SHŠ ORDÁL
(Odpověď na otázku, jak se jim vydařila letošní sezona, najdete uvnitř časopisu).
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Zastupitelstvo města Jesenice po projednání neschvaluje prodej pozemku 1429/1
v k.ú. Jesenice u Rakovníka panu Jiřímu Šeborovi, Kladno – Švermov, a doporučuje radě
města pozemek pronajmout.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje záměr prodeje části pozemku 39/1
v k.ú. Soseň manželům Jelínkovým, Soseň 41, který bude oddělen geometrickým plánem.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání neschvaluje prodej částí pozemků 12/1, 14, 16/3,
18/1 manželům Svobodovým, Wintrova 412, Jesenice, a doporučuje radě města vyslovit
souhlas s přístupem v šíři 4 m, který zůstane veřejně přístupný – dle přílohy.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání neschvaluje prodej části pozemku 1908/42
v k.ú. Jesenice manželům Ireně a Jiřímu Závorovým, Senomaty, a doporučuje radě města
pozemek žadatelům pronajmout za účelem údržby.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání neschvaluje prodej budoucí parcely č. 725/7
2
o výměře 1700 m (z parcely 725/1) v k.ú. Bedlno panu Václavu Vaněčkovi, Praha 4. Pozemek
zůstane v pronájmu.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje prodej pozemku KN 974/2 (zahrada) a
2
pozemku KN 974/3 (zahrada), oba k.ú. Jesenice u Rakovníka, oba cenu 50,- Kč/m , prodej
pozemku KN 971 (zastavěná plocha, nádvoří) v k.ú. Jesenice u Rakovníka, za cenu
2
100,- Kč/m , a nemovitosti stojící na p.č. 971 za cenu 34 440 Kč,- panu Tomáši Kuncmanovi,
bytem Praha 8.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání bere na vědomí směnu části pozemku KN 26/2, ze
2
kterého bude oddělen geometrickým plánem pozemek č. 26/3 o výměře 388 m v k.ú. Soseň,
v majetku Odborového svazu pracovníků v zemědělství a výživy – Asociace svobodných
odborů České republiky se sídlem Praha 2 – Nové město, za část pozemku KN 25/2, ze které
2
bude oddělen geometrickým plánem pozemek č. 25/3 o výměře 161 m v k.ú. Soseň, který je
v majetku města Jesenice.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků
z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Jesenice. Seznam dotčených pozemků je přílohou
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje v souladu s ustanovením §84, odst.2
písmeno h zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku, kterou se ruší vyhláška č. 8 o použití Fondu rozvoje bydlení na území obce Jesenice.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. 6. 2010.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje koupi pozemků:
2
KN p.č. 706/2 v k.ú. Jesenice u Rakovníka o rozloze 100m za cenu 5 000,- Kč,
2
KN p.č. 1019 v k.ú. Jesenice u Rakovníka o rozloze 856 m za cenu 42 800,- Kč,
2
KN p.č. 1012 v k.ú. Jesenice u Rakovníka o rozloze 445 m za cenu 22 250,- Kč,
2
KN p.č. 1002 v k.ú. Jesenice u Rakovníka o rozloze 267 m za cenu 13 350,- Kč.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje uzavřít s Jednotou Rakovník smlouvu
o smlouvě budoucí na koupi pozemků KN p.č. 1019, KN p.č. 1012 a KN p.č. 1002, všechny
2
v k.ú. Jesenice u Rakovníka na výši kupní ceny 50,- Kč/m .
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání neschvaluje vydání souhlasného prohlášení
2
2
o převedení pozemků 1434/1 o výměře 587 m a 1435/2 o výměře 116 m , oboje
v k.ú. Jesenice u Rakovníka, na jiné vlastníky.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje navržené rozpočtové změny, jejichž
seznam je přílohou tohoto usnesení.
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Zastupitelstvo města Jesenice v návaznosti k schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou
o poskytnutí dotace ve výši 1 543 200,- Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši
308 640,- Kč, odpovídající spolufinancování projektu r. č.: CZ.1.15/3.3.00/40.00793.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání neschvaluje zahrnutí částky 297 600,- Kč do
souboru rozpočtových změn schválených na dnešním jednání a podepsání smlouvy na
zpracování PD na akci “Rekonstrukce náměstí – Jesenice”.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje ukončení členství ve Svazku obcí
Jesenicko k 31. 12. 2010.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání revokuje (mění) usnesení č. 20/20 ze dne
7. 12. 2009 takto: Zastupitelstvo města Jesenice schvaluje, že po doručení rozsudku o
vlastnictví lesů v k.ú. Kosobody, Chotěšov 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
3 roky od podání žaloby.
Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
nemovitostí č.j. UZSVM/SRA/2306/2010-SRAM, na základě níž budou převedeny pozemky
parc.č. 779,780,783,785/1,786 a787 v k.ú. Jesenice u Rakovníka do vlastnictví města Jesenice,
včetně omezujících podmínek stanovených v článku III. této smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje došlé žádosti o půjčku z FRB města Jesenice:
Jiří Burst, Školní 351, Jesenice – výměna výplní otvorů ve fasádě (30 000,-Kč),
Emilie Růžičková, Oráčovská 289, Jesenice – obnova střechy (40 000,-Kč), ekologické
topení (40 000,-Kč),
Kateřina Viktorová, Mírové náměstí 86, Jesenice – výměna výplní otvorů ve fasádě
(30 000,-Kč),
Michal a Jiřina Mourovi, Hradní 394, Jesenice – ekologické topení (40 000,- Kč),
Makovský Vladimír, Jesenice 32 – rekonstrukce hlavních vodorovných a svislých rozvodů
vody a kanalizace (30 000,- Kč).
Rada města po projednání bere na vědomí oznámení paní Ludmily Mihalčatinové,
V Jamce 190, Jesenice, o zahájení provozovny „Trafika“ V Jahůdkách ke dni 3.5.2010.
Rada města po projednání schvaluje žádost pana Vladimíra Fuky, Blatno 127, odborného
lesního hospodáře o podepsání dodatku ke smlouvě č. 1/2008 o navýšení smlouvy o částku
220,- Kč za ha/rok nově získaných pozemků o celkové rozloze 129,8593 s platností
od 13. 4. 2010.
Rada města po projednání schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Jesenice na příspěvek na
akci „Noc kostelů“, a to ve výši 3 000,- Kč.
Rada města po projednání schvaluje rozpočtové změny, příjem dotace na činnost JSDH, dotace
na volby do Parlamentu ČR, dotace z Úřadu práce, doplatek za správu lesů, příspěvek
Římskokatolické farnosti Jesenice, lesy nákup lapačů, rozvod vody Bedlno, nákup materiálu.
Rozpočtové změny jsou přílohou tohoto usnesení.
Rada města po projednání schvaluje provedení mělkého mapovacího vrtu pro účely
geologického mapování RNDr. J. Rutšekovi, Liberec, na pozemku 1991/1 v k.ú. Jesenice
u Rakovníka.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost Ing. Jiřího Svobody, Csc. a Kláry
Svobodové, Wintrova 412, Jesenice, o odprodej částí pozemků p.č.12/1,14,16/3,18/1, všechny
3
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v k.ú. Jesenice u Rakovníka. Části pozemků budou řádně vyvěšeny a poté projednány
zastupitelstvem města.
Rada města po projednání schvaluje žádost pana Petra Beneše, Chotěšov, o pronájem části
pozemků PK p.č. 494/2 a PK 497/1, oboje v k.ú. Chotěšov u Rakovníka, a to za cenu 1000,- Kč
za ha a rok.
Rada města po projednání schvaluje žádost pana Josefa Pošty, Jesenice 267, na pronájem
pozemku KN p.č. 703/3 a KN 702/3, oboje v k.ú. Jesenice u Rakovníka, za údržbu, bez
oplocení.
Rada města po projednání schvaluje žádost pana Václava Hrona, Podbořánky 26, o uzavření
