7. a 8. 2. 2009 proběhl Den otevřených dveří Železničních modelářů v Jesenici

č. 50 – 57 (říjen – leden)
• Rada města po projednání souhlasí s podepsáním smlouvy s firmou DEA
energetická agentura, s.r.o. Modřice, na zpracování energetického auditu budovy
ZŠ v Jesenici.
• Rada města po projednání souhlasí s podepsáním dodatku smlouvy o pronájmu
pozemků s Bílovskou zemědělskou společností a.s., Potvorov, Kralovice, a to po
kontrole jednotlivých pozemků dle nájemní smlouvy.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádosti pana Karla Spurného, Křižíkova
350, a pana Miloše Pavlise, Školní 338, o přidělení obecního bytu. Obě žádosti
budou zařazeny do seznamu žadatelů o byt.
• Rada města po projednání bere na vědomí zprávu starostky obce o možnosti a
potřebě pořízení městského praporu a nových insignií starosty města.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Jiřího Kudrnáče, bytem
Kryry 219, o pokácení 1 ks vrby v k.ú. Chotěšov a předává žádost stavebnímu
odboru při MěÚ Jesenice k posouzení.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost Klubu orientačního běhu KOS
Jesenice na udělení grantu 10 000,-Kč (grant bude použit na činnost Klubu v roce
2009) a žádost o udělení grantu na akci „Český pohár v orientačním běhu“, který se
bude konat 16. - 17. 5. 2009 v k.ú. Jesenice, ve výši 20 000,- Kč, a doporučuje
zařadit obě žádosti do seznamu grantů na rok 2009.
• Rada města po projednání bere na vědomí záměr projednání koupě části
pozemkové parcely č.101 v k.ú. Jesenice o výměře 35 m2, zapsané u katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, zapsané na LV 22.
Záměr koupě byl zveřejněn na úřední desce a bude projednán na nejbližším
zastupitelstvu.
• Rada města po projednání bere na vědomí záměr projednání prodeje části
pozemkové parcely č.102 v k.ú. Jesenice o výměře 58 m2, zapsané u katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, zapsané na LV
10001. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce a bude projednán na
nejbližším zastupitelstvu.
• Rada města po projednání neuděluje souhlasné stanovisko k převodu pozemku
116/12 a 50/3 v k.ú. Bedlno, součástí pozemku je přístupová cesta vedoucí k
nemovitostem různých vlastníků.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Vladimíra Prchala, V
Zahradách 407, a souhlasí se stavbou rozvodu vodovodní přípojky ke stavební
parcele č.487/47 v k.ú. Jesenice u Rakovníka.
• Rada města po projednání schvaluje podepsání smlouvy s firmou Leskona Teplice
s.r.o., na prodej jehličnatého a listnatého dříví nastojato. Smlouva se uzavírá na
sjednaný porost – do 31. prosince 2008, jedná se o nutný zásah do poškozené části
porostu cca 200 m3.
• Rada města po projednání neschvaluje rozšíření reklamy na internetovém serveru
„Světadíly CZ“ a v časopise Dovolená.
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• Rada města po projednání schvaluje návrh spoluúčasti města Jesenice ve výši
14200,-Kč na projektu cyklostezky v úseku Jesenice, žst. - Velký rybník a navrhuje
zařazení částky do připravovaného rozpočtu města na rok 2009.
• Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Jesenice za
školní rok 2007 - 2008.
• Rada města po projednání schvaluje volební řád školské rady ZŠ a MŠ Jesenice.
• Rada města po projednání schvaluje použití fondu rezerv na dofinancování opravy
podlahy v tělocvičně ZŠ.
• Rada města po projednání schvaluje navržení Ing. Sunkovského jako člena školské
rady ZŠ a MŠ Jesenice za zřizovatele.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost paní ředitelky Domova Krajánek
Bc.Vlasty Dočekalové a schvaluje opravu výtluků v místní komunikaci vedoucí k
Domovu Krajánek a povrchovou úpravu průchodu živým plotem od přechodu
silnice I/27, a to nejpozději v letních měsících roku 2009. Možnost zřízení
směrového ukazatele prověří starostka obce u majitele MIS.
• Rada města po projednání souhlasí se změnou nájemní smlouvy na část obecního
pozemku p.č. 487/10 v k.ú. Jesenice u Rakovníka. Nájemci a žadatelé manželé
Alena a Radek Novotných, Svobodova 431, Jesenice, si oplotí pozemek, který dle
nájemní smlouvy užívají, a po oplocení pozemku dojde k jeho přeměření a ke
změně nájemní smlouvy.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost Ing. Ivo Chládka, Břínkov 15,
Louny, na pronájem pozemků o celkové výměře 4,6012 ha za účelem provozování
zemědělské výroby za cenu 1000,-Kč/ha. Pronájem bude vyvěšen na úřední desce a
následně projednán radou města.
• Rada města po projednání souhlasí se žádostí Jednoty, spotřební družstvo
v Rakovníku, s udržovacími pracemi na parcele č. 160 v k.ú. Jesenice.
• Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o dotace z programu POV
Středočeského kraje ve výši 200 000,- Kč. Dotace bude použita na úpravu
veřejných prostranství ve městě Jesenici.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost Mgr. Pavla Gajdoše zaslanou emailem na zpřístupnění rozhledny na Tobiášově vrchu.
• Rada města po projednání souhlasí s výběrem fy CD služby, s.r.o. Křivoklát, na
provedení průzkumného vrtu v areálu ATC Jesenice a s podpisem návrhu SoD na
provedení průzkumného vrtu.
• Rada města po projednání bere na vědomí návrh nájemní smlouvy Bílovské
zemědělské společnosti a.s., Potvorov 50, Kralovice, čísla všech pronajímaných
pozemků budou zveřejněna na úřední desce a poté bude smlouva opět projednána v
radě města.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádosti o příspěvek od Klubu důchodců
Jesenice a Českého svazu včelařů - základní organizace Jesenice na činnost na rok
2009, s žádostmi bude počítáno v rozpočtu města na rok 2009.
• Rada města po projednání bere na vědomí předložené rozpočtové provizorium a
doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.
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• Rada města po projednání bere na vědomí žádost fy X-MID spol. s.r.o.,
Podbořánky, o pronájem či směnu cesty v k.ú Podbořánky p.p.č.1724 o výměře
750 m2 za případnou nově zbudovanou v téže lokalitě o ploše 440 m2.
• Rada města po projednání nedoporučuje Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových pozemek ve zjednodušené evidenci č.19 v k.ú. Podbořánky k prodeji.
• Rada města po projednání souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
s firmou Becker Bohemia s.r.o., Plzeň, na rok 2009 na zajištění kompletního
odpadového hospodářství.
• Rada města po projednání bere na vědomí cenovou nabídku fy Elektromontáže
OLMA, s.r.o. a schvaluje položení kabelu na veřejné osvětlení v rámci
prováděných výkopových prací spol. STE s.r.o., Kladno.
• Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovou změnou ve výši do 30 000,- Kč
na opravu havarijního stavu střechy na DPS č.p.36. Rozpočtová změna je přílohou
tohoto usnesení.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Kha Nguyen Huu, Plzeňská
66, Jesenice, o vydání stanoviska k přístavbě objektu čp. 66 v Plzeňské ulici (byl
by rozšířen prostor plánovaného baru s hernou), a vydává nesouhlasné stanovisko
vzhledem k tomu, že pozemek parcelní číslo 999 je určen územním plánem k
zástavbě rodinným domem.
• Rada města po projednání schvaluje výběr z pěti poptaných firem nejnižší cenovou
nabídku Kroupové Ivy, Pšovlky 55, se kterou bude podepsána smlouva na
