ZUŠ Rakovník či klientek místního Domova
Krajánek.
17. 12. 2009 – Předání zrekonstruované kanalizace
Výstavy v jesenickém muzeu
7. 11. 2009 – 3. 1. 2010 - 50 let vlastivědného muzea Jesenice
5. 1. – 14. 2. 2010 - Zdeněk Černý - Obrazy

Kapličky
Pánové Zdeněk Hornof a Karel Chalupa pokračovali v restauračních pracích na
obnově rozpadajících se kapliček na Jesenicku (začali v roce 2004). Malbami
doplňuje kapličky jesenický amatérský malíř Oldřich Telvák. V roce 2009 byla
provedena základní oprava kapličky u Bedlna.
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Královský karneval
Dne 13. února pořádala Základní škola a mateřská škola Jesenice již tradiční
dětský karneval, kterého se zúčastnilo celkem 149 dospělých a 203 dětí (s maskou
129 a bez masky 74). Díky sponzorům bylo v tombole 460 cen. O zábavu se
postaral J. Ladra.

Sponzoři:
PIATNIK
Dřevařská a lesnická společnost s.r.o.
Lesospráva p. Piškule
DROPS v.o.s.
Singer Jesenice
ISŠU Jesenice
Břicháčovi
p. Berka
Klempířství Brda
Cestovní agentura Růžičková
Železářství Louda
Potraviny Konček

Pap oil - Roman Vaňkát
p. Hornof
Lékárna
p. Lazarová - drogerie, papírnictví
Velkoobchod - maloobchod potraviny, p. Nováková
Johnovi Drahouš
Restaurace OÁZA
Restaurace U Draka
Deverovi
p. Vyleta
p. Janíčková
p. Doležalová
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ZŠ a MŠ touto cestou děkuje všem sponzorům za příspěvky do tomboly, městu
Jesenice za bezplatné propůjčení sálu KD, paní Johnové za zajištění občerstvení.
V neposlední řadě děkujeme všem rodičům a dětem za vytvoření příjemné
atmosféry na dětském karnevalu. Díky za hojnou účast a těšíme se na další
karneval.
Danuše Vopatová

matku. Paní Krouzová znala všechny
mé kantorské i jiné problémy, chápala
mou problematickou povahu a
dovedla říci vždy přesně to, co jsem
potřeboval ke svému dalšímu růstu.
Obývací pokoj, kde jsou stěny plné
kouzelných realistických obrazů
jejího manžela, se mi stal přístavem i
útočištěm. Pociťoval jsem zde ono
romantické kouzlo minulých dob, kdy
lidé nepotřebovali televizi, ale
dovedli sami nasytit svou duši
poklady, které nabízí krásné umění i
jednoduchá víra v Boha.
Moje přemilá paní Aničko, nemáte
vysokou školu, byla jste „jen“
vedoucí kuchařkou, ale dala jste mi
víc než mnohé asistentky na Karlově
univerzitě! Věřte tomu, protože za
tímto vyznáním stojí mé srdce.
Děkuji za vše a přeji nejen za sebe,
ale i za redakci Jesenického
občasníku nejen zdraví, ale i onu
duševní svěžest, kterou posilujte ty o
mnoho mladší.
Zůstaňte sluníčkem, pod jehož
paprsky se chodíme zahřát.