nájemní smlouvy na pronájem zemědělské parcely PK p.č. 1270/1. v k.ú. Podbořánky za cenu
1000,- Kč za ha a rok.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost manželů Jelínkových, Soseň 41, o odkoupení
pronajatého pozemku p.č. 39/1 v k.ú. Soseň. Pozemek bude řádně vyvěšen na úřední desce
a poté projednán zastupitelstvem města.
Rada města po projednání schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Jesenice
z roku 2009 dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Rada města po projednání neschvaluje žádost ZŠ a MŠ Jesenice vést v roce 2010 účetnictví
ve zjednodušeném rozsahu.
Rada města po projednání schvaluje podepsání smlouvy s Bezpečnostní službou Černý, Nové
Strašecí, která podala nejvýhodnější nabídku na ostrahu v ATC Jesenice.
Rada města po projednání schvaluje nabídku uvolněného bytu 3+1 v Jesenici, ulice Školní čp.
339, tzv. „obálkovou metodou“. Minimální nabídková cena činí 3500,- Kč. Rada města po
projednání vybrala jedinou došlou nabídku paní Petry Šantorové, Školní 320, Jesenice, na
pronájem bytu za cenu 3600,- Kč.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Jiřího Štíbra, Kosobody 010, o pokácení
vzrostlé olše. Žádost bude předána odboru životního prostředí.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Arnošta Václavíka, Svobodova 378,
Jesenice, o odkoupení p.p.č. 471 v k.ú. Jesenice u Rakovníka a konstatuje, že dle zjištění je
tento pozemek již ve vlastnictví žadatele.
Rada města po projednání otevřeného dopisu Ing. Romana Valuše „Strach z jesenické
veřejnosti“ (občanům doručeno 5. 5. 2010 do schránek) vyjadřuje zásadní nesouhlas
s tvrzením, že jedinou reakcí členů Rady města Jesenice jsou neustálé pomluvy, lži a anonymy.
Rada města po projednání schvaluje žádost firmy DROPS o pronájem KD na soukromou akci
dne 31. prosince 2010 za nájemné ve výši běžných režijních nákladů 6000,- Kč v případě
topení 5 dní před akcí.
Rada města po projednání schvaluje žádost ISŠ Jesenice o prominutí poplatku za pronájem
prodejní plochy před budovou KD v Jesenici pro prezentaci a prodej výrobků a výpěstků.
Rada města po projednání odkládá přidělení městského bytu v ulici 5. května 317 a předává
bytové komisi k opětovnému projednání.
Rada města po projednání souhlasí s žádostí Ivy Kroupové, Pšovlky 7, na změnu užívání části
objektu na bar a hernu a stavební úpravy v místě Jesenice č.p. 66 p. p.č. 998.
Rada města po projednání a na základě místního šetření bere na vědomí žádost pana
Ing. Miroslava Korduly, Kladno, o pronájem části pozemku p.p.č.740/3 v k.ú. Bedlno.
Pozemek bude řádně vyvěšen a poté bude pronájem opět projednán radou města.
Rada města po projednání schvaluje vypracování geometrického plánu na zjištění vlastníka
pozemku, na kterém se nachází původní základy pro znovuobnovení kapličky sv. Jana
Nepomuckého v Jesenici.
Rada města po projednání a na základě doporučení lesního hospodáře souhlasí s žádostí pana
Jaroslava Marka, Most, o pokácení suchých stromů z důvodu ohrožení zdraví a majetku lidí na
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parcele 1694/1 v k.ú. Jesenice u Rakovníka. Kácení si žadatel provede na vlastní nebezpečí
i náklady.
Rada města po projednání schvaluje uzavření MŠ v době od 7. 7. 2010 – 13. 8. 2010. Provoz
bude opět zahájen 16. 8. 2010.
Rada města po projednání neschvaluje žádost pana Vladimíra Šatánka, Školní 339, Jesenice
o pronájem pozemku 920/3 v k.ú. Jesenice u Rakovníka za účelem skladování dřeva.
Rada města po projednání schvaluje žádost Milana a Jaroslavy Zavadilových, Praha 4 Háje,
2
2
o pronájem parcely p.č.50/3 v k.ú. Bedlno o výměře 176 m za cenu 5,- Kč za m a rok.
Rada města po projednání schvaluje udělení licence dopravci ČSAD autobusy Plzeň a.s, pro
linku 440801 Plzeň – Žatec – Most – Teplice – Ústí nad Labem – s dotazem, zda by bylo
možné rozšířit stávající linku i na všední dny.
Rada města po projednání souhlasí s výběrem a s podepsáním smlouvy s firmou Miroslav
Marko, Praha 6, která byla vybrána výběrovým řízením na realizaci akce „Děti dětem“ –
doplnění herního mobiliáře zahrady MŠ Jesenice.
Rada města po projednání schvaluje žádost paní Blanky Hronové, Podbořánky 26, o pronájem
2
rybníčku na návsi p.p.č.1682/16 v k.ú. Podbořánky o výměře 441 m . Nájemné bude sjednáno
za údržbu bez možnosti oplocení.
Rada města po projednání a po provedeném místním šetření schvaluje nákup jednoduché
kuchyňské linky do bytu v ulici Školní 339.
Rada města po projednání a provedeném místním šetření neschvaluje žádost paní Růženy
Václavíkové o výměnu oken v bytě v ulici V Zahradách 407, Jesenice. Výměna oken bude
zahrnuta do plánu oprav.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Willi Dietera, jednatele X-MID s.r.o.,
2
Podbořánky 17, o směnu pozemků p.p.č. 673/3 v k.ú. Podbořánky o výměře 34m a p. p. č.
2
781/14 v k.ú. Podbořánky o výměře 404m za p.p.č. 1724/2 v k.ú. Podbořánky o výměře
2
903 m . Směna bude vyvěšena na úřední desce, a poté projednána zastupitelstvem města.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Willi Dietera, jednatele X-MID s.r.o.,
2
Podbořánky 17, o koupi pozemku p.p.č. 1723/2 v k.ú. Podbořánky o výměře 1638 m
v k.ú. Podbořánky .
Rada města po projednání souhlasí s obsazením bytu v DPS dle doporučení odboru sociálních
věcí při MěÚ Jesenice paní Marií Terčovou, dosud bytem Jesenice, Žatecká 100.
Rada města po projednání a na základě schválení zastupitelstva města usnesením 23/11 ze dne
22. 3. 2009 schvaluje „Pravidla pro používání fondu rozvoje bydlení“ a vydává v souladu
s ust.§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na
základě zřízení fondu města Jesenice v souladu s § 84 odst. 2 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto opatření obce, kterým se vydávají „Pravidla pro
používání fondu rozvoje bydlení“, která jsou přílohou tohoto usnesení.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Martina Šmída o vydání souhlasného
2
2
prohlášení k převedení pozemků 1434/1 o výměře 587 m a 1435/2 o výměře 116 m , oboje
v k.ú. Jesenice u Rakovníka, v současné době v majetku města Jesenice. Žádost bude
projednána na nejbližším jednání zastupitelstva města.
Rada města po projednání schvaluje výběr losem na dvě volná místa recepčního v ATC
Jesenice pro sezonu 2010. Z došlých žádostí (doručeny v řádném termínu byly 3 žádosti) byli
losem určeni tito uchazeči:
Krejzová Lenka, Jesenice 350 – přijata
Pašíkovský Jiří, Blatno 120 – přijat
Kamil Kolibač, Jesenice
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Rada města po projednání souhlasí s podepsáním smlouvy s Ing. Stanislavem Jánským, Plzeň,
na vypracování znaleckého posudku pro vyčíslení bezdůvodného obohacení ze strany LČR,
s.p.
Rada města po projednání schvaluje žádost pana Davida Noska, ZÚ Berlín/ FHÚ, o osvobození
od poplatku za komunální odpad na rok 2010. Žadatel doložil potvrzení o zaměstnání
v zahraničí, jež osvědčuje, že se prokazatelně nezdržuje v ČR.
Rada města po projednání neschvaluje poskytnutí finančního daru společnosti „Šance žít,
Chomutov.
Rada města po projednání bere na vědomí žádosti o přidělení bytu v DPS v Jesenici od těchto
žadatelů: paní Kláry Rötlichové, Kladruby u Stříbra, paní Růženy Přibilové, Velká Osada 699,
Podbořany, paní Olgy Lebedové, Krty 20, pana Štefana Polakoviče, V Zahradách196, Jesenice,
a paní Danuše Prchalové, Mírové náměstí 368, Jesenice. Žádosti budou předány sociálnímu
