Řeznictví a lahůdky
ALMA plus
Jaromír Altera
děkuje a přeje Všem svým
zákazníkům hodně spokojenosti a zdraví v r. 2008

Nabídka Cestovní agentury E. Růžičková - léto 2008
EGYPT: 19.5. - 26.5.2008
Egypt: Shaarm El Sheikh – Hotel Al. Bostan
Celková cena se všemi příplatky + polopenze → 15.300,- Kč
Poslední volné: 3 x 2-lůžkový pokoj.
BULHARSKO: 14.6. - 21.6.2008
Bulharsko: Primorsko - Penzion Boni
Bez stravování (možno zajistit).
Cena se všemi příplatky → 7.990,- Kč / dospělá osoba, dítě do 12-ti let → 7.490,- Kč
Poslední volné: 1 x 2-lůžkový pokoj.
Doprava na letiště a zpět zajištěna autobusem z Jesenice.
CHORVATSKO: 27.6. - 6.7.2008
Chorvatsko: Primošten - ubytování přímo u moře.
Cena včetně všech poplatků a dopravy → 5.500,- Kč /dospělá osoba, 5.000,- Kč /dítě do 10-ti
let.
Autobus odjíždí z Jesenice a zůstává na místě.
FRANCIE: 5.9. - 14.9.2008
Francie: Francouzská riviéra - GIENS - nejjižnější část riviéry - Camping International
Ubytování v mobilhonech.
Autobus odjíždí z Jesenice a zůstává na místě po celou dobu pobytu.
Poslední volné: mobilhon pro 4 osoby / 2 x 2-lůžková ložnice.
Cena se všemi poplatky a dopravou → 5.700,- Kč / osoba
Mobilhon pro 5 osob → 5.500,- Kč / osoba.

Důležitá informace:
Kancelář CA má nové sídlo → Firma VITO - zadní vchod.
Schůzky lze dohodnout předem: 603 944 540, nebo přes e-mail: ruzickova.ca@seznam.cz
Všem svým klientům přeji hodně zdraví a úspěchů v roce 2008 a na nové se již teď těším.
Emilie Růžičková
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Integrovaná střední škola Jesenice v roce 2008
Do nového roku s novým oborem...
Začátek nového roku bývá dobou, kdy všichni hodnotíme výsledky a události roku
předchozího, ale současně vzhlížíme s novými očekáváními, přáními a nadějemi k
roku novému, nadcházejícímu.
Přestože školy počítají své působení na roky školní, je začátek roku kalendářního
pro školu neméně důležitý. Právě nyní nastává středním školám nejen období, kdy
hodnotí práci za 1. pololetí, připravují podklady pro klasifikaci svých žáků,
vysvědčení, ale také nastává čas, kdy je zapotřebí připravit se na přijímací řízení, aby
škola mohla s úspěchem v září konstatovat, že se její představy nerozcházejí se
skutečností. Závažná rozhodnutí však v těchto dnech musí učinit také žáci základních
škol, kteří stojí před rozhodováním o své budoucí profesi.
Právě začátek roku 2008, jeho první dny a týdny, nám dávají možnost vykročit
nově do nového začátku „zářijového“ a rozhodují tak o realizaci našich představ práce
od září. Uvědomujeme si však, že naše profese není závislá pouze na nás, ale že k její
realizaci potřebujeme ještě stranu druhou, „parťáky“, kteří tuto „hru“ budou
absolvovat s námi. Je tedy nutné předložit žákům základního vzdělávání atraktivní
nabídku, která by je zaujala a posléze jim poskytla dobrý start pro výkon profese.
A jak by tato „zářijová“ skutečnost roku 2008 na naší škole měla vypadat?
Výrazným způsobem o ní rozhoduje nabídka a skladba studijních a učebních
oborů, která nám i našim žákům přináší nové možnosti ve vzdělávání.