zpracování projektu nástavby hasičské zbrojnice.
• Rada města po projednání schvaluje z pěti poptaných realitních kanceláří tu, která
nabídla nejvýhodnější nabídku - realitní kancelář MT progress s.r.o., Poštovní 18,
Rakovník, se kterou bude uzavřena smlouva na zprostředkování prodeje RD čp. 31
Chotěšov.
• Rada města po projednání schvaluje návrh kontrolního výboru na určení míst
označených za samoty a jako jediným místem označeným „samota“ je nemovitost
manželů Kinštových čp 252.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost paní Věry Hrubé, bytem
Kralovice 645, o koupi pozemku cca 25m2 v k.ú. Podbořánky, který je součástí
parcely 1682/9 a jejímž majitelem je město Jesenice. Pozemek bude řádně vyvěšen
na úřední desce a projednán na nejbližším zastupitelstvu.
• Rada města po projednání uděluje souhlasné stanovisko k dotazu PFČR na
pozemek p.č. 249/4, 249/7, 249/8, 249/9 pro odprodej vlastníkovi budov.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost manželů Kateřiny a Milana
Bílých, Křižíkova 350, Jesenice, o koupi jedné ze stavebních parcel zvažovaných
na pozemcích 1647/1 a 1647/4 v k.ú. Jesenice u Rakovníka.
• Rada města po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Ing. Ivo
Chládkem, Břínkov 15, Louny, pronájem pozemků v k.ú. Chotěšov GP333,
GP346/2, PK 345, PK356/1, PK356/2, PK877, KN874/1o celkové výměře 4,6012
ha za účelem zemědělské výroby za 1000,- Kč za hektar.
• Rada města po projednání pověřuje paní tajemnici Klementovičovou sjednáním
dodatků ke smlouvám o navýšení nájemného za pronájem zemědělské půdy ve výši
1000,-Kč za ha.
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• Rada města po projednání bere na vědomí žádost o poskytnutí příspěvku na činnost
pro rok 2009 společnosti SZPO Jesenice. Žádost bude zařazena do seznamu grantů
při sestavování rozpočtu města na rok 2009.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost SK Jesenice o poskytnutí
příspěvku na částečnou úhradu nákladů na údržbu areálu fotbalového hřiště. Žádost
bude projednána zastupitelstvem města.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost Ing. Petra Novotného, Bílenec
28, Petrohrad, o pronájem p.p.č 516 o výměře 3057m2 a p.p.č. 562 o výměře
950m2. Pronájem pozemku bude řádně vyvěšen na úřední desce a poté opět
projednán v radě města.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost bytové správy o přidělení garáže
v domě č.p. 339 v Jesenici. Pronájem garáže bude zveřejněn na úřední desce a
systémem obálkové metody bude přidělena zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou.
Nejnižší nabídková cena na měsíční nájemné se stanovuje na 1000,- Kč na měsíc.
Zájemci mohou své nabídky zasílat do konce měsíce ledna 2009.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost fy Stafin a.s., Plzeň, o koupi
pozemku p.č. 1503/5 v k.ú. Jesenice u Rakovníka. Prodej pozemku bude řádně
vyvěšen a poté projednán Zastupitelstvem města Jesenice.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádosti o přidělení bytu pana Martina
Bajera, Žatecká 100, Jesenice, a paní Olgy Čerňákové, Mírové náměstí 93,
Jesenice. Obě žádosti budou předány bytové komisi a zařazeny do seznamu
žadatelů o byt.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost FC Jesenice o finanční příspěvek
ve výši 90 000,- Kč na činnost fotbalového klubu na rok 2009. Žádost bude
projednána Zastupitelstvem města Jesenice.
• Rada města po projednání bere na vědomí podepsání smlouvy o partnerství
k projektu „Cyklotrasa Greenway Berounka – Střela 351“, pro úsek Jesenice
čerpací stanice – Velký rybník, kterou se zavazuje na spolufinancování částkou
14200,- Kč, k podepsání smlouvy dojde po schválení řádného rozpočtu.
• Rada města po projednání bere na vědomí nutnost vymezení zastavěného území
k.ú. Jesenice dle metodiky MMR a zpracování výkresů, jež bude představovat
navýšení celkové smluvní částky pro zpracování ÚP o částku 20 000,- Kč, a to po
schválení řádného rozpočtu.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost paní Vlasty Kloučkové, Jesenice
čp. 248, o přeložení elektrických jističů a ukládá provést místní šetření. Bude-li to
možné, zvolit variantu znemožnění přístupu k jističům.
• Rada města po projednání schvaluje na základě Vyhlášky č.451/2008 ze dne
17.12.2008 dodatek č.1 ke vnitropodnikové směrnici „Cestovní náhrady“, kterým
se mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a
stravné a stanoví průměrnou cenu pohonných hmot. Dodatek směrnice je přílohou
tohoto usnesení.
• Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Jesenice na rok
2009. Návrh rozpočtu bude projednán zastupitelstvem města.
• Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na termínovaný vklad u GE
Money Bank na dobu trvání 3 měsíců z vkladu úročeného 1% na vklad úročený
2,66%.
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• Rada města po projednání schvaluje zpoplatnění inzerce v Občasníku:
1/8 stránky A5 komerční inzerce ………50,- Kč.
• Rada města po projednání schvaluje vyklizení bytu panem Kinským Vladimírem v
ulici V Zahradách čp. 407 do 31. 5. 2009 z důvodu ukončení platnosti nájemní
smlouvy a dlužné částky, která vznikla na nájemném.
• Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy s OSA, upravující vzájemné
vztahy mezi OSA a provozovatelem při užití hudebních děl s textem nebo bez
textu.
• Rada města po projednání schvaluje žádost Integrované střední školy Jesenice,
Žatecká 1, o bezplatné ubytování v ATC Jesenice v době realizace 11. ročníku akce
NEJEN…2009, která se uskuteční v průběhu měsíce září.
• Rada města po projednání schvaluje žádost paní Ivony Přenosilové, Křižíkova
350/II, Jesenice, o prořezání tújí na místním hřbitově.
• Rada města po projednání schvaluje žádost Veroniky Novotné, Křižíkova 350/I,
Jesenice, o pronájem nebytového prostoru v místě bývalé „Spořitelny“ za účelem
provozu „nehtového studia“, a to na 1 den v týdnu za poplatek 200,- Kč měsíčně.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost manželů Ivana a Jitky
Procházkových, Smetanova 42, o pokácení 1 ks borovice na pozemku 1805/6 v k.ú.
Jesenice v blízkosti chaty č. 0107 a ukládá provést místní šetření, na základě
kterého rada rozhodne.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti
Jesenice o finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč na opravu kostela sv. Petra a
Pavla v Jesenici na rok 2009.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost Českého svazu chovatelů
Jesenice o finanční příspěvek na činnost ve výši 3000,- Kč a schvaluje zařazení této
částky do připravovaného rozpočtu na rok 2009.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost paní Marie Horákové a Františka
Šatry, Krty 59, o přidělení bytu v DPS Jesenice. Žádost bude předána sociálnímu
odboru při MěÚ Jesenice.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost Klubu českých turistů, Sekvoj
Jesenice, o poskytnutí příspěvku na 11. ročník Festiválku přírodních sportů a
cestování Jesenice 2009, který se uskuteční 16. - 18. 10. 2009 ve výši 30 000,- Kč.
Požadovaná částka bude zařazena do připravovaného rozpočtu na rok 2009.
• Rada města po projednání schvaluje návrh rozpočtu města Jesenice na rok 2009.
Návrh rozpočtu bude řádně vyvěšen a projednán zastupitelstvem města.