odboru při MěÚ v Jesenici k posouzení a případnému zařazení do seznamu žadatelů.
Rada města po projednání bere na vědomí žádosti o přidělení městského bytu od těchto
žadatelů: paní Lenka Berkyová, Vrbice 17, paní Nikola Mušuková, Žatecká 126, Jesenice, pan
Štefan Polakovič, V Zahradách 196, Jesenice, paní Aleny Spurné, Příčná 216, Jesenice, paní
Eleny Ebertové, Nový Dům 45; a obnovenou žádost paní Veroniky Svatoňové, Pšovlky č.p.
82. Žádosti budou předány bytové komisi a zařazeny do seznamu žadatelů.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost ředitele Muzea T.G.M. Rakovník
Mgr. F. Povolného o převedení budovy Muzea v Jesenici do majetku Středočeského Kraje.
Převod budovy Muzea bude vyvěšen na úřední desce a poté projednán v zastupitelstvu města.
Rada města po projednání schvaluje žádost obce Švihov v zastoupení starosty pana Milana
Procházky o uzavření smlouvy o evidenci obyvatel a rodných číslech. Smlouva se uzavírá na
dobu určitou, a to do konce roku 2010.
Rada města po projednání schvaluje fa Smitka František – Dřevovýroba, Přívětice 101,
Radnice, jako dodavatele herních prvků na dětské hřiště.
Rada města po projednání bere na vědomí oznámení o možnosti pronájmu kiosku (občerstvení)
v Bezručově háji, který stojí na KN p.p.č. 1690 v k.ú. Jesenice u Rakovníka, s měsíčním
pronájmem 6.000,- Kč. Pronájem bude zveřejněn na úřední desce.
Rada města po projednání schvaluje jako realizátora opravy havarijního stavu střechy MěÚ
fa Brda s.r.o., Jesenice, dle cenové nabídky ze dne 25. 2. 2010 za cenu 115 027,- Kč.
Rada města po projednání souhlasí s žádostí pana Václava Vytlačila, Plzeňská 48, Jesenice
a schvaluje stavbu nájezdu z ulice Okálové k domu čp. 48 z důvodu trvalé invalidity.
Rada města po projednání schvaluje žádost paní Lenky Špilarové, Drahouš 13, o pronájem
místnosti – skladu v areálu ATC Jesenice, a to za cenu 100,- Kč za každý měsíc užívání.
Rada města po projednání schvaluje provedení mělkých průzkumných vrtů na pozemcích KN
1945/1 a KN 1095/9 v k.ú Jesenice u Rakovníka. RNDr. J. Rutšekovi, Liberec, za účelem
geologického mapování.
Rada města po projednání schvaluje žádost Evy Břicháčové, Chotěšov 41, o pronájem
pozemku (ostatní komunikace) p.č. KN 863 v k.ú. Chotěšov. Nájemné bude stanoveno zdarma
za údržbu. Cesta musí být na přání volně přístupná.
Rada města po projednání a provedeném místním šetření schvaluje žádost pana Emila Sokola,
Bedlno 14, o pronájem části pozemku p.č. KN 740/3 v k.ú. Bedlno dle přiloženého nákresu,
a to zdarma za údržbu bez možnosti oplocení.
Rada města po projednání schvaluje žádost Rally klubu Marionetta Kralovice o pořádání XI.
roč. Rally závodu, za předpokladu, že pořadatel si sežene nutná povolení včetně povolení
odboru životního prostředí Rakovník. Dále rada města po projednání v souvislosti s pořádáním
rally souhlasí s umístěním příjezdové rampy na Mírovém náměstí v prostoru pod KD ve dnech
5. –7. 11. 2010, ale pouze tak, aby byl zajištěn průjezd tímto místem; s poskytnutím areálu
ATC pro zázemí závodu a ubytování; s pronájmem KD za cenu běžných nákladů (včetně
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topení) na den 6. 11. v době od 18,00 do 24,00 hodin za účelem slavnostního vyhlášení
výsledků závodu. V případě poškození nezpevněných cest požaduje rada města jejich opravu, v
případě jakýchkoliv dalších škod na majetku obce i třetích osob požaduje město náhradu
škody.
Rada města po projednání schvaluje bezplatné poskytnutí prostor stálého kina Integrované
střední škole Jesenice dne 1. 9. 2010 na zahájení školního roku.
Rada města po projednání schvaluje přidělení městského bytu – garsonky v domě
čp. 220 Jesenice :
Jiří Ebr, Wintrova 131, Jesenice,
Antonín Oros, školní 338, Jesenice,
Vladimíra Nistorová, Chotěšov.
Rada města po projednání souhlasí s žádostí pana Than Minh Nguena, Podbořany, o zrušením
zeleného pásu před domem čp. 25 a jeho vyplnění zámkovou dlažbou.
Rada města po projednání schvaluje rozpočtové změny a příjem dotace. Seznam rozpočtových
změn je přílohou tohoto usnesení.
Rada města po projednání a provedeném místním šetření schvaluje žádost pana Ing. Miroslava
Korduly, Kladno, o pronájem části pozemku KN p.p.č. 740/3 v k.ú. Bedlno o výměře cca
2
20 m dle přiloženého plánku. Pronájem je stanoven za údržbu bez oplocení.
Rada města po projednání a na základě doporučení sociálního odboru MěÚ Jesenice souhlasí
s přidělením bytu v DPS čp. 404 paní Emilii Kvapilové, bytem Pšovlky 96.
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemků
p.p.č 1002, 1012 a 1019 s Jednotou, spotřební družstvo Rakovník.
Rada města po projednání bere na vědomí dopis Ing.Valuše – komentář ke změnovým listům –
vícenákladům na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Král PM Centrum s.r.o.,
Plzeň – Křimice, na rekonstrukci chodníků a přístupů k budovám, která byla vybrána
poptávkovým řízením.
Rada města po projednání schvaluje příjem dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
evidenční číslo FRO/VEP/001993/2010 „Rekonstrukce chodníků a přístupů k přilehlým
objektům Jesenice“a uzavření smlouvy se Středočeským krajem na příjem této dotace.
Rada města po projednání souhlasí s žádostí pana Miroslava Jelínka, Jesenice čp. 317, na
změnu dispozice b.j. v čp. 317. Změna vznikne probouráním vstupního otvoru do sousedního
bytu paní Anděly Strnadové. Změnou by vznikla bytová jednotka 3+1 a 1+1. Žadatel při
provádění bouracích a stavebních prací nesmí ohrozit statiku domu, odpovídá za škody vzniklé
v souvislosti se stavebními pracemi a je povinen v případné poškození bytů či majetku jiných
nájemníků uvést toto do původního stavu.
Rada města po projednání souhlasí s žádostí Ing. Jiřího Svobody, Csc. a paní Kláry
Svobodové, Wintrova 412, Jesenice, o zajištění přístupu na pozemky p.p.č. 135/1, 575/4
a 79/3, vše v k.ú. Jesenice u Rakovníka, v podobě 4 m širokého pásu přes pozemky
12/1,14,16/3,18/1 vše v k.ú. Jesenice v majetku města Jesenice.
Rada města po projednání nesouhlasí s žádostí pana Karla Rampase, Mírové náměstí 349,
Jesenice, o vybudování vjezdu na pozemek p.č. 872 v k.ú. Jesenice u Rakovníka z ulice
Okálové v šíři 3 m vzhledem k tomu, že by případný vjezd snížil kapacitu vyhrazeného
parkoviště pro DPS čp. 36.
Rada města po projednání schvaluje doporučení odboru sociálních věcí při MěÚ Jesenice na
obsazení bytu v DPS čp. 36 paní Miloslavou Böhmovou, dosud bytem Školní 351, Jesenice.
Rada města po projednání schvaluje žádost paní Lucie Vondráčkové, Podbořánky 09,
o překopání silnice v k.ú. Podbořánky na pozemku p. č. 1682/9 za účelem vedení drenážního
svodu. Žadatel je povinen na své náklady uvést překop do původního stavu a po dobu 3 let jej
udržovat.
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Rada města po projednání bere na vědomí žádost o výměnu oken v DPS čp. 36. Výměna oken
v DPS bude zařazena do plánu oprav.
Rada města po projednání nesouhlasí s žádostí o finanční příspěvek paní Jany Šimpachové na
pronájem tělocvičny v ZŠ na cvičení pro ženy na rok 2010/2011 a doporučuje řešit pronájem
tělocvičny formou kurzovného.
Rada města po projednání bere na vědomí žádost MUDr. Ivo Marouška, Rakovník, o pronájem
místnosti gynekologické ordinace v budově DPS čp. 36. Pronájem bude vyvěšen na úřední
desce a poté projednán opět radou města.