ISŠ v této oblasti vychází nejen z potřeb a záměrů Středočeského kraje, reaguje na
situaci a potřeby trhu práce, ale rovněž chce vyhovět zájmům žáků a nabízet jim nové,
zajímavé obory, které přinesou oběma stranám nové příležitosti – zefektivnění
přípravy pro konkurenceschopnost, absolventům pak zvýšení šancí uplatnit se na trhu
práce.
Rok s osmičkou na konci prý často přinášel změny v historii, změnu by měl
přinést také do života ISŠ Jesenice. Na základě žádosti o obsahovou změnu byl škole
schválen nový čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou: Sociální péče –
Pečovatelská činnost, který je určen pro chlapce a dívky s ukončeným základním
vzděláním.
Studijní obor bude od 1. 9. 2008 připravovat žáky pro činnosti spojené
s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Vzdělávací obsah tvoří dvě základní
složky: všeobecně vzdělávací a odborná. Prostřednictvím všeobecně vzdělávací složky
se rozšiřuje obecná vzdělanostní a osobnostní úroveň žáků a realizuje jejich
středoškolské vzdělání. Tvoří ho vzdělání jazykové, společenskovědní, matematickopřírodovědné, estetické a tělesná výchova. Prostřednictvím odborné složky získávají
žáci potřebné profesní znalosti a kompetence. Důraz se při tom klade na rozvoj jejich
profesních osobnostních kvalit, na bezpředsudkový přístup ke klientům, přiměřenou
empatii, komunikativní dovednosti a profesní etiku. Odborná složka se opírá zejména
o předměty sociální politika, sociální péče, zdravotní nauka, psychologie, osobnostní
výchova, právo, ekonomika, výpočetní technika, speciální pedagogika, pečovatelství,
péče o staré občany, organizace volného času, zdravotní tělesná výchova a
administrativa. Součástí přípravy je odborná praxe, kterou budou žáci vykonávat v
sociálních zařízeních Jesenicka a Rakovnicka.
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Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech
státních, obecních nebo soukromých sociálních zařízeních, v terénní pečovatelské
službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy, např. okresní správy
sociálního zabezpečení, sociálních referátů městských či obecních úřadů.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na
vysokých školách.
Dalším maturitním oborem, který má škola v nabídce, je Zemědělský podnikatel.
Výhoda tohoto oboru spočívá v tom, že žáci získávají ve třetím ročníku výuční list
oboru Zemědělec – hospodyňka. Po absolvování čtvrtého ročníku odcházejí
s maturitním vysvědčením.
V nabídce zůstávají rovněž tříleté učební obory: Zahradník – zahradnice,
Krajinář – krajinářka, Zemědělec – hospodyňka, Cukrář – výroba.
Absolventy speciálního vzdělávání přijímáme do tříletých učebních oborů:
Farmářské práce, Zahradnické práce, Cukrářské práce.
Přejme si, ať je rok 2008 pro všechny, zejména pak pro žáky, kteří zahájí své
vzdělávání na střední škole, rokem dobrého rozhodování, ať nám všem splní naše
očekávání, přání a naděje.
ISŠ Jesenice
Přehled všech studijních a učebních oborů
pro školní rok 2008/2009
Pro absolventy ZŠ
Studijní obor s maturitou :
4 letý 75-41-M/003 Sociální péče - Pečovatelská činnost
Učební obor s maturitou :
4 letý 41-41-L/007 Zemědělský podnikatel zemědělská podnikatelka
Učební obory s výučním listem :
3 letý 41-51-H/007 Zemědělec - hospodyňka
3 letý 41-52-H/001 Zahradník - zahradnice
3 letý 41-51-H/008 Krajinář - krajinářka
3 letý 29-54-H/002 Cukrář - výroba
Pro absolventy speciálních 9. tříd ZŠ
Učební obory s výučním listem :
3letý 41-51-E/006
Farmářské práce
3 letý 41-52-E/011
Zahradnické práce
3 letý 29-54-E/003
Cukrářské práce

ISŠ Jesenice nabízí možnost ubytování v domově mládeže a stravování ve školní
jídelně.