Děkujeme!
Oslavila nedávno svých devadesát
let. A já jsem nemohl jinak, než si
vzpomenout na své první kroky
v Jesenici. Před pětačtyřiceti lety!
Zvědavě se dívala z jídelního
okénka na zemědělské škole. Svým
laskavým a teplým hlasem mi
připomínala mou maminku.
„Tak buďte vítán a ať vám Jesenice
i škola přinesou to, proč jste sem
přišel,“ usmívala se na mě, když mi
poprvé předávala talíř s bramborovou
kaší.
Asi se ptáte, o kom hovořím. O paní
Anně Krouzové z Plzeňské ulice.
Bydlí v domku, který je mi stejně
drahý jako ona. Prožil jsem tam
desítky hodin rozhovorů o umění i
poslechů vážné hudby, především
milovaného Beethovena. Manžel
Rudolf byl malířem i aktivním
muzikantem, takže jsme si nemohli
nerozumět. Paní Anička poslouchala
s námi a vždy k tomu přidala své
kuchařské mistrovství: čaj z bylinek a
ten nejlepší štrúdl na světě.
Po odchodu manžela jsme poslechu
zůstali věrni. Přiblížili jsme se, zvykli
si na sebe a já jsem si uvědomil, že
jsem našel náhradu za svou vlastní