Zpráva starostky za volební období 2006 – 2010 na 26. zasedání
zastupitelstva města Jesenice
Končí volební období 2006 – 2010, dovolte mi tedy, abych toto období zhodnotila.
Od roku 2006 do této chvíle se nám společně podařilo získat pro město z různých dotačních titulů
22 209 392,- Kč. Tyto peníze směřovaly do opravy chodníků a místních komunikací, konkrétně
v ulicích Krtské, 5. května, a v současné době probíhá rekonstrukce chodníků v ulici Okálové a
bude následovat ulice Rabasova a Nádražní, vstup do KD a částečně Mírové náměstí. Tyto opravy
proběhly a probíhají za pomoci dotací z programů POV a FROM Středočeského kraje.
Dále se podařilo postupně vyměnit okna v budově základní školy, zrekonstruovat školní jídelnu
včetně výměny oken a opravit chodníky v ulici Plzeňské. Na realizaci těchto projektů a získání
dotací z ministerstva financí se hlavní měrou podílel Ing. Sunkovský a já mu za to děkuji. Za práci
na realizaci následujících projektů: rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ, založení ukázkových
biotopů v místě školní zahrady v rámci projektu „Zahrada pro děti“, vybavení tříd interaktivními
tabulemi, které se právě v těchto dnech instalují, bych chtěla poděkovat ředitelce ZŠ Mgr. Danuši
Vopatové a Mgr. Petru Konířovi.
Nezapomnělo se ani na místní památky, dokladem je zrestaurování sousoší Nejsvětější trojice na
Mírovém náměstí či ve spolupráci se Svazkem měst a obcí oprava a přemístění sochy sv. Floriána
v obci Soseň. Jistě si každý všiml znovuvzkříšení kapliček jak v Jesenici, tak v okolních obcích – na
jejich opravu město Jesenice pravidelně uvolňuje finanční prostředky.
Nedílnou součástí města je funkční a dekorativní zeleň, v uplynulém období se nám podařilo ve
spolupráci s ministerstvem životního prostředí ošetřit památné stromy patřící městu na hrázi
Velkého rybníka, zajistili jsme provedení bezpečnostních řezů stromů v Bezručově háji a na pláži,
jistě si všichni obyvatelé všimli nově osázené Plzeňské ulice šlechtěnými kultivary jasanů či
výsadby stromků u hřbitova. Z dotačního titulu Středočeského kraje proběhly terénní úpravy a
oplocení zahrady za pečovatelským domem v Plzeňské ulici. Na základě doporučení firmy Arborea
byla ošetřena zeleň ve Školní ulici.
Daří se nám likvidovat černé skládky odpadu a zabraňovat vzniku nových. Velkou černou
skládku město odstranilo v rokli při odbočce k obci Chotěšov, další místa, která jsou v tomto ohledu
riziková, jsme se snažili označit upozorněním, že skládka odpadu je zakázána. Ročně pracovníci
města zlikvidují desítky větších či menších divokých skládek odpadu.
Nekompromisně přistupujeme v dodržování vyhlášky o odpadech a ve výběru poplatků za
likvidaci komunálního odpadu. Pro rekreanty v chatové oblasti za Velkým rybníkem jsme založili
sběrné místo, kde mohou označené pytle s komunálním odpadem odkládat, pytle jsou pravidelně
odváženy firmou Becker. Založili jsme sběrné místo, kde mohou občané bezplatně odkládat
nebezpečný a velkoobjemový odpad, drobnou suť a bioodpad. Postupně rekultivujeme místo bývalé
skládky Na Hliništi.
Daří se i rekonstrukce bytového fondu, v ulici Plzeňská v domě čp. 212 došlo k výměně oken,
v Zahradní ulici a dalších městských domech výměna oken pokračuje. Na domě čp. 100 v ulici
Žatecká byla zrekonstruována střecha, byla zateplena přístavba domu čp. 47. Proběhly opravy
střech veřejných budov – kina, knihovny, kulturního domu, městského úřadu a přístavby domu
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s pečovatelskou službou v Plzeňské ulici. Bezpečnost i estetický dojem zlepšily nové vstupní dveře
do městských domů v ulici 5. května a nové oplechování stříšek nad vstupními dveřmi. Postupně
dochází k rekonstrukci kanalizačních a vodovodních rozvodů v městských domech.
Nezapomínáme ani na místo pro výstavbu rodinných domů, městu se podařilo získat pozemek
v lokalitě za ulicí V Jahůdkách, kde se v současné době dokončují kroky k udělení stavebního
povolení.
Velmi významným počinem bylo získání dotace z fondu Ministerstva životního prostředí na
rekonstrukci kanalizace na Mírovém náměstí, což umožní připojení na kanalizační řád parcel Na
Hliništi, zároveň jde o základní krok k realizaci rekonstrukce náměstí jako takového.
Důležitá je také bezpečnost silničního provozu a chodců. Reagovali jsme na četné podněty
občanů a získali dotaci z programu bezpečnostně dopravních opatření Středočeského kraje na akci
„Bezpečně do škol“, díky které jsme instalovali zpomalovací prahy u základní školy a několik
přechodů pro chodce. Nejvíce frekventovaný přechod pro chodce u nádraží se podařilo osvětlit,
instalovalo se dopravní zrcadlo pro bezpečnější výjezd ze Školní ulice.
Nezapomínáme ani na přidružené obce, nedostatek vody v obci Bedlno do značné míry pomohla
vyřešit rekonstrukce rozvodu užitkové vody napojeného na novou vodárnu. Na této akci se
významnou měrou podíleli bedlnští občané a rekreanti a já jim za to děkuji. V obci Podbořánky se
podařilo opravit místní komunikaci na návsi, která byla po deštích a průjezdu popelářských vozů
značně poškozená. V obci Soseň byla také za spolupráce s místními rekreanty vyčištěna a opravena
veřejná studna, těmto lidem za zájem a péči o rozvoj obce také děkuji.
V letošním roce jsme díky dotaci z programu FROM Středočeského kraje dokončili rekonstrukci
hasičské zbrojnice. Podařilo se po dlouhých měsících intervencí získat pro naši JPO II zánovní
hasičský vůz značky Tatra.
Na žádosti občanů jsme ve městě instalovali množství nových laviček – na cestu ke hřbitovu,
podél ulice Plzeňské a v ulici 5. května.
Nezapomnělo se ani na naše nejmenší a postupně se snažíme obnovovat a zakládat dětská hřiště,
která v Jesenici velmi chybí. Bylo zrekonstruováno dětské hřiště u základní školy, z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Děti dětem“ se podařilo získat prostředky na rozšíření
dětského hřiště u mateřské školy, usilujeme o založení dětského hřiště na upraveném prostranství za
malometrážními byty, kde bude v dohledné době umístněno několik herních prvků, které vytvoří
základ budoucího dětského hřiště.
Získali jsme dotace na vybavení pracovišť CZECH POINT městského úřadu.
Za zmínku jistě stojí i znovunavrácení titulu města, který jsem přebrala z rukou předsedy
sněmovny 11. března 2008.
Toto byl výčet nejvýznamnějších projektů, které se v uplynulém volebním období podařilo
realizovat, a já pevně věřím, že přispěly ke zlepšení a zkvalitnění života občanů v našem městě.
Doufám, že v nadcházejícím volebním období budou zvolení zastupitelé aktivněji spolupracovat na
rozvoji města, přicházet s novými nápady a podílet se na jejich realizaci, že se podaří vytvořit
pracovní tým, který společně povýší zájmy města a jeho obyvatel nad zájmy jedinců či skupin.
T. Čížková, starostka města Jesenice
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ÚŘAD PRÁCE V RAKOVNÍKU
Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