KONTAKT:
Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1, 270 33 Jesenice
tel.: 313 599 325, 313 599 391, fax 313 599 285 IZO 600170268
E-mail: issjesenice@iol.cz
www: issjesenice.net - zveřejněny podrobné informace o uč. oborech
Informace o možnostech studia osobně nebo telefonicky
po-pá od 7.00 hod
4 do 15.00 hod
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Informace z jednání rady obce Jesenice
- Rada obce po projednání souhlasí s podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi
svozovou společností Becker Bohemia s.r.o, provozovna Kralovice, Nádražní 878, 331
41 Kralovice, a obcí Jesenice, kterým se mění ceník vývozů komunálních a
separovaných odpadů na rok 2008.
- Rada obce po projednání souhlasí s prodejem starých rozlámaných betonových
obrubníků panu Petru Popelákovi (staveb. pozemek Hliniště, Wintrova ul., Jesenice)
za cenu 500,- Kč.
- Rada obce po projednání bere na vědomí žádost na koupi stavebního pozemku
v lokalitě za ulicí V Jahůdkách, Jesenice, kterou podali manželé Jan a Zuzana
Machovi, Hradní 341, Jesenice.
- Rada obce po projednání souhlasí s vyhrazením parkoviště pro Policii ČR před
služebnou v Jesenici pro vozidla Policie ČR a její pracovníky, s označením dopravní
značkou IP 12 „Vyhrazené parkoviště pro Policii ČR“.
- Rada obce po projednání souhlasí s podpisem smlouvy o založení a vedení registru
oznámení pro účely zákona č. 159/2006 Sb. mezi společností Galileo Corporation,
s.r.o., Hornická 4387, 430 03 Chomutov, a obcí Jesenice.
- Rada obce po projednání souhlasí se zapojením obce Jesenice (pověřená obec II.
stupně) do systému CZECH POINT na poskytování autorizovaných výstupů pro
občany.
- Rada obce po projednání bere na vědomí tyto došlé žádosti na prodeje obecních
pozemků:
- Petr Vávra – fa. Pralinka, Václavská 376, Rakovník žádá o prodej pozemku
p.p.č. 1694/7 v k.ú. Jesenice,
- manželé Makovských, Wintrova 158, Jesenice, žádají o prodej pozemku p.p.č.
102 v k.ú. Jesenice,
- Vladimír Kinšt žádá o prodej pozemku p.p.č. 637/3 v k.ú. Kosobody,
- Společenství pro dům č.p. 351, Školní 351, Jesenice, žádá o prodej části
pozemku p.p.č. 1940/18 v k.ú. Jesenice.
- Již projednáno zastupitelstvem obce Jesenice.
- Rada obce po projednání souhlasí s vyznačením cyklostezky (umístěním sloupku se
značením) na návsi v Sosni ve variantě proti kapličce (přes cestu), o jejíž vyznačení
požádal MěÚ Kralovice.
- Rada obce po projednání souhlasí s nabídkou spolupráce FÚ při podávání daňových
přiznání v obci Jesenice – konzultační dny v obci Jesenice a podávání daňových
přiznání v obci Jesenice ve vybraných termínech.
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- Rada obce po projednání bere na vědomí nabídku Úřadu pro zastupování státu – na
bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi v k.ú. Jesenice. Zastupitelstvo obce
již projednalo.
- Rada obce po projednání bere na vědomí, že je potřeba koupit pozemky p.p.č. 706/1
a 1646/11 v k.ú. Jesenice od Černohorských, Jencova ulice, Jesenice. Zastupitelstvo již
projednalo.
- Rada obce po projednání bere na vědomí došlé žádosti na přidělení obecních bytů od
žadatelů: Kábová Stanislava, Jesenice 11 a Rojík Ladislav, Jesenice 220. Žádosti
budou zařazeny do seznamu předchozích žádostí na přidělení obecních bytů.
- Rada obce po projednání bere na vědomí žádost pana Petra Jaroše, Školní 320,
Jesenice, na pronájem části pozemku 763 v k.ú. Jesenice (cca 16,5 m2) – pod garáží.