USNESENÍ
z 11. a 12. zasedání Zastupitelstva města Jesenice (5. 11. a 17. 12.)
• Zastupitelstvo města Jesenice požaduje, aby městská rada uspořádala výběrové
řízení na dodavatele projektové dokumentace na realizaci přestavby a obnovy
objektu hasičské zbrojnice. Projektová dokumentace bude před dokončením, a to
nejpozději do 31. 1. 2009, předložena zastupitelům, aby mohla být schválena či
připomínkována. Předpokládaná částka na zpracování projektu bude vyčleněna v
rozpočtu na rok 2009.

6

• Zastupitelstvo města Jesenice pověřuje starostku města paní Čížkovou, aby
vstoupila v jednání s vlastníky pozemků parc. č. 706/2 a 1646/4 v k.ú. Jesenice ve
věci jejich odprodeje městu Jesenice za předpokládanou cenu 50,- Kč/m2.
• Zastupitelstvo města Jesenice pověřuje starostku města paní Čížkovou, aby
vstoupila v jednání s vlastníky pozemků parc. č. 625, 628 a 631v k.ú. Jesenice ve
věci odprodeje jejich částí ležících pod chodníky a zelenými pásy vedle chodníků
městu Jesenice za předpokládanou cenu 50,- Kč/m2.
• Zastupitelstvo města Jesenice pověřuje starostku města paní Čížkovou, aby
vstoupila v jednání s vlastníky pozemků parc. č. 1002,1012 a 1019 v k.ú. Jesenice
ve věci jejich odprodeje městu Jesenice.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání neschvaluje prodej pozemku p. č.
1709/5 o výměře cca1080 m2 v obci Jesenice a k.ú. Jesenice u Rakovníka,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrálním pracovištěm Rakovník na LV 10001 pro obec Jesenice a k.ú.
Jesenice u Rakovníka.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání neschvaluje prodej části pozemku p.č.
1694/1 o výměře cca 200 m2 ve městě Jesenice a k.ú. Jesenice u Rakovníka,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrálním pracovištěm Rakovník na LV 10001 pro obec Jesenice a k.ú.
Jesenice u Rakovníka.
• Zastupitelstvo města schvaluje vybudování přístavku koupelny a šatny, který bude
zaujímat plochu cca 16m2 s tím, že žadatelé si poté mohou zažádat o odprodej nově
zastavěného pozemku.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání neschvaluje prodej části pozemku p.č.
1639/1 o výměře cca 42 m2 ve městě Jesenice a k.ú. Jesenice u Rakovníka,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrálním pracovištěm Rakovník na LV 10001 pro obec Jesenice a k.ú.
Jesenice u Rakovníka.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje koupi budoucího pozemku
p.č. 101/2 o výměře cca 38 m2, který vznikne oddělením GP z p.p.č.101, ve městě
Jesenice a k.ú. Jesenice u Rakovníka, za cenu 50,- Kč/m2.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje prodej budoucího pozemku
p.č. 102/2 o výměře 58 m2, který bude oddělen GP z p.p.č.102, ve městě Jesenice a
k.ú. Jesenice u Rakovníka, za cenu 50,- Kč/m2 paní Ireně Hablovičové, bytem
Žatec.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje vstoupit v jednáni na prodej
RD čp. 31 a st.p.č. 45 o celkové výměře 428 m2 a přilehlé zahrady p.p.č. 425/1 o
celkové výměře 605 m2, vše ležící v k.ú. Chotěšov u Rakovníka, zapsané v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Rakovník na LV 10001 pro obec Jesenice s realitními kancelářemi.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje nabytí pozemků p.č. 783,
786, 780, 787, 779 a 785/1 v k. ú. Jesenice u Rakovníka z důvodu veřejného zájmu
do svého vlastnictví.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci v
rámci Programu obnovy venkova Středočeského Kraje na rok 2009.
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• Zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění částky 1 295 960,- 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 (duben 2009).
• Zastupitelstvo města Jesenice pověřuje radu města a kontrolní výbor s vytipováním
míst, která by byla označena jako samoty v městě Jesenici a obcích spadajících do
správního obvodu města v zhledem k dodržování vyhlášky 1/2008 o místních
poplatcích. Dále pověřuje městský úřad zajistit evidenci loveckých, služebních,
asistenčních a slepeckých psů, kteří jsou od poplatku osvobozeni.
• Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z činnosti Kontrolního výboru
zastupitelstva města.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje rozpočtové provizorium
města Jesenice na rok 2009. Rozpočtové provizorium platí do doby řádného
schváleného rozpočtu města na rok 2009. Po dobu rozpočtového provizoria lze
hradit výdaje, zajišťující řádný chod města. Nelze realizovat investiční akce ani
pořizovat investiční majetek.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje předložené rozpočtové
změny s výjimkou řádku 3 a 5 na listu č. 2 a bere na vědomí přijaté dotace a jejich
použití. Evidence těchto rozpočtových změn je přílohou č.1. tohoto usnesení.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje předložené rozpočtové
změny na řádku 3 a 5 na listu č. 2. Evidence těchto rozpočtových změn je přílohou
č.1. tohoto usnesení.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje prodej parcely č. PK 1708
k.ú. Podbořánky o výměře 577 m2, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník na LV 10001, firmě X-MID
s.r.o., Podbořánky, za 30 Kč,-/m2.
• 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 na LV
56, jejímž majitelem je firma X-MID spol.s.r.o., Podbořánky.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání odkládá uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí s firmou X-MID s.r.o., Podbořánky, na prodej části budoucí pozemkové