pořádá

Přehlídku
studijních a učebních oborů
středních škol a učilišť našeho a přilehlých regionů
pro školní rok 2011/2012
10. listopadu 2010 od 8:30 do 16:30 hodin
v Kulturním centru v Rakovníku
Přehlídka je určena především žákům 8. a 9. ročníků základních škol, jejich rodičům a učitelům,
které srdečně zveme.
Další informace a služby ohledně přehlídky škol a volby povolání pro žáky a rodiče poskytne
v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání Úřadu práce v Rakovníku Dagmar
Erbáková, tel. 950 157 305, email: dagmar.erbakova@ra.mpsv.cz.

Seznam účastníků na Přehlídce středních škol v Rakovníku 10. 11. 2010
1 Gymnázium JAK Nové Strašecí

Sál

2 GZW Rakovník

Sál

3 ISŠ Jesenice

Přízemí

4 ISŠ Rakovník Na Jirkově

Sál

5 MOA Rakovník

Sál

6 SOU lesnické Křivoklát, Písky

Přízemí

7 SOU Nové Strašecí

Přízemí

8 SPŠ Rakovník, Gen.Kholla

Přízemí

9 SZeŠ Rakovník

Sál

10 EDUCAnet – Soukromé gym.Kladno

Sál

11 OU a Prak.škola,Kladno,Vrapická

Sál

12 SOŠ a SOU E.Beneše Kladno

Sál

13 SOŠ a SOU Kladno, Dubská

Přízemí

10

14 SOŠ a SOU, Kladno, U Hvězdy

Přízemí

15 SPŠ staveb. a OA, Kladno, C.Boudy

Sál

16 SŠ služeb a řemesel Stochov

Přízemí

17 SZŠ aVOŠ zdravot.,Kladno,Havířská

Sál

18 1.KŠPA,s.r.o.Kladno, Holandská

Sál

19 VOŠ a SZeŠ Benešov

Sál

20 OA, SPgŠ a JŠ Beroun

Sál

21 SZŠ Beroun

Sál

22 SOŠ veterinární Č.Budějovice

Sál

23 SOŠ logist.a SOU Dalovic

Sál

24 SŠ Horní Bříza

Přízemí

25 SOŠ a SOU Hořovice

Sál

26 SŠ Kralovice

Přízemí

27 OU Kunice

Sál

28 Vojenská SŠ a VOŠ Moravská Třebová Přízemí
29 SŠ letecké a výp.techniky Odolena Voda Sál
30 SOŠ Plasy

Přízemí

31 SOŠ a SOU Podbořany

Přízemí

32 Gym.pro zr.post.a SOŠ, Praha 5

Sál

33 SOUaSOŠ,SČMSD, Žatec

Přízemí

34 SŠ lesnická Žlutice

Sál

Volby do zastupitelstva města 15. – 16. 10 2010
účast: 52,58%
Nově zvolení zastupitelé (podle abecedy):
ČSSD
(31,07%)
Z. Cink
T. Čížková
H. Janoušová
P. Koníř
P. Sunkovský

ODS
(20,94%)
J. Polák
L. Pokorná
R. Valuš

Nezávislí
(17%)
J. Berka
J. Švajcr
B. Vodrážka

KSČM
(14,69%)
S. Balounová
P. Šrédl

TOP 09
(9,11%)
J. Svoboda

SZ
(7,19%)
H. Urbanová

J. Tůma

A. Johnová

X. Vostrá

F. Makovský

I. Landovská

náhradníci:
O. Hanauerová
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Získané hlasy:
277
268
266
239
223
222
219
218
214

Koníř
Sunkovský
Janoušová
Čížková
Valuš
Hanauerová
Cink
Pátek
Berka

175
174
170
164
160
158
129
126
124

211
196

Pokorná
Elznic

122
114

192
191
186

Švajcr
Kejla, Šrédl
Polák

111
109
108

182

Balounová

99

179

Kolibačová

98

178

Bidrman

97

176

Devera,
Tůma,
Vodrážka

96

Šmausová
Johnová
Hlaváček
Rampas
Kopřivová
Štefánková
Svoboda
Procházka
Havlíček

Maidlová
Karban
Sárová
Kadlecová
Synková, Vostrá
Fiala
Lískovec
Lisner
Hronová,
Maršálek, Tůmová
Měchura, Šafránek 77 Šimáček
Růžičková,
76 Prošek
Worofka
Spurný
74 Blahníková
Pacourek
73 Jícha
Louda,
65 Mušková
Pacourková
Cír
64 Gorol,
Procházková
Hrabalová
63 Černý
Makovský F.,
Makovský V.,
Kinšt
Kyselka,
Urbanová H.

93
92
91
90
89
85
81
79
78

61 Rácová

57
56
55
54
53
52
47
45
44
42
41
40
39
37
36
34
31

Landovská
Hlaváčková
Šmíd F.
Lacinová
Čermák
Karbanová
Hrabě
Balý
Houdek, Mach,
Kapounová
Soukup
Brda
Hourová K.
Půta, Šmídová
Hourová
V.,
Urbanová M.
Hurtová
Kotková, Šmíd
J.
Hocek

59 Janíček, Zelinka

ELEKTROODPAD
Na chodbě MěÚ za vchodovými dveřmi je umístěna popelnice od firmy REMA na vysloužilá
elektrozařízení. V pracovní době MěÚ sem lze odkládat zdarma elektoodpad.
Co je elektroodpad?
Elektroodpadem se míní vysloužilá elektrozařízení, kterých se chceme zbavit. Jedná se o všechna
zařízení, která fungují na elektrický proud nebo na baterky. Často se můžeme v praxi setkat i
s pojmem elektrošrot, vysloužilý elektrospotřebič, dousloužilé elektrospotřebiče, atd. Běžně
zapomínáme na to, že výrobek, který držíme v ruce, se dříve či později stane elektroodpadem a
bude nutné se ho zbavit odpovídajícím způsobem. To, zda se jedná o elektrozařízení, poznáme
podle značky. Značka také napoví, zda je při koupi k ceně výrobku připočítán recyklační poplatek.
Máte možnost zbavit se všech 10ti skupin, které definuje zákon:
1. Velké domácí spotřebiče
2. Malé domácí spotřebiče
3. Informační technologie a telekomunikace
4. Spotřebitelská zařízení
5. Osvětlovací zařízení vyjma zářivek a výbojek
6. Elektrické a elektronické nástroje
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
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8. Lékařské přístroje
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu
10. Automaty
Co není elektroodpad?
Často si lidé zaměňují různé spotřebiče nebo výrobky za elektrospotřebiče. Ne každý stroj musí být
poháněn na elektrický proud. Zákon to proto definuje tak, že elektrický proud musí být hlavním
zdrojem energie.
Do elektroodpadu nepatří:
1. CD, DVD, kazety, diskety, cartridge, VHS a pod.
2. Vyjmuté tonery z tiskáren
3. Samotné plastové nebo kovové části a kryty elektrospotřebičů
4. Rtuťové teploměry
5. Řetězové motorové pily (na benzín), benzínové sekačky apod.
6. Plynový hořák s el. ovládáním
7. Výrobky, pro které elektronické součásti nejsou nezbytně nutné pro splnění jejich základní
funkce, např. blahopřání, mluvící hračka
8. Velké stacionární průmyslové nástroje, tj. stroje nebo systémy sestavené kombinací
jednotlivých zařízení nebo systémů za účelem společného provozu v jednom celku
9. Lékařské přístroje, které jsou implantované nebo infikované
10. Běžné, přímo žhavené žárovky a svítidla pro zářivky z domácností.
Jak naložit s vyřazenými elektrospotřebiči?
Ve chvíli, kdy se elektrozařízení stane nepotřebným nebo nevyužitelným, je několik možností, jak
s ním dále naložit.
1. možnost – recyklace (SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ)
Pro životní prostředí nejpříznivější variantou je opětovné použití nebo materiálové využití
vyřazených elektrozařízení. Díky tomu se zároveň zabrání plýtvání cennými přírodními zdroji, které
jsou spotřebovávány při výrobě nových zařízení. Snahou všech vyspělých států je snížit množství
odpadu, který je ukládán na skládky, a zvýšit podíl recyklace a materiálového využití. Pokud Váš
elektrospotřebič již dosloužil, není nic jednoduššího, než jej zdarma odevzdat na recyklaci, nejlépe
do sběrných boxů, v našem případě na MěÚ.
Sběrné dvory
Sběrné dvory přijímající nebezpečný odpad samozřejmě přijímají i elektroodpad. Spolupracují
s firmami zpracovávající elektroodpad, a proto se nemusíte bát, že by elektroodpad odevzdaný do
sběrného dvora skončil na skládce.
2. možnost – popelnice a komunální odpad (ŠPATNÉ ŘEŠENÍ)
Můžete jej vyhodit do popelnice, odkud se pravděpodobně dostanou na skládku komunálního
dopadu nebo do spalovny. Je velkým omylem myslet si, že se elektroodpad vybírá
z komunálního odpadu. Z hlediska životního prostředí i z hlediska materiálového využití se jedná o
nejméně vhodnou variantou. Na skládce komunálního odpadu působí na elektrozařízení
povětrnostní vlivy a postupem času se z něj uvolňují různé nebezpečné látky, které unikají do
okolního prostředí.
Ani spalovna odpadu není nejlepší variantou. Některé spalovny sice využívají odpad pro výrobu
energie, ale v České republice se spaluje pouze kolem 10% objemu komunálního odpadu. Je tedy
málo pravděpodobné, že zrovna Vaše elektrospotřebiče budou takto zlikvidovány. Navíc při tomto
způsobu likvidace není možné využít cenné materiály, které se v elektroodpadu vyskytují.
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Co se stane se spotřebiči, které odevzdáte na recyklaci?
Spotřebiče jsou odvezeny do specializovaných zpracovatelských společností, které je na
recyklační lince pečlivě rozeberou. Z elektrozařízení jsou nejprve odděleny části, které si vyžadují
speciální nakládání. Může se jednat o nebezpečné složky nebo naopak o hodnotné součásti, které
jsou pak zpracovávány odděleně. Demontovány jsou také plastové, kovové, nebo dřevěné kryty a
části. Zbylá zařízení jsou na speciální lince nejprve rozdrcena na drobné části a ty jsou strojově
tříděny na jednotlivé materiály, které je pak možné opět využít.
Shrnutí, proč je nutné třídit elektroodpad:
•
•
•
•
•