Řebec
P.S. V příštím čísle najdete rozhovor
s naší oslavenkyní.
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Jak se žije v Domově Krajánek
Čas neskutečně letí a již je to dva roky, co nás navštívili zástupci Jesenického
občasníku a v čísle 1 / 2008 uveřejnili reportáž o životě v Domově Krajánek.
Ráda bych využila této příležitosti a seznámila občany města s tím, co dobrého
se podařilo v uplynulých dvou letech vybudovat a jaké plány do budoucna ještě
máme.
Domov Krajánek Jesenice již několik let prochází rekonstrukcí a úpravou
prostor. V loňském roce jsme se konečně dočkali výtahu. Šachta výtahu je
prosklená, takže nejen samotný výtah je funkční a velmi potřebný nejen pro
klienty, ale i pro personál, ale je i esteticky zdařilý. Bylo velmi dojemné sledovat
klienty, kteří v Domově žijí desetiletí, jak si s velkým údivem prohlíželi prostory
v prvním a druhém patře budovy, které jim pro jejich imobilitu nebyly nikdy
dostupné.
V loňském roce byla též dokončena výstavba terasy u pokoje pro ležící klienty.
Terasa je zastíněna markýzou, takže i hůře pohybliví i ležící klienti na lůžkách
bez problémů mohou využívat nejen terasu, ale přes terasu je jim dostupná i
zahrada.
V loňském roce též byla zahájena velká rekultivace zahrady kolem Domova.
Z fondu T – Mobile bylo přispěno částkou 95 000 Kč,- na výstavbu přírodního
amfiteátru a na nákup zahradního nábytku. Z vlastních prostředků Domova byl
zakoupen zahradní traktor a Domov vlastními silami vyčistil zahradu od náletů a
keřů. V areálu zahrady bylo vystavěno přírodní hlediště, stánek pro přípravu
občerstvení a v současné době zaměstnanci Domova osazují tento amfiteátr
lavičkami a prostorem pro taneční „ parket“. Rádi bychom ještě znovuobnovili
v zahradě cestičky s lavičkami, a pokud ještě zbudou nějaké finanční prostředky, i
zahradními stavbami. Také byly vysazeny nové ovocné stromy a v plánu je stavba
skleníků. To vše připravujeme pro důstojné oslavy 100. výročí založení ústavu
v Jesenici.
Domov byl vysvěcen 1. května 1910 a my všichni se již nyní snažíme o to,
abychom toto výročí náležitě oslavili. Účast na celodenním programu již přislíbila
Petra Černocká, přijede pražský kabaret s programem „Točte se, pardálové“, účast
přislíbili i kamarádi ze skupiny Travesti show, kteří nás pravidelně navštěvují, a
pokud se podaří, přiletí i mimozemšťané. To vše bude doprovázeno hudbou, a sice
skupinou Bonus, která celé odpoledne zahájí a také ukončí taneční zábavou pod
širým nebem. Ani naši klienti nezůstanou stranou a budou se mít čím chlubit.
Jednak zde bude probíhat prodej výrobků, které klienti vyrábějí, ale také
v průběhu odpoledne se představí několikrát se svým vlastním kulturním
programem.
Byli bychom velmi rádi, kdyby nás v tento den, 8. května 2010, navštívili
bývalí i současní zaměstnanci Domova, rodinní příslušníci zde ubytovaných
klientů, sponzoři, kamarádi ze spřátelených ústavů, ale i zástupci města Jesenice i
ostatní obyvatelé. Přesné informace budou s předstihem vyvěšeny na plakátech ve
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městě. Přírodní amfiteátr pak rádi zapůjčíme i pro potřeby města nebo i jiných
zájmových organizací, pokud bude zájem.
Domov Krajánek má vypracovaný krátkodobý i dlouhodobý plán rozvoje.
Z příslibu Krajského úřadu Středočeského kraje by do Domova mělo být
investováno v nejbližší době cca 10 000 000 korun. Pokud by plán vyšel,
v zahradě Domova by byly postaveny dva domky s malometrážními byty pro 6
klientů, čímž by se uvolnila alespoň částečně ubytovací kapacita v hlavní budově.
Kromě této akce by byla vystavěna zimní zahrada jako jídelna pro zaměstnance,
která v Domově nyní velmi chybí. Také by došlo ke kompletní rekonstrukci
prádelny, kdy by v prvním patře mohla vzniknout víceúčelová místnost –
tělocvična, rehabilitace, kulturní sálek s potřebným zázemím pro účinkující a tento
prostor by byl s hlavní budovou spojen průchozím mostem, tak aby se tato
místnost pro hůře pohyblivé klienty stala bezbariérovou.
O klienty Domova nyní vzorně pečuje 31 zaměstnanců. Zaměstnanci přicházejí
a odcházejí, tak jak už to v životě bývá. Základní myšlenka péče o klienty však
zůstává, a to zajištění co nejkvalitnějšího a důstojného života pro lidi
s handicapem. Už proto, že nikdo z nás neví, kam až vede jeho cesta, a kde vlastně
končí. A že se nám naše práce daří, je v našem Domově všude vidět. Přijďte
k nám na návštěvu.
Mgr. Vlasta Dočekalová, ředitelka Domova Krajánek
Poetické adventní setkání zaplnilo kino
Rakovnický deník 13. 12., Autor: Ivo Mička
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Stejní lidé jako před čtyřmi lety a zase tak pěkně zaplněné jesenické kino. A to
vánoční svátky buší na dveře, peče se, balí a gruntuje. V prosinci 2005 tu právě
takhle hromadně pokřtili knížku fotografií Jiřího Měchury, obrázků Miroslava
Mottla a básnivého povídání Vlastimila Řebce „Jesenicko poeticky“ a letos se na
sebe ve skvělém filmu Pavla Kuchaře přišli na tehdejší slávu podívat.
Znovu zaznělo Řebcovo „Já tu vlastně neměl dnes být“. Nejprve na živo, poté
ve filmu, jenomže to se hned dvakrát pořádně mýlil. Bez něho by bylo tohle
sobotní poetické adventní setkání rozhodně míň než poloviční a film by patrně ani
nevznikl. Poetu Vlastimila Řebce by si měli Jeseničtí hájit.
Čekáš, že bude mluvit o filmu, ale on se dá do přesvědčování, že jednou za čtvrt
roku by se jeseničtí sousedé měli rozhodně takhle sejít, radovat se z toho, že jsou
spolu. Promítnout si něco z dějů bývalých, třeba výlov rybníka nebo prvomájový
průvod, popovídat si, aby bylo jasno, že tady žijí lidé, co se mají rádi. Žádná
televize, žádné disco, prostě jen tak „pobejt mezi svejma“, zavzpomínat, zasmát
se.
A ten hodinový film Pavla Kuchaře je profesionální dílko s vynikajícím zvukem
i kamerou. Před diváky se tu pomalu rodí knížka o milované obci, o autorech. Bez
komentáře. Těch vášnivých porad, těch básní, fotografií, pastelů a akvarelů, které
se nakonec do finální podoby ani nedostaly, těch podob, než se zrodila ta pravá.
Knížka se líbí, není proto divu, že se chystá vydání druhé, které vychytá drobné
nedostatky a připojí ještě několik cizojazyčných vět pro návštěvníky Jesenice
odjinud.
Dobře bylo. Teplo, stoly pokryté dobrotami a voňavý svařáček, ten dokonce
ochotně s úsměvem každému natočil poslanec parlamentu, jesenický místostarosta
Petr Sunkovský. O politice se nemluvilo a do namrzlé noci se odtud opravdu
nikomu nechtělo.
Příspěvek od P. Sunkovského
Svačí vaše dítě ve škole? A víte, co?
První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu Svačiny
do škol. Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniž musí mít u sebe
peníze a rozhodně ji nezahodí do koše – samy si ji totiž objednají na internetu,
podle své chuti.
Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí
svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti místo svačiny dá „na svačinu“. Ať už
patříme ke kterékoliv skupině rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůstala
nedotčená v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot
zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom právě na snídani a svačině závisí
energetické poměry v dětském organismu během školní výuky – a od nich se
odvíjí například míra pozornosti či základy budoucího zdraví.
Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až do školy,
aniž by děti musely mít při sobě peníze, a udělat ze svačin zábavu je cílem
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projektu Svačiny do škol, který v České republice právě startuje. Rodiče mohou
dětem svačiny předplatit převodem na bankovní účet, složenkou, nebo přes systém
PaySec a děti si na internetu svačinu samy vyberou a objednají, klidně na den,
týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až do třídy, přímo
z výrobny, čerstvě připravenou.
Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy www.svaciny.eu.
Děti si mohou vybírat ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou
mít jistotu, že jejich dítě svačí – a že svačí zdravě.
Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol

spočítat účet. Na školách je nechají
oloupat brambory, jinak nic víc!
Nezlobte se, vím, že jste učitel, ale
řeknu, co mi prozradil jeden zájemce
o práci u mě: „Paní, já s tím stejně
týden před maturitou fláknu a půjdu
na pracák.“ - x - Všechno záleží na
lidech. Buďto vědí, co chtějí, nebo
nevědí.“

POCHVALA
Zaslouží
to!
Paní
Milena
Domabylová, vedoucí z restaurace
Pod Hrází. Vysoce zvýšila úroveň
stolování i nabídku v jídelníčku.
Přijďte se podívat! Nebojte se vzít
s sebou děti. Je pro ně připraven herní
koutek.
A nyní něco zcela nového! Od 13.
března si můžeme přijít vybrat
pochoutky z minutkové kuchyně!
Bude v provozu od 17 do 23 hodin.
I když paní Domabylová nechtěla
žádný rozhovor, tak jsem si do svého
poznámkového sešitu zapsal několik
jejích postřehů: „Dřív na vesnici
každý věděl, kde má soused klíče, a
nic se nestalo. Dnes hází soused na
souseda špínu. Každý si hrabe na
svém písečku. Lidé jsou na sebe zlí –
kvůli majetku a nevím, čemu ještě.- x
– Mladí „vylezou“ ze školy s papírem
kuchař – číšník, ale neumí ani

KRITIKA
Ano, na všechny majitele psů, kteří
nechají svého oblíbence „záchodovat“
před zahrádkami sousedů nebo na
chodnících, po kterých chodíme.
Hanba jim!!! Ano, existují drobné
výjimky! Za všechny jmenuji paní
Čermákovou z Krtské ulice. Ale – co
ti ostatní? Nestydíte se??? Je mi z vás
špatně! Takhle si představujete tu vaši
bezpáteřní a falešnou demokracii?
Řebec
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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