parcely 1723/2 o výměře 1638 m2, oddělené GP z parcely p.č. 1723 a části parcely
p.č.1724 o výměře cca 750m2 v k.ú Podbořánky, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník na LV 10001, za
odhadní cenu. O tomto bodu bude jednáno na některém z dalších jednání
zastupitelstva v roce 2009.
• Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2008, kterou se
stanoví poplatek za komunální odpad pro rok 2009.
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Obecně závazná vyhláška 2/2008,
kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2003
„Poplatek za komunální odpad“
Zastupitelstvo obce Jesenice se usneslo dne 17. 12. 2007 vydat podle ustanovení § 84,
odst. 2, písm.i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 17a), odst. 1,
zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
zákona 275/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1 – Změny a doplňky
Mění se příloha č.2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2003, kterou se stanovuje výše
poplatku za komunální odpad.
Článek 2 – Zrušující ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2 /2007, kterou se stanovil poplatek za
komunální odpad na rok 2008.
Článek 3 – Závěrečná ustanovení
Vyhláška účinnosti dnem 1. 1. 2009.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD - NA ROK 2009
Typ sběrné nádoby
Plastový
Popelnice – 110 litrů
pytel
70 litrů
Vývoz
Vývoz 1x Vývoz 1 x
Vývoz
Vývoz
Vývoz
Vývoz
každý týden kombinova- za 14 dní za měsíc jednorázo- chatařský plastových
( 52x )
ný
( 26 x )
( 12 x )
vý
(květen –
pytlů
( 42 x )
- říjen)
( jednoráz.)
Poplatek za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad
v Kč za měsíc
jednorázový
201
179,133,79,90,1240,75,Propočet poplatku za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad
v Kč za rok
jednorázový
2.410,2.150,1.600,950,90,1240,75,-

FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Od 10.2.2009 jsou fyzickým a právnickým osobám majícím sídlo na území města
Jesenice k dispozici na Městském úřadu v Jesenici formuláře žádosti na poskytnutí
půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Jesenice, dle vyhlášky městského
zastupitelstva č. 8/2000.
Zájemci si mohou vyzvednout formuláře a získat bližší informace u tajemnice
p. S. Klementovičové.
Vyplněné žádosti včetně požadovaných příloh odevzdejte na MěÚ Jesenice
nejpozději do 13.3.2009 do 12.00 hodin.
V Jesenici dne 10.2.2009
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Městský úřad Jesenice vyhlašuje dne 16. 2. 2009 výběrové řízení na obsazení těchto
pracovních míst:
Uklízečka v ATC Jesenice
Místo práce: areál ATC Jesenice
Platové zařazení: dle tabulky nař. vl. 564/2006 Sb.
Požadavky pro vznik pracovního poměru: slušné vystupování, diskrétní jednání
Termín předpokládaného nástupu: od 1. 4. 2009 do 30. 9. 2009;
a
Recepční v ATC Jesenice
Místo práce: v hlavní budově ATC Jesenice
Platové zařazení: dle tabulky nař. vl. 564/2006 Sb.
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
- SŠ vzdělání
- výborné organizační a koordinační dovednosti
- znalost alespoň jednoho cizího jazyka
- slušné vystupování, diskrétní jednání
- znalost práce PC
Termín předpokládaného nástupu: od 1. 7. 2009 do 31. 8. 2009.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP
- datum a podpis
- kontaktní spojení
K přihlášce uchazeč připojí:
- krátký životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů bez záznamu, ne starší 3 měsíců.
Přihlášky na místo uklízečky s požadovanými doklady a s označením „uklízečka
v ATC“ je nutno doručit nejpozději do 23. 3. 2009 do 12 hodin na MěÚ Jesenice,
přihlášky na místo recepční s požadovanými doklady a s označením „ recepční
v ATC“ nejpozději do 30. 4. 2009 do 12 hodin na MěÚ Jesenice.
Městský úřad si vyhrazuje právo nevybrat žádné zájemce.
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Územní plán města Jesenice
Město Jesenice zadalo již v průběhu roku 2008 odborné firmě zpracování územního
plánu. Tento projekt, který vyjadřuje hlavně záměry a zásady prostorového a
funkčního uspořádání a rozvoje daného osídlení, se zpracovává v několika fázích.
Přípravná fáze
V únoru 2009 bychom chtěli veřejnost seznámit s výsledky rozborů a průzkumů
současného stavu území města, které se stanou podkladem pro optimální udržitelný
rozvoj území. V této fázi zpracování územního plánu došlo ke zmapování dnešního
stavu území.
Informace pro občany k platbám na účet
Různé platby lze uskutečnit na účtu č. 51-8437500207/0100 Komerční banka, a.s.
VS 1337 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu
VS 1341 - poplatek ze psů
VS 1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
VS 1345 - poplatek z ubytovací kapacity
VS 10122131 - poplatek za pronájem pozemků
VS 10123111 - prodej pozemků
V případě, že budou peníze vkládány v hotovosti na přepážku v bance, je potřeba
napsat jméno a příjmení vkladatele, jinak by nebylo možné platbu přiřadit k plátci.
ATC – zpráva o hospodaření za rok 2008
Výnosy : 1 555 628,55 Kč
Náklady : 1 587 357,44 Kč
V roce 2008 se nakoupila motorová pila, 4 ks horských kol, prostěradla a povlečení,
traktůrek - sekačka.
Byly provedeny opravy veřejného osvětlení, elektroinstalace a el. spotřebičů.
Byla provedena rozsáhlá oprava umýváren – položena nová dlažba, kachličky,
namontovány nové žlaby.
Proběhla revize a údržba hromosvodů, revize hasicích přístrojů, revize a kontrola
elektrického nářadí.
Byl proveden zkušební vrt.
Mezi ostatní náklady patří praní prádla, ostraha a pojištění chat.