Elektrozařízení mohou obsahovat řadu toxických kovů a látek (rtuť, arzen, kadmium, olovo,
ftaláty, bromované zpomalovače hoření, PVC, chrom apod.), které jsou nebezpečné pro
životní prostředí.
Vytříděný elektroodpad lze recyklovat a získané materiály znovu využít.
Odděleným sběrem elektrozařízení dochází k snižování objemu komunálního odpadu.
Skládky komunálních odpadů nejsou koncipovány na to, aby skladovaly nebezpečný odpad,
tedy elektrozařízení.
Při koupi nového elektrospotřebiče je již zahrnut recyklační poplatek a recyklace je tudíž
předplacena.

Víte, že?
Olympijské medaile jsou ze starých počítačů a televizí. Nejsou jen zlaté, stříbrné a bronzové, ale
také zelené. Vyskytují se v nich už použité drahé kovy vytěžené z vyřazené elektroniky.
Sportovci si z olympijských her 2010 ve Vancouveru odnesli celkem 1 014 medailí (615
olympijských a 399 paralympijských). Při hmotnosti 500 až 576 gramů je to dohromady zhruba
500 kg drahých kovů. Kvůli speciálnímu a komplikovanému způsobu ražby medailí však bylo
potřeba dodat drahých kovů mnohem více.
REMA Systém v roce 2008 sebral 5557 tun elektroodpadu, tolik by vážilo například 1058 slonů
jihoafrických. To už je pořádné stádo!
Celosvětový průmysl výroby elektroniky spolkne 30 % roční těžby stříbra nebo 10 % roční těžby
zlata. Výroba elektrických a elektronických zařízení je materiálově velmi náročná. Současná
moderní elektronika je materiálově velice různorodá, může obsahovat až 60 druhů různých
materiálů. Mezi drahé a environmentálně nejnáročnější materiály patří kovy jako je zlato, stříbro,
palladium, platina, měď, cín nebo antimon. Spotřeba těchto kovů na výrobu elektroniky je
z pohledu celosvětové těžby významná. Například celosvětová těžba mědi v roce 2007 byla 16
miliónů tun, přičemž 4,5 miliónu tun bylo použito na výrobu elektroniky, což je 28 %. Ještě větší
podíl na celosvětové těžbě mají antimon (50%), cín (58%) nebo indium (79%).
Za poslední rok se ve světě prodala 1 miliarda mobilních telefonů. V roce 2003 se celosvětově
prodalo 500 miliónů mobilních telefonů, o tři roky později, v roce 2006, to byla už jedna miliarda.
Pokud vezmeme v úvahu, že průměrná váha mobilního telefonu je 0,1 kg, pak se jedná o 100 tisíc
tun mobilních telefonů. Z takového množství by za použití současných recyklačních technologií
bylo možné získat 250 tun stříbra, 24 tun zlata, 9 tun palladia nebo 9 000 tun mědi. Pouze recyklací
baterií, pocházejících z ročního celosvětového prodeje, lze zpětně získat 3 800 tun kobaltu.
Podle norské studie vyprodukuje člověk za svůj život přes 1 tunu elektroodpadu. Norsko je známou
kolébkou lyžování a jiných zimních sportů, ale už méně známé je, že Norové patří v Evropě a
pravděpodobně i ve světě ke špičce ve sběru a třídění elektroodpadu. V přepočtu na obyvatele
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vysbírají Norové více než 16 kg/rok. S porovnáním s evropským průměrem je toto číslo asi 4x
vyšší. Norský úspěch je dán vedle odpovědného přístupu Norů k otázkám životního prostředí také
ekonomickou vyspělostí dané společnosti, která je přímo úměrná spotřebě.
Dnešními technologiemi lze získat zpět až 95% drahých kovů. Současné technologie moderní
recyklace jsou velice vyspělé. Sofistikovanými postupy lze získat celou řadu materiálů k výrobě
nových produktů. Samozřejmě, že téměř nikdy nedochází k tomu, že by se recyklací dalo získat
100% daného materiálu zpět. U kovů je toto procento velice vysoké. Recyklace kovů má ještě jednu
obrovskou výhodu a to je stejná kvalita druhotné suroviny jako suroviny primární. Například u
plastů nebo papíru už tomu tak není, tyto materiály ztrácí recyklací některé ze svých vlastností, a
proto jejich další použití může být omezené.
Recyklací hliníku ušetříme až 95 % energie oproti získávání hliníku z rudy. Přestože hliník je třetím
nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře, patří jeho průmyslová výroba k poměrně obtížným
procesům. Je to především z toho důvodu, že elementární hliník nelze jednoduše získat z rudy jako
např. železo ve vysoké peci. Hliník se získává procesem elektrolýzy, který je energeticky velice
náročný. Proto recyklací hliníku ušetříme tolik energie. I u ostatních materiálů je ušetřená energie
významná – měď 85%, plasty 80%, železo 74%, olovo 65% a zinek 65% atd; dle studie společnosti
Nokia je asi polovina nefunkčních mobilních telefonů skladována v domácnostech.

Město Jesenice děkuje panu Zdeňku Elznicovi za darování montážních nájezdů na opravu
automobilů, kterou bezplatně věnoval městu.

Ordinační hodiny gynekologické poradny (po MUDr. Lovětínském)
Rakovník, Husovo nám. – v bývalém hotelu, 2. patro – tel. 313 515 035
Po

7.00 – 8.00
(ultrazvuky)

8.00 – 12.00

12.30 – 15.30

Út

7.45 – 11.00
11.30 – 13.30
(náběry a průkazky) (poradny)

13.30 – 18.00

St

7.00 – 8.00
(ultrazvuky)

12.30 – 15.00

8.00 – 12.00

poslední pacient bude ošetřen 30 min. před koncem pracovní doby
Čt

11.30 – 15.30 – na objednání (2 – 3 týdny předem)

Pá

11.30 – 15.00 – na objednání (2 – 3 týdny předem)
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Akce kulturní komise
5. listopadu LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD JESENICÍ (sraz v 17,00 na nádvoří ZŠ), diskotéka pro děti
v KD Jesenice – hraje R. Svítil
25. listopadu rozsvícení vánočního stromu (v 16,30 na nádvoří ZŠ Jesenice)
3. prosince MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO DĚTI (od 15,30 v KD Jesenice, hraje J. Ladra)
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICE – VÝSTAVY
7. – 31. října Integrovaná střední škola Jesenice – 50 let
4. 11. – 5. 12. Podzim očima dětí
DRAHOUŠ
29. října od 19 hodin DEN HOSPODÁŘSKÝCH PŘEBYTKŮ, Drahouš
20. listopadu od 20,00 IFA ROCK – bigbít, Drahouš
5. prosince od 15,00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, Drahouš
19. prosince Zlatá neděle – od 16 hodin ŽIVÝ BETLÉM – hrají a zpívají Barušky a Berušky
z Mutějovic, Drahouš
KLUB TRUHLÁRNA
27. 11. 2010 Vladimír Merta
18. 12. 2010 Neřež – trio
Hudební soboty začínají vždy v 20.00 hod, příspěvek na večer činí 190,- Kč.