- Rada obce po projednání bere na vědomí žádost na přidělení garsoniery v DPS
Jesenice pana Jiřího Cibulky, Deštice 33, 438 01 Žatec. Žádost bude zařazena do
seznamu předchozích žádostí na přidělení garsoniéry v DPS.
- Rada obce po projednání souhlasí s plnou mocí pro Českou filmovou komoru, o.p.s.
k jednání o podmínkách kolektivní smlouvy mezi OSA a zmocněncem.
- Rada obce po projednání souhlasí s cenou pronájmu chatek AN v ATC Jesenice na
rok 2008, která bude činit 600,- Kč / den.
- Rada obce po projednání souhlasí s přidělením uvolněného obecního bytu na adrese:
Plzeňská 220, Jesenice, paní Drábkové Renatě, Jesenice 36. V případě, že jmenovaná
neprojeví zájem, další pořadí na přidělení uvedeného bytu rada obce stanovuje: 1.
Jankovský Josef, Žatecká, Jesenice, 2. Kubričanová Marcela, Žlutice 425.
V případě uvolnění garsoniery v Plzeňské ulici č.p. 36 v Jesenici souhlasí rada obce
s jejím přidělením paní Kvíderové Monice, V Jamce 273, Jesenice.

Informace z jednání zastupitelstva obce Jesenice
- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium obce Jesenice na rok 2008.
Rozpočtové provizorium platí do doby řádného schválení rozpočtu obce na rok 2008.
Po dobu rozpočtového provizoria lze hradit výdaje zajištující řádný chod obce
v měsíční průměrné částce 1/12 výdajů předchozího roku, což činí 1.750.000,- Kč.
Nelze realizovat investiční akce ani pořizovat investiční majetek.
- Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se
doplňuje obecně závazná vyhláška č.1/2003, která se týká poplatků za komunální
odpad a stanoví poplatek na rok 2008.
- Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007, kterou se
doplňuje OZV 3/2003 o místních poplatcích a kterou se stanovuje výše poplatku za
psa.
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- Zastupitelstvo obce souhlasilo s požádáním o bezúplatný převod pozemků č. PK
428, 630, 633 a 654 všechny v k.ú. Podbořánky, které byly ke dni 31. 12. 1949
majetkem obce Podbořánky – knihovní vložka č. 30 a 77, současně zapsaných na LV
10002, ve správě Pozemkového fondu ČR u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
katastrální pracoviště Rakovník. Obec Jesenice žádá jako právní nástupce a využívá
§2, odst.1 zák. 172/91 Sb.
- Zastupitelstvo obce souhlasilo s požádáním o bezúplatný převod pozemků parc.
čísel. 520/3, 520/5, 936/2, 1042/2, 1294/2 a 1646/3 (jedná se pozemky pod místními
komunikacemi), všechny v k.ú. Jesenice, současně zapsaných na LV 6000 Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
katastrální pracoviště Rakovník.
- Zastupitelstvo obce schválilo prodej budoucího pozemku p.p.č. 1694/7 v k.ú.
Jesenice o výměře 64 m2, který bude oddělen geometrickým plánem z pozemku p.p.č.
1694/1 v k.ú. Jesenice, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Rakovník, firmě Pralinka Petr Vávra, Václavská 376, Rakovník,
IČO: 10198695, DIČ: cz6805232126, za cenu 300,- Kč/m2.
- Zastupitelstvo obce neschválilo prodej budoucího pozemku p.p.č. 637/3 v k.ú.
Kosobody o výměře 55 m2, který by byl oddělen geometrickým plánem z pozemku
p.p.č. 637/1 v k.ú. Kosobody, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Rakovník, panu Vladimíru Kinštovi, bytem Kosobody 17.
- Zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemků p.p.č. 706/1 o výměře 129 m2 a p.p.č.