Přehled o počtu obyvatel ke dni 31. 12. 2008
Změny v roce 2008
odhlášení
přistěhovaní 59
narození
18
zemřelí
celkem
+ 77

40
13
- 53

+ 24
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Přehled obyvatel
Obec (část)
Dospělí
celkem muži
Bedlno
14
7
Chotěšov
37
21
Jesenice
1318
614
Kosobody
17
8
Podbořánky 20
11
Soseň
10
4
1416
665
Celkem
Srovnání s předešlými roky
Část obce
1999 2000
Jesenice
1464 1412
Podbořánky 33
30
Bedlno
20
57
Chotěšov
41
Kosobody
17
30
Soseň
15
Celkem
1590 1594

ženy
7
16
704
9
9
6
751

2001
1470
29
16
42
15
11
1583

celkem
1
8
224
2
5
0
240

2003
1460
28
17
44
15
12
1576

Děti
Chlapci
1
4
124
1
2
0
132

2004
1475
27
22
46
15
12
1597

Věkové složení obce ke dni 31. 12. 2008
(v závorce je uveden údaj z roku 2007)
Věk
Muži
věkový Ženy
věkový
průměr
průměr
0 - 15
142
7,32
121
7,71
(139)
(7,68)
(113)
(7,82)
16 – 20
50 (53) 18,04
44 (47) 18,32
(18,19)
(18,04)
21 - 30
125
25,26
116
25,91
(122)
(25,16) (123)
(25,85)
31 - 40
112
34,87
113
34,84
(108)
(34,56) (114)
(35,30)
41 - 50
115
45,67
113
45,45
(119)
(45,53) (109)
(45,87)
51 - 61
114
55,59
136
55,63
(116)
(55,56) (132)
(55,80)
61 - 70
78 (68) 65,08
101
64,97
(65,12) (97)
(65,19)
71 - 80
39 (42) 75,23
82 (81) 75,26
(75,17)
(75,21)
81 - 90
23 (19) 83,22
29 (25) 84 (83,76)
(82,68)
91 - 100 1 (2)
96 (93,5) 2 (2)
93 (92)
nad 100 0 (0)
0 (0)
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Celkem
Dívky
0
4
100
1
3
0
108

2005
1458
24
17
45
13
11
1568

Celkem

2006
1509
22
17
38
17
11
1614

15
45
1542
19
25
10
1656

2007
1527
22
15
41
15
11
1631

věkový
průměr
7,5 (7,75)

263
(252)
94 (100) 18,17
(18,12)
241
25,58
(245)
(25,51)
225
34,86
(222)
(34,94)
228
44,56
(228)
(45,69)
250
55,61
(248)
(55,69)
179
65,02
(165)
(65,16)
121
75,25
(123)
(75,20)
52 (44) 83,65
(83,3)
3 (4)
94 (92,75)
0 (0)

Dne 9. ledna 2009 oslavil dlouholetý obyvatel Jesenice Vlastimil Řebec 70.
narozeniny. Redakce JO mu ještě jednou srdečně blahopřeje a přeje do dalších let
pevné zdraví, mnoho elánu a tvůrčích sil.
Současně vyšla panu V. Řebci nová básnická sbírka s názvem „Ještě jsem tady“.

Masáže – Adina Hyková (tel.: 731 881 735, Krty 20)
Budova OÚ (bývalé kadeřnictví), každé pondělí, po domluvě i středy. Objednávky
předem, možno objednat i domů.
Firma Brda nabízí EKO brikety - 1 bal. = 12 ks = 50,- Kč
Plyn – PB bomby 2 kg – 85,- Kč
10 kg – 285,- Kč
33 kg – 960,- Kč
Jízdenka v pražské hromadné dopravě formou SMS:
Jízdenku je možné zakoupit i přes telefon. Platí jen následující pravidla:
- je nutné mít aktivovanou službu Premium SMS a mít SIM kartu českých operátorů;
- do mobilu napíšete DPT a odešlete na číslo 902 06 26 (přibližně do dvou minut se na
displeji objeví SMS jízdenka);
- cena SMS jízdenky činí 26,- Kč včetně DPH (tolik, co přestupní jízdenka),
zvýhodněné jízdné není zavedeno;
- jízdenka platí 90 min. na území Prahy v metru, tramvajích, autobusech a lanové dráze
na Petřín, neplatí ve vnějších tarifních pásmech a ve vlacích;
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- do vozidla vstupuje cestující s již platnou jízdenkou;
- při kontrole je povinen umožnit pověřené osobě zkontrolovat celý text SMS jízdenky
- v případě smazání SMS jízdenky je možné požádat o duplikát – odeslat DPTA na
číslo 900 06 06 (cena je 6,- Kč).
Info: www.dpp.cz, tel.: 800 19 18 17.
Vlakové, autobusové jízdní řády