Knižní novinky
České pohádky a říkadla
Kanárské ostrovy
Veselo je na statku
Jina Bacarr ................Gejša
Petra Braunová: Kamila Moučková – Nejsem žádná
lvice
I. Bricardová .............Monarchie moderní doby
S. Calmanová ............Deník nemožné matky
Anna Cavalda............Báječný únik
Martina Cole .............Maniak
Roald Dahl ................Jirkova zázračná medicína
Jude Deveraux...........Zlaté dny
John Grisham ............Společník
J. Fieldingová............Ještě mě nezabíjej
Katie Forderová ........Skotská romance
Irena Fuchsová ..........Když se řekne...
Stephen Leacock .......Literární poklesky
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Frederic Morton.............Kámen na zdi nářků
Věra Nosková ................Chraňme muže
Anna Novotná................Divadlo nás baví
Jean Plaidy.....................Epitaf pro tři ženy
Karel Plicka ...................Český rok – Jaro
Nora Roberts..................Nebe mé lásky
F. Somonová..................Nápady darebáka Davida
H. Sobková ....................Dorothea
P. Soukupová.................Zmizet
František Starý...............Rostliny
Nick Trout .....................Tak kde to bolí?
John Updike...................Vdovy z Eastwicku
Eva Urbaníková .............Všechno, nebo nic
V. Vondruška.................Tajemství abatyše z Assisi
Laura Walden ................Půlnoční rituál
Hana Whitton.................Radost do vínku
P. G. Wodehouse ...........Letní bouřka

Proběhlo...
Dětský den v ISŠ Jesenice
Dne 28.5.2010 již tradičně proběhlo zábavné dopoledne pro děti, které pořádala naše škola
ve spolupráci s městem Jesenice. Na akci se přišlo pobavit a zasoutěžit si téměř 400 dětí.
Oslavu Dne dětí zahájil bohatý kulturní program – taneční vystoupení country kroužku při
ZŠ Jesenice, tancovali žáci Speciální a Praktické školy Jesenice, členové Městské policie
Rakovník předvedli výcvik služebních psů, žákyně 1. ročníku naší školy předvedly taneční a
hudební vystoupení, mladí požárníci předvedli zásah při požáru, šermíři předvedli ukázky
historického šermu a členové Policie ČR Jesenice seznámili děti s vozidly a zbraněmi.
Lákadlem pro všechny děti byla skákací žirafa a jízda na koních.Potom následovalo
setkání s pohádkovými postavami, jednoduché soutěže a úkoly, za které si děti odnášely
sladké i věcné odměny. Na závěr si všichni opekli špekáčky u táboráku.
Děkujeme všem účinkujícím, sponzorům a pořadatelům za vytvoření radostné atmosféry.
Přejato z www.issjesenice.net
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ŠESTÝ ROČNÍK TURNAJE O JESENICKÝ KVAK POHÁR
V sobotu 3. července 2010 ožily volejbalové kurty ZŠ Jesenice sportovním zápolením celkem
25 odbíjenkářských týmů, které se zde sešly u příležitosti již 6. ročníku turnaje O Jesenický
KVAK pohár. Tradiční velká účast jen potvrdila renomé turnaje a také přízeň vedení ZŠ a MŠ
Jesenice a početné obce sponzorů, bez jejichž pomoci by nebylo možné takto náročnou akci
zorganizovat. Proto nejprve chceme poděkovat všem níže jmenovaným sponzorům:
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENICE
ZŠ a MŠ JESENICE
FRONĚK s.r.o.
DROPS stavebniny
STOPROBEK KRUPÁ
Ing. M. VYLETA, projektová činnost
BŘICHÁČOVI
BRDA s.r.o.
ALENA SPURNÁ, krmiva
VÍT BAZIKA, vodoinstalace
J. LAZAR, drogerie – papírnictví
ČERPACÍ STANICE, R. Vaňkát
KOLONIÁL, Šárka Wünschová
KAMILA SÁROVÁ
MASÁŽE, Marcela Worofková
BEDŘICH BOČÁNEK
WÜRTH ORSY
FIRMA REPO

PEKASS a.s. SENOMATY, zemědělská technika
RESTAURACE POD HRÁZÍ – MILENA DOMABYLOVÁ

VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD potraviny, AL-NO
REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ „POD KEMPEM“, K. Peterka

RESTAURACE NA KEMPU JESENICE
CAFÉ BAR U DRAKA
Základna PEIRA, Michal Pecha
HOSTINEC NA DRAHOUŠI
VITO – smíšené zboží TRAN BACH
HUDEBNÍ KLUB TRUHLÁRNA, Martin Louženský
KAIP SENOMATY, klempířský materiál
VLASTIMIL KARBAN, lesnická činnost
VLADIMÍR KINSKÝ, lesnická činnost
SLD TILIA s.r.o. ŽĎÁR – dřevovýroba
LESOSPRÁVA Piškule
LUDĚK SÝKORA, autoopravna
DAVID KINSKÝ

Stejně jako v minulých ročnících hájily barvy Jesenice týmy KVAK a Sešlost. Za KVAK
nastoupili: Luboš Devera, Martina Deverová, Vláďa Kinský, Jakub John a Jirka Žák. Za
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stálou členku družstva Simonu Mrázovou musela tentokrát zaskočit posila vypůjčená z jiného
týmu. Za Sešlost Jesenice hráli: Milan Čížek, Pavel Knapp, Petr Pátek a Vlastík Karban.
V tomto družstvu musely hostovat dokonce dvě vypůjčené hráčky.

KONEČNÉ POŘADÍ DRUŽSTEV:
1. LUPESCU Praha
2. STARS Louny
3. OLD COCCOTE
4. TJ Čistá
5. KLÍDEK Lenešice
6. BANÁN Žatec
7. GAPA Čistá
8. MEDVÍDCI
9. Holedeč

10. ŽAVES Praha
11. JUNIORKA Lenešice
12. AJEŤÁCI Most
13. JELZIN Podbořany
14. VKV Vroutek
15. KATR
16. NO NAME
17. RYCHLÁ ROTA Kladno
18. RAKAR

19. CHLUPATÝ Louny
20. SEŠLOST Jesenice
21. DDT Tuchlovice
22. KVAK Jesenice
23. BAMBUCHI
24. SMAJLÍCI Čistá
25. PODERSANKA

Informace poskytla Martina Deverová

9. 7. recitál Slávka Janouška a Luboše Vondráka, Drahouš
24. 7. II. Svatojakubsko – annenská pouť v Podbořánkách
Pouť proběhla v okolí kostela sv. Jakuba za patronátu R. Zacha a M. Králové. Pro děti byly
připraveny výtvarné dílny, koňský povoz i divadelní představení (loutková pohádka), pro
dospělé divadelní představení v kostele, občerstvení i výstava fotografií.
31. 7. Společenský ples nejen pro jubilanty, Drahouš
7. 8. střelecký závod o pohár Diany, Drahouš
21. 8. rozloučení s prázdninami aneb HASIČSKÉ ZÁVODY PENZISTŮ
září 2010 Výstava gramofonů v muzeu Jesenice
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11. 9. Jesenické Štrúdlování
Štrúdlové slavnosti patří k tradičním akcím Vlastivědného muzea Jesenice. Každoročně je
jeden ze zářijových víkendů vyhlášena soutěž o nejchutnější a nejkrásnější štrůdl. Soutěže se
účastní hospodyňky z širokého okolí. Garantem akce je místní Integrovaná střední škola
Jesenice – obor cukrář, která do soutěže každoročně zároveň připraví mnoho vynikajících
štrůdlů k ochutnání.
Letošní ročník vyhrály:
vzhled:

1. Alena Koutníková
2. Ilona Alexijová
3. Alena Kořenová

chuť: 1. Miroslava Zemanová
2. Miroslava Zemanová
3. Dagmar Lískovcová
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Příspěvky od...
Rozloučení s létem v Domově Krajánek
V Domově Krajánek v Jesenici u Rakovníka se již stalo tradicí rozloučení s létem a
prázdninami. Od té doby, kdy byla zrekultivovaná zahrada a byl zde vystavěn přírodní
amfiteátr se vším, co takové divadlo má mít, využíváme těchto prostor rádi k různým
kulturním akcím.
Letošní rozloučení s létem se konalo v sobotu 11. září za příjemného, téměř podzimního
počasí. Tato akce byla pojata jako setkání klientů se zaměstnanci a jejich rodinami, neboť je
jen málo chvil v běžném životě, kdy si lze takto společně posedět.
Rádi jsme přijali nabídku charitní akce pro tento den, kterou pro nás připravily kadeřnice a
vizážistky z předních pražských studií. Mezi naše klienty zavítaly kadeřnice z kadeřnického
salónu KLIER na Novém Smíchově, které s sebou přivezly kolegyně ze salónu OPI a Hair
studia Praha. Prostory zahrady se změnily ve velké kadeřnické studio. Po úpravě účesů včetně
barvení vlasů a stříhání byly klientky nalíčeny a poté mohly využít služeb úpravy nehtů.
Zájem klientek byl obrovský, pracovnice jednotlivých studií se za celé odpoledne
nezastavily a proměny našich klientek byly víc než patrné.
Celé odpoledne příjemně doprovázela hudba pana Černého a na závěr vystoupili kamarádi
ze skupiny Golden Stars se slečnou Crystal, Ataschou a Stacey a se svými hosty Ritou a Sofií.
Služby kadeřníků a vizážistů, včetně vystoupení skupiny Travesti, byly klientům věnovány
jako dárek, který naše klientky velmi rády přijaly.
Při rozloučení s nimi pozdě odpoledne nás napadla velmi moudrá myšlenka: Život se
neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, jež nám vzaly dech. Takovou chvíli nám
všichni účinkující v našem Domově připravili. Moc za vše děkujeme.
Mgr. Vlasta Dočekalová, ředitelka Domova Krajánek
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Finanční dotace Středočeského kraje na sportovní vybavení
jesenické speciální škole
V měsíci červnu 2010 informoval Jesenický občasník č. 2 veřejnost o projektu „Týden s
Fíkem“ neboli Týden zdraví, který se uskutečnil 26. – 30.4. 2010 na Základní škole, Mateřské
škole speciální a Praktické škole v Jesenici. Zmíněná akce na podporu pohybových aktivit a
zdravé výživy žáků byla završena pořízením netradičního sportovního vybavení s přispěním
z fondu hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha.
Naše škola získala finanční dotaci ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelních katastrof na zakoupení sportovního vybavení pro žáky v celkové hodnotě 14 000
Kč. Nesmírnou radost měly děti z trampolínového setu Masterjump o průměru 365 cm, který
obsahuje bezpečnostní síť, schůdky a ochrannou plachtu, i z dvou menších trampolín s madly
(průměr 96 cm) Masterjump. V tělocvičně i venku děti využijí pět koloběžek (Master Ride a
Spartan Tri), čtyři badbintonové sety (Redox a Favorit) a volejbalový míč Richmoral.
Nesmíme opomenout bezpečnost žáků při sportování, proto se naše škola finančně podílela
zakoupením pěti dětských přileb cyklo kids a pěti sad chráničů Coolmax v celkové výši 1735
Kč. Začátkem září rovněž proběhl v rámci metodického sdružení seminář věnovaný
bezpečnosti při netradičních sportovních aktivitách s názornými ukázkami cviků na
trampolínách. Poté již mohly být zahájeny sportovní aktivity žáků.
Z nového vybavení mají děti obrovskou radost, děkujeme tedy jejich jménem
Středočeskému Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof, fondu hejtmana
Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, za finanční dar poskytnutý naší škole na nákup
sportovního vybavení, bez něhož by začátek letošního školního roku věnovaný netradičním
sportovním aktivitám nebyl obohacen ještě zářivějšími pohledy a úsměvy našich žáků, které
zahřály u srdce každého pedagoga i zaměstnance školy.
Za ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice Mgr. Eva Chalupová

22

ORDÁL
Tento rok byl pro celý Ordál velice náročný, ale i tak jsme si každé vystoupení užili a dali
do něj vše, co v nás je.
Vše začalo 30. 4. v KD Jesenice s vystoupením „Čarodějnice“.
Týden nato jsme jeli do Rakovníka na “Vysokou bránu“. Vystoupení proběhla v pátek i
v sobotu. V pátek jsme se zúčastnili průvodu městem a poté jsme absolvovali naše vlastní
vystoupení, které jsme nazvali „Loupežníci v Čechách“. Lidé tleskali, my jsme šermovali, nic
jsme neviděli díky špatnému osvětlení, ale ohlasy byly dobré, tak se zdá, že lidé, na rozdíl od
nás, viděli dobře. Naštěstí se ale nikomu z nás nic nestalo, což svědčí o naší dobré
připravenosti, neboť jsme si pomáhali tzv. výkřiky ze tmy. V sobotu ráno byl další průvod.
Poté následovala tři krátká vystoupení, během nichž jsme si získali svůj vlastní fanklub, což
znamená, že se vše povedlo.
28. 5. jsme se zúčastnili dětského dne ISŠ v Jesenici. A hned nás chtěli dvakrát. První
vystoupení se odehrálo v „hospodě“, pro druhé jsme vybrali děj ze Starých pověstí českých.
Název? Dívčí válka! Dívky vyhrály, publikum bylo přivedeno do varu a pak jsme šli na kafe.
Po menších akcích jako byl „Strašidelný les“ či „Pasování prvňáčků na čtenáře“, čímž
samozřejmě nechceme snižovat význam obou jmenovaných akcí, následovala třídenní akce
pro ZŠ a MŠ Jesenice u rybníka Dolní Fikač.
22. 6. jsme postavili gotický tábor. 23. 6. začali přicházet potencionální rytíři a my jim
nedali pokoj až do pátku 25.6. O akci bylo psáno v týdeníku Raport i ve školním časopise
Jeseníček, takže nemá smysl se více o ní rozepisovat.
Hned v pátek 25. 6. večer nás čekalo ještě vystoupení v kempu u pana Peterky, které
bylo věnováno dětem železničářů. Bylo to poslední vystoupení, kde jsme hráli hru
„Loupežníci v Čechách“. Od té doby byla hrána pouze „Dívčí válka“.
4. 7. Petrovice, 17. 7. dětský tábor Bujesily, 2. 8. chata Irena a děti ze Slaného, 9. 8. dětský
tábor v Tišině, 13. 8. opět chata Irena a děti ze Slaného, 14. 8. Strojetice, 21.8. Úherce u
Nýřan. Do toho všeho se nám vešly pro nás menší akce, jako 17. 7. „Šipkovaná“ Drahouš, 6.
až 8. 8. „Bitva“ Břasy a některé jiné akce, kterých se zúčastnili jen někteří členové skupiny.
Vrcholem sezony bylo „Křivoklátské panování“. Proběhlo 18. 9. a také je vše popsáno
v týdeníku Raport a v deníku Rakovnický deník.
Za SHŠ ORDÁL sepsala Martina Nistorová, krátil Václav Řehoř a odkývali všichni
členové skupiny, kteří to četli. A jen tak mimochodem, příští rok nám bude DESET LET!
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UTKÁNÍ ODDÍLU KOPANÉ FC JESENICE V NOVÉM
SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU
A1A II. TŘÍDA – OKRESNÍ PŘEBOR
KOLO DRUŽSTVA

SKÓRE BRANKY

1.
2.
3.
4.

FC Jesenice – FK Kněževes
So. Mšec – FC Jesenice
FC Jesenice – TJ Roztoky
ESTA Oráčov – FC Jesenice

2:2
8:0
1:5
6:0

5.

FC Jesenice – Tn. Rakovník B

4:8

6.
7.
8.

FC05 Zavidov – FC Jesenice
FC Jesenice – FK Hředle
Sp Lužná – FC Jesenice

6:1
0:2
1:2

Petr Kotek 2
Petr Pacourek
Jakub John 2, Václav Ryšlavý, Petr
Kotek
Petr John
Tomáš Reištetter, Petr Kotek
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