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

Ryšlavý, Vopat, John, Řehoř

2:0

Vopat, John

2:4

Brda, Ryšlavý, Altman, Reištetter

3:1
1:2

Ryšlavý, Brda, Řehoř
Havel, Pacourek

4:2

Reištetter 2, Řehoř 2

6:1

Marek

2:0

Reištetter 2

2:3

Vopat, Novotný, John

7:3

Reištetter 2, Řehoř 2, Ryšlavý,
Vopat, John
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I. B TŘÍDA - FC JESENICE A - MISTROVSKÁ SOUTĚŽ
KOLO DRUŽSTVA
SKÓRE BRANKY
FC Jesenice – Spartak TOS
1.
1 : 2 Závora
Žebrák
FK Chmel Mutějovice - FC
2.
3 : 1 Šamberger
Jesenice
3.
FC Jesenice - Praskolesy
3 : 0 Břečka, Kotek, Šamberger
4.
FC Jesenice – Sokol Braškov
1:3
5.
SK Doksy - FC Jesenice
4:0
6.
FC Jesenice – FK Lety
2 : 2 Gregor, Havel
7.
SK Senomaty - FC Jesenice
2:0
FC Jesenice – SK Ohnivec
8.
2:2
Městečko
9.
Sparta Lužná - FC Jesenice
1:0
10.
FC Jesenice – FK Kněževes
4 : 2 Havel, Závora 2, Kotek
11.
Sokol Dobřichovice - FC Jesenice 8 : 1
12.
FC Jesenice – FK Králův Dvůr
3:2
13.
FK Olympie Zdice - FC Jesenice
1:0

OKRESNÍ POHÁR DOROSTU – SKUPINA B
KOLO DRUŽSTVA
1.
2.

FC Jesenice – Tn Rakovník
FC Jesenice – ČL Kolešovice

3.

FC05 Zavidov - FC Jesenice
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SKÓR BRANKY
E
2 : 1 Závora, Čížek
1 : 0 Fiala
Závora 2, Vondrák,
2 : 7 Marek, Zamba, Zelenka,
vlastní

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU – SOUTĚŽ C1A
DRUŽSTVA
SK Lány - FC Jesenice
FC Jesenice – TJ Roztoky
FC Jesenice – ČL Kolešovice
Tn Rakovník - FC Jesenice
FC Jesenice – FC05 Zavidov
So. Mšec - FC Jesenice

SKÓRE
3:1
2:4
0:5
4:1
2:2
4:2

BRANKY
Marek
Vondrák, Marek
Švejkovský
Švejkovský, Čížek
Závora 2

Jesenický festiválek přírodních sportů 2009
Jesenický Festiválek vznikl před jedenácti lety jako malá venkovská akce. Ani
tehdy, ani dnes si neklade žádné velkolepé cíle. Je podnikem, při kterém se prostě
potkávají lidé. Lidé, kteří mají rádi přírodu a pohyb v ní. Je jedno jaký, vždyť se tu
setkávají turisté, horolezci, cyklisté, „běhavci“, vodáci, lyžaři i speleologové.
Prostě nadšenci, kterým nestačí sledovat příběhy na televizních obrazovkách,
protože chtějí žít především příběhy svoje.
Letošním rokem již podruhé mezi hlavními organizátory figuroval Dětský
domov Nové Strašecí. A program byl opravdu bohatý, a to i přes nepřízeň počasí:
V sobotu 17.10.2009 byl tradičně odstartován padesátikilometrový závod
horských kol Jesenický surovec. Zima a déšť se vůbec neodrazily na účasti. Každý
závodník si tentokrát opravdu „užil“ úplně novou trať. Současně se závodem
probíhaly turistické pochody, které byly letos zahajovány nejen z Jesenice, ale
také z Ležek. Tam se mohli turisté dopravit zdarma autobusem z Rakovníka nebo
Jesenice. Zajištěné lezení na Kapucínských skalách a posléze také přelanění
zatopeného bedlnského lomu bylo kvůli bezpečnosti zrušeno.
Večer pak proběhl cyklus přednášek za účasti cestovatelských elit. V tomto roce
přijali pozvání a přednášeli: Milan Bílý (Skotsko), Martin Remar, Ladislav Bodó,
Kamil Němeček a Michal Mour (Dolomitenmann 2009), Čestmír Lukeš (Peru) a