*

26
* od 9. 3. 2009 změna odjezdu z Blatna na 7
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Oslavy 600 let od udělení privilegií městu
Jesenice
Město Jesenice zve všechny spoluobčany na plánované oslavy 600 let od
udělení privilegií, které se budou konat 27. 6. 2009.
Na co se můžete těšit:
-volejbalový turnaj na hřišti ZŠ
-zábavný program pro děti i dospělé, živá hudba
-ukázky sportovních i kulturních vystoupení dětí z jesenických škol
-ukázka zásahu jednotky SDH Jesenice
-stánky řemesel a tradičních výrobků na náměstí
-vystoupení šermířů a tanečnic
-taneční zábava v KD
-ohňostroj
Podrobný program oslav bude včas vyvěšen na plakátech.
Kulturní dům Jesenice
21. 3. 2009 od 20.00 hod. HASIČSKÝ BÁL, hraje Orion
18. 4. 2009 od 20.00 hod. TANEČNÍ ZÁBAVA DROPSU
16. 5. 2008 od 20.00 hod. MÁJOVÁ ZÁBAVA
Hostinec Drahouš
14. 3. 2009 – Šipkový turnaj, od 10.00 hod. děti, od 13.00 hod. dospělí
24. 3. 2009 – od 14.00 hod. výroční schůze Klubu důchodců
28. 3. 2009 – bigbeatový večer
11. 4. 2009 – Velikonoční večer s lidovkou
Podrobnější informace na plakátech nebo na tel. 739 091 486.
∗ otvírací doba leden-březen - pá, so, ne 15.00 – 24.00 hod.,
st dopoledne 8.00 –11.00 hod.
∗ nově máme šipky
∗ po dohodě máme ve středu od 17 hodin BABINEC (lidová tvorba)
Muzeum Jesenice
(Otevřeno: úterý - pátek od 8.00 do 15.30 hodin; sobota od 8.00 do 12.00 hodin;
neděle od 13.00 do 17.00 hodin)
Expozice:
Dějiny regionu Jesenicka - středověk a novověk, příroda Jesenicka; Lékárna U Panny
Marie pomocné, fotoarchiv staré Jesenice
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Výstavy:
24. 2. - 29. 3. 2009 – Václav Krob - Obrazy
2. 4. – 26. 4. 2009 – Velikonoční výstava
2. 4. - 7. 5. 2009 – Jak se žije ve Středočeském kraji – výstava o životním prostředí
Muzeum Rakovník
(Otevřeno: úterý - neděle od 9.00 do 17.00 hodin; první pátek v měsíci je vstup do
muzea zdarma.)
Mansarda:
11. 02. - 22. 03. 2009 - Současné obyčejové tradice ve středních Čechách
Petrovcova výstavní síň:
18. 02. - 22. 03. 2009 - Vladimír Pokorný - fotografie Hmyzí škůdci a jejich nepřátelé

KINO JESENICE
(programy kina naleznete též na webových stránkách obce –
www.jesenice-ra.cz/kulturni-akce)
BŘEZEN
pátek
6. 3.
pátek 13. 3.
středa 18. 3.
pátek 20. 3.
pátek 27. 3.

dovolená
20.00 hod
13.00 a 15.15 hod
20.00 hod.
20.00 hod.

Quantum of Solace (James Bond)
Vall-i
Kdopak by se vlka bál?
Austrálie

DUBEN
pátek
3. 4.
středa 8. 4.
pátek 10. 4.
pátek 17. 4.
pátek 24. 4.

20.00 hod.
13.00 a 15.15 hod
20.00 hod
20.00 hod.
20.00 hod.

Výměna (přístupný od 15 let)
Madagaskar 2
Kamarádova holka (příst. od 15 let)
Hlídač č. 47 (přístupný od 15 let)
Sněženky a machři po 25 letech

Knižní novinky
Bylinky
Skalničky
Slovník nespisovné češtiny
Velká kniha komiksů
F. Barnettová
Aranžování rostlin
Jiří Bílek
Noc vrahů začala
M. H. Clark
Na viděnou
M. H. Clark
Tvrdohlavá sestřička
M. H. Clark
Žena z mramoru
A. Coombes
Stromy

M. Formáčková
pohádek
S. Gosciny
prázdniny
N. Greenová
pokraji
B. Gutberlet
M. Hájková
zahradu
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To nejlepší z
Mikulášovy
Deník matky na
50 největších lží
Inspirace pro

I. Hercíková
jednou
I. Honková
půdy
L. Howard
J. Hrubeš
P. Hůlová
A. Christie
A. Christie
Poirota
V. Imrena
V. Ironsideová
T. Irwinová
N. Kingsbury
plánů
I. Košíková
B. Koudelková
pekla
M. Kubátová
M. Lajosová
A. Lindgrenová
J. Littell
R. Ludlum
G. Marková
S. Meyerová
S. Meyerová
S. Monyová

S. Monyová
I. Obehnal
Ch. Paolini
H. Pawlovská
První...
L. Perina
práce
R. Pilcher
J. Plaidy
N. Robertsová
R. Rohál
nemazlí
Jan Susa
Z. Svěrák
M. Szcygiel
E. Škvařilová
L. Vaňková
trůn
V. Větvička
M. Viewegh
V. Vondruška
komory
V. Vondruška
V. Vondruška
Peter Watt
J. Zvelebil
s Reflexem

Dám si to ještě
Pohádky ze staré
Bludný kruh
Pražské ostrovy
Stanice Tajga
V hotelu Bertram
Vánoce Hercula
Pokojové rostliny
Stárnu a užívám si
Steve a já
25 výsadbových
S Čirinou na cestách
Návrat do českého
Tři šupiny...
Dorty
Vánoční příběhy
Laskavá bohyně
Arktická mise
Kumihimo
Nový měsíc
Zatmění
Kudlanka bezbožná

Matka v krizi
Barevná abeceda
Brisinger
Zanzibar aneb
Originální ruční
Na sklonku léta
Válka královen
Sluneční drahokamy
Když se osud
Abeceda
Povídky
Gottland
Jak péci cukroví
Kdo na kamenný
Herbář pod polštář
Román pro muže
Letopisy královské
Román o růži
Život ve středověku
Zdánlivý klid
Na vandru

Proběhlo...
Koncerty v kostele
(akce Kulturní komise při MěÚ Jesenice)
- předvánoční 29. 11. 2008
- novoroční 4. 1. 2009

2. 12. – 4. 1.
Vánoční výstava
Letošní Vánoční výstavu pořádala Základní škola a mateřská škola Jesenice.
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8. 1. - 22. 2. 2009
Tvořítka, formy a formičky z kuchyně naší babičky
výstava v jesenickém muzeu
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14. 2. 2009
Dětský karneval
Jedním z mnoha tradičních počinů, kterými se prezentuje Základní škola a
mateřská škola Jesenice, je dětský karneval. Ten letošní se konal v sobotu 14. února
v jesenickém kulturním domě, kde byl pro děti přichystán nápaditý program. Však se
jich tady sešel úctyhodný počet 213 → s maskou 149, bez masky 64. Připočítáme-li
k tomu 187 dospělých návštěvníků, uděláme si jasnou představu o oblíbenosti této
akce.
I tentokrát vsadila naše škola na jistotu a režii programu svěřila zkušenému
diskžokejovi Jirkovi Ladrovi a jeho dvěma pomocníkům. Pod jejich taktovkou mělo
karnevalové dění pestrost a spád. Kromě oblíbených písničkových hitů, které naplnily
sál jásavou taneční atmosférou, připravil pro děti i řadu soutěží a dovednostních úkolů.
V letošním ročníku se jednotlivé masky nehodnotily. Nicméně každý, kdo v masce
přišel, dostal marcipánové prasátko. Mezi převleky vévodili filmoví hrdinové,
například nindžové nebo spidermani, dále princezny a nejrůznější zvířátka. Nechyběla
ani smrtka v zeleném plášti, plavčík z povodí Vltavy či neohrožený mušketýr.
Vynalézavost při tvorbě masek prostě neznala mezí - bylo nabíledni, že jejich příprava
zabrala dětem i rodičům opravdu hodně času. Oko přítomných potěšila rovněž obvyklá
promenáda, ale jak už bylo uvedeno, vybrat nejkrásnější kostým by si pořadatelé
netroufli.
Ozdobou karnevalu byla zajisté i bohatá tombola. Díky sponzorům se sešlo v ní
sešlo 460 cen. Jmenovitě se o to zasloužili:
Břicháčovi
PIATNIK
Drogerie a papírnictví, paní Lazarová
Noviny a časopisy, Miroslava
Zemanová
Krmivo pro zvířata, Alena Spurná
Prodej smíšeného zboží, Jan Konček
Železářství, Vladislav Louda
Klempířství Brda, s.r.o.
DROPS, v.o.s.
Pap Oil, Roman Vaňkát
SINGER Jesenice
TM Jesenice
Zdeněk Hornof
Ing. Miloslav Vyleta
Ing. Jiří Berka

Dřevařská a lesnická společnost, s.r.o.
Lesospráva, Karel Piškule, v.o.s.
Cestovní agentura, Emilie Růžičková
Autoopravna MO-BI, František
Bidrman
SDP Logistic, s.r.o., Jesenice
REAL-PROJEKT, Ing. Petr Sunkovský
Lékárna „U Panny Marie pomocné“
VITO bar, Josef Růžička
Hostinec Drahouš, Alena Johnová
Restaurace OÁZA, Václav Houdek
Velkoobchod - maloobchod potraviny,
Miluše Nováková
ISŠU Jesenice
Hasiči Jesenice
Soňa Bidrmanová a kolektiv
Taťána Čížková

Základní škola a mateřská škola ještě jednou děkuje všem jmenovaným
sponzorům za příspěvky do tomboly, městu Jesenice za bezplatné propůjčení sálu
kulturního domu, paní Johnové za zajištění občerstvení a paní Maidlové za pomoc v
šatně. Dále děkuje všem rodičům a dětem za hojnou účast a za spontánní vytvoření
příjemné atmosféry na dětském karnevalu.
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Příspěvky od...
Klub důchodců
Využívám této příležitosti, abych veřejnosti připomněla, že v Jesenici tento spolek
existuje již mnoho let. Sdružuje ty, kteří se občas rádi setkají při hudbě a pohoštění a
kteří také rádi spolu vyjedou na poznávací zájezd. Většina členů je v klubu již mnoho
let, některým již zdraví nedovolí se zájezdů zúčastnit. Byly doby, kdy jsme měli o
zájezdy více zájemců, nežli jsme mohli uspokojit. Nyní již často doplňujeme zájezd o
účastníky z Domova Krajánek.
Zveme vás proto do našich řad. V minulosti jsme pořádali i zájezdy na koncerty
dechových hudeb. Kdyby bylo dost zájemců, mohli bychom zájezdy obnovit.
Přihlášky do Klubu důchodců jsou u předsedy B. Horáka nebo Vl. Bařtipánové a J.
Zahrádkové.
J. Zahrádková, jednatelka Klubu důchodců
Sdružení loutkářů při ZŠ Jesenice připravuje představení dvou pohádek Ledová
chaloupka a Stříbrný kožíšek.
Chystáte se vařit? Nemáte inspiraci? Hledejte na webových stránkách!
Žáci 9. B ŽS Jesenice vám některé z nich vyhledali.
Kde hledat
Výhody
Poznámky
www.recept.cz
www.recepty.cz
www.az-recepty.cz
www.prima-recepty.cz
www.toprecepty.cz
www.mamincinyrecepty.cz
www.zlate-recepty.cz
dobrerecepty.cz
ok-recepty.cz
recepty-zdarma.blog.cz
recepty.ekucharka.cz
i mezinárodní kuchyně
recepty-online.cz
recepty.mraveniste.cz
recepty.centrum.cz
www.varení.cz (nebo
recepty.vareni.cz)
www.varimezdrave.cz
www.varime-detem.cz
Vaření s Dámou.cz (nebo
vareni.dama.cz)
www.kucharka-recepty.com
www.cinska-kucharkablogspot.com
www.kuchyne.cz
i pomůcky do kuchyně… ;
i videorecepty
www.domaci-kuchar.cz
www.sefkuchar.cz
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www.kucharovapomucka.est
ranky.cz
www.labuznik.com
www.foodlife.cz
www.apetitonline.cz
www.medovniky.cz
www.cuketka.cz
i hodnocení podniků a
obchodů
www.kuchtik.cz
www.najist.cz
recepty i pro různé alergie
www.prozeny.cz/recepty
volny.cz/recept
www.zeny.cz/magazin/klasic časopis pro ženy se všemi
ke-recepty (nebo ...
potřebnými rubrikami
/magazin/bio-recepty; nebo
…/magazin/dietni-recepty)