21

Jan Kopka (extrémní cyklozávod Great Divice Race). Zlatým hřebem večera byla
exhibice reprezentanta v cyklotrialu Tomáše Zedky.
V neděli pak odstartovaly běžecké závody na 6 a 12 km, které přinesly nové
rekordy tratí. I přes nepřízeň počasí byla i tento den velmi dobrá účast - v mužích
na 50 sportovců.
Saša Krško

Volejbalové turnaje družstva KVAK v roce
Letošní rok byl na turnaje našeho volejbalového týmu KVAK velice úrodný.
Uspořádali jsme jich celkem pět:
Jako první se 21. února 2009 konal „VÍTĚZNÝ ÚNOR“. Tohoto turnaje se
zúčastnilo celkem 8 týmů: Žatec, Lenešice, KATR, ŽAVES Praha, KVAK
Jesenice, CHLUPATÝ Louny, SEŠLOST Jesenice, SMAJLÍCI Čistá – a v tomto
pořadí se také umístily.
Protože se na únorový turnaj původně přihlásilo příliš mnoho družstev,
uspořádali jsme 28. března 2009 pro ostatní další turnaj, a to tzv. „JARNÍ
TURNAJ“. Zúčastnilo se ho 7 týmů (opět podle konečného pořadí): Postoloprty,
ROPÁCI Most, JOUDOVÉ, SEŠLOST Jesenice, KVAK Jesenice, STARÁ
GARDA Kladno, DDT Tuchlovice.
Naším největším počinem však zůstává letní turnaj „O JESENICKÝ
KVAKPOHÁR“. Letos se konal 27. června 2009 a byl to již jeho 5. ročník.
Zúčastnilo se ho celkem 23 družstev.
KLÍDEK
Lenešice
LUPESKU
2.
Praha
1.

3. TJ Čistá

KVAK
Jesenice
ROPÁCI
14.
Most

7. GAPÁCI
8.

13.

JUNIORKA
Lenešice

9. ŽAVES Praha

19.
20.

15. Vroutek

21.

4. BANÁN Žatec 10. KATR

16. RR Kladno

22.

5. Holedeč

11. AMIGOS

17. RAKAR

23.

6. Kožlany

12.

CHLUPATÝ
Louny

NÁHRADNÍ
PUMY
SEŠLOST
Jesenice
DD
Tuchlovice
SMAJLÍCI
Čistá
JELZIN K.
Dvůr

18. Postoloprty 24. - - -

Hrálo se za krásného letního počasí a po celé klání panovala výborná sportovní
nálada. Ta večer pokračovala na tanečním parketu s bigbeatovou kapelou IFA
ROCK. Zde na každého rovněž čekala zajímavá tombola (např. zahradní betonový
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gril, stan, elektrická strunová sekačka, přenosný zahradní gril, sendvičovač a další
zajímavé ceny). Celá akce by se nám však nepodařila bez přispění sponzorů.
O velký úspěch akce se tak zasloužili tyto subjekty: MĚSTSKÝ ÚŘAD
JESENICE, ZŠ a MŠ JESENICE, DROPS STAVEBNINY, FRONĚK s.r.o.,
STOPROBEK KRUPÁ, MILOŠ VORLÍČEK (Kladno), ASIAT KLUB, Ing. M.
VYLETA (projektová činnost), MILOŠ BRDA (klempířství), R&R SERVIS,
PILA BLATNO, BŘICHÁČOVI, VÍT BAZIKA (vodoinstalace), PAVEL
NEJMAN (RAKLAMA), SÝKORA LUDĚK (autoopravna), LIBOR LAŇKA
(čalounictví), VLADIMÍR JASTRZEBSKI, PEKASS a.s. SENOMATY
(zemědělská technika), RESTAURACE POD HRÁZÍ – MILENA
DOMABYLOVÁ, DALUNET – LUDĚK HLAVÁČEK, RESTAURACE NA
KEMPU, SPURNÁ (galanterie a krmivo), MIROSLAV JELÍNEK, HOSTINEC
NA DRAHOUŠI, SPORT POD BRANOU (Rakovník), HOTEL JESENICE,
DROGERIE a PAPÍRNICTVÍ – J. LAZAR, ČERPACÍ STANICE – R.
VAŇKÁT, SDRUŽENÍ KAIP SENOMATY (klempířský materiál), CALLPA
s.r.o (LUDĚK PACOUREK), LESOSPRÁVA – K. PIŠKULE, FIRMA REPO,
SLD TILIA s.r.o., ŽĎÁR (dřevovýroba), PENZION NA STATKU ŠANOV.
Další turnaj se konal 31. října 2009 a nesl tradičně název „TURNAJ VŘSR“.
Zúčastnilo se ho 7 týmů: Lenešice, Vroutek, ŽAVES Praha, KATR, RYCHLÁ
ROTA Kladno, JELZIN Krásný Dvůr, KVAK Jesenice – opět v pořadí, v jakém se
umístily.
Poslední turnaj v roce se konal 21. listopadu 2009. Byl nazván opět v duchu
recese „PO VÝSTŘELU Z AURORY“. Zúčastnilo se ho 8 týmů: TJ Čistá,
CHLUPATÝ Louny, STARS Louny, KVAK Jesenice, ROPÁCI Most,
Detašované Družstvo Tuchlovice (DDT), SEŠLOST Jesenice, SMAJLÍCI Čistá opět v pořadí, v jakém se umístily. Turnaj byl završen zábavou na Drahouši, kde
se konalo vystoupení nám již dobře známé kapely IFA ROCK.
Fotografie a jiné podrobnosti na stránkách: http://kvak-volejbal.webgarden.cz/
Martina Deverová
Šipkový turnaj pro děti a turnaj dvojic v baru U Draka
V sobotu 7. listopadu 2009 byl v jesenickém baru U Draka uspořádán šipkový
turnaj pro děti (podmínkou byl pouze věk 6 -12 let). Této možnosti využilo pouze
devět účastníků.
Umístění:
1.
2.
3.
4.
5.

Matěj Rampas
Matyáš Devera
Anežka Čížková
Jakub Rampas
Lucka Wünschová

6.
7.
8.
9.
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Aneta Deverová
Monika Bezstarostová
Štěpánka Kouglová
Alice Čížková

Po dětském turnaji již následoval turnaj dvojic pro dospělé. Těch se nakonec
sešlo celkem patnáct. Zde přinášíme umístění prvních pěti:
1.
2.
3.
4.
5.

Láďa Tomov a Radka Dlouhá (Pšov)
Milan Boháč a Jarda Mutínský (Jesenice)
Luboš Čížek a Franta Narovec (Jesenice)
Luboš Devera a Martina Deverová (Jesenice)
Milan Čížek a Matouš Čížek (Jesenice)
Edita Břinková a Míra Worofka (Jesenice)

Prodám:
– elektrický sporák, funkční,málo používaný za 600,- Kč
– pneu novou s diskem 175/65R 14 82T za 900,- Kč
– 2 ks pneu starší, nesjetou (Opel) 155/80 R 13 79T á 580,- Kč
Jesenice tel. : 608 377 352, 312 312 405

Vydává město Jesenice. Redaktoři E. Konířová, Z. Modrý, foto J. Měchura,
technická úprava a tisk P. Koníř. Jesenice, březen 2010. Povoleno OÚ Rakovník
RRR - oddělení kultury - evidenční číslo MK-ČR-E 17651 ze dne 14. 6. 2007.
Vychází nepravidelně, č. 1/2010 vyšlo nákladem 150 ks. Cena 10,- Kč.
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