Pro zasmání

(v minulém čísle byl zveřejněn úsměvný text o ženách)

Nabídka nové vzdělávací aktivity
Název:
REKVALIFIKAČNÍ KURS PRO MUŽE
Typ akce:
Nespecifický kurs
Návaznost na ESF:
Navazuje na Národní plán zaměstnanosti v opatření Rovné
příležitosti mužů i žen.
Cílová skupina:
Muži diskriminovaní na trhu práce
Délka kursu:
112 vyučovacích hodin rozdělených do 14 dní, doporučeno
1x týdně (pro vysokou náročnost)
Obsah kursu:
Číslo Tématický obsah jednotlivých výukových dnů
Forma výuky
1.
Téma: Jak zalévat květiny za oknem
prezentace
s diapozitivy
2.
Téma: Toaletní papír – roste sám od sebe z držáku?
diskuse u kulatého
stolu
3.
Téma: Jak je možné při močení použít techniku
skupinové cvičení
zvednutého sedátka, a tím se vyhnout mokré
podlaze?
4.
Téma: Základní rozdíly mezi podlahou a košem na
grafické prezentace
špinavé prádlo
v Power Pointu
5.
Téma: Špinavé nádobí – může samo levitovat směrem videoprojekce
ke dřezu nebo do myčky?
s příklady
6.
Téma: Není pravda, že by se odpadky z bytu vynášely praktické cvičení
samy – mýty a fakta
7.
Psychocvičení v sebeovládání: Jak hledat ztracené věci otevřené fórum
a neřvat při tom na manželku
8.
Téma: Zdravověda – má nošení květin a drobných
audio prezentace
dárků negativní dopad na zdraví muže?
9.
Téma: Ztráta identity – založit někam ovladač
nemoderovaná
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10.

Téma:

11.

Téma:

12.

Téma:

13.

Téma:

k televizi, nebo dovolit i ostatním, aby ho
používali?
Skuteční muži se neptají na cestu, když
zabloudí?
Je geneticky možné sedět tiše vedle řidičky,
když se snaží zaparkovat do mezery mezi auty?
Učíme se žít – základní rozdíly mezi žít sám a
žít s někým
Jak se stát ideálním společníkem při nákupech

diskuse
svědecké výpovědi
simulace na trenažéru
výuka on-line

dechová cvičení,
meditace
14. Téma: Jak bojovat s cerebrální atrofií a zapamatovat si cerebrální šoková
důležitá data manželského života (manželčiny terapie
narozeniny, datum svatby atd.)
15. Téma: Klíče od auta a jiné maličkosti – rozvoj
praktické cvičení
dovedností ukládat věci na své místo
Ukončení kursu: Po skončení kursu obdrží každý přeživší účastník kursu osvědčení
s celostátní platností.
JESENICKÝ KVAK STÁLE AKTIVNÍ
Turnaj „Vítězný únor“ patří již mezi pravidelné akce, které volejbalisté KVAKu (Klub
Volejbalových Amatérských Kouzelníků) pořádají. Ten letošní se konal 21. února 2009 a
stejně jako v minulých ročnících přilákal pod vysokou síť početnou obec sportovců. Běžně se
tohoto turnaje účastní osm týmů, letos se jich však přihlásilo patnáct! Protože jsme nechtěli
nikoho odmítnout, byly některé týmy s jejich souhlasem přesunuty na jiný termín. Zájem o
turnaj byl tedy obrovský. Nakonec se v tělocvičně základní školy sešla tato družstva a
v uvedeném pořadí se také nakonec umístila:
1.
2.
3.
4.

Žatec
Lenešice
KATR
ŽAVES Praha

5.
6.
7.
8.

KVAK Jesenice
CHLUPATÝ Louny
SEŠLOST Jesenice
SMAJLÍCI Čistá

Za jesenické týmy nastoupilo osm hráčů, kteří se vzájemně doplňovali a vypomáhali si
při nedostatečném počtu v poli. Byli to: Vlastík Karban, Luboš Devera, Simona Mrázová,
Martina Deverová, Pavel Knapp, Láďa Kinský, Milan Čížek a Jakub John.
Další KVAKovský turnaj (v němž především nastoupí družstva, která s těžkým
srdcem oželela účast ve „Vítězném únoru“) je plánován na 28. března 2009. Na konci
školního roku nás samozřejmě čeká velký volejbalový turnaj „O jesenický KVAK pohár“,
který se bude konat již popáté. Přihlašuje se do něj pravidelně kolem dvaceti týmů z celé
České republiky a jeho součástí bývá tradiční povolejbalová zábava s bigbeatovou kapelou a
tombolou. Už teď jste všichni zváni.
Martina Deverová

Vydává město Jesenice. Šéfredaktorka E. Konířová, foto J. Měchura, informace
Drobných zpráv - J. Tůmová, Sport zprostředkovává Z. Modrý, technická úprava a tisk
P. Koníř. Jesenice, březen 2009. Povoleno OÚ Rakovník RRR - oddělení kultury evidenční číslo MK-ČR-E 17651 ze dne 14. 6. 2007. Vychází nepravidelně, č. 1/2009
vyšlo nákladem 150 ks. Cena 10,- Kč.
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