1646/11 o výměře 7 m2, obě v k.ú. Jesenice, obě zapsané u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, od Václava Černohorského, bytem
Jencova 282, Jesenice, za cenu 50,- Kč/m2.
- Zastupitelstvo obce schválilo prodej části pozemku 1940/18 o výměře cca 750 m2
v k.ú. Jesenice, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Rakovník, Společenství pro dům č.p. 351, Školní 351, Jesenice, za cenu
50,- Kč/m2.
- Zastupitelstvo obce neschválilo prodej části pozemku p.p.č. 35/1 o výměře cca 25 m2
v k.ú. Kosobody, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Rakovník, paní Marii Mackové, Fibichova 314/2672, 434 01 Most.
- Zastupitelstvo obce neschválilo prodej pozemku p.p.č. 102 o výměře cca 855 m2
v k.ú. Jesenice, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Rakovník, manželům Františku a Marii Makovským, bytem Wintrova 158,
Jesenice.
- Zastupitelstvo obce souhlasilo s požádáním o bezúplatný převod pozemků parcel.
čísel 24/1 (dle staré mapy č. 24), p.p.č. 25/1 (dle staré mapy č. 25), p.p.č. 222 a p.p.č.
838, (jedná se pozemky pod místními komunikacemi - chodníky a zeleň), všechny
v k.ú. Jesenice, přiléhající k silnici I/27 v průtahu obcí Jesenice (Plzeňská a Žatecká
ulice), které jsou v současné době ve vlastnictví Ředitelství silnic dálnic ČR.
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- Zastupitelstvo obce souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z POV v rámci společné
akce Svazku obcí Jesenicko jako spoluúčast na akci rekonstrukce veřejného osvětlení.
Výše dotace může činit max. 500.000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z POV v rámci společné
akce Svazku měst a obcí Rakovnicka (SMOR) jako spoluúčast na opravě drobných
památek: socha sv. Floriana na Sosni a na opravě křížku v Jesenici - na křižovatce
Plzeňské a Wintrovy ulice. Výše dotace může činit max. 500.000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z POV za obec Jesenice na
úpravu veřejných prostranství – komunikací a zeleně (zahrada za DPS, chodníky,
parkoviště u hřbitova v Jesenici). Výše dotace může činit max. 200.000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce souhlasilo s názvem ulice „Na Hůrce“, která se nachází na
pozemku č. 969 v k.ú. Jesenice a která vede od křižovatky Krtské a Školní ulice
k pozemku p.p.č. 1944/4 v k.ú. Jesenice.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rezignaci Ing. Petra Sunkovského na funkci
starosty obce Jesenice ke dni 31.12.2007.
- Zastupitelstvo obce souhlasilo s provedením tajné volby na odvolání ing. Romana
Valuše z funkce místostarosty ke dni 10.12.2007. Zastupitelstvo obce odvolalo Ing.
Romana Valuše z funkce místostarosty ke dni 10.12.2007.
- Zastupitelstvo obce zvolilo ke dni 1.1.2008 starostkou obce Jesenice paní Taťánu
Čížkovou a místostarostou obce Jesenice Ing. Petra Sunkovského.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí odstoupení Ing. Romana Valuše ze Svazku
měst a obcí Rakovnicka (za obec Jesenici) a nominuje do tohoto svazku za obec
Jesenici Taťánu Čížkovou.
T. Čížková, starostka obce
Výňatky z vyhlášek 2/2007 a 3/2007:
Poplatek za psa činí ročně:
a) v Jesenici – za psa chovaného v nájemním, družstevním, podnikovém domě
s více než 2 byty……………………………………………400,- Kč,
b) za psa chovaného v Jesenici a osadách patřících do obvodu obce
Jesenice……………………………………………………...200,- Kč,
c) za druhého a každého dalšího psa se základní roční sazba (dle a – b) zvyšuje o
50 %, přičemž poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Pozn.: Pro vlastníky psa, jejichž jediným příjmem je důchod (nutno doložit čestným
prohlášením) činí poplatek za psa ………………………………….200,- Kč.
Přihlásit psa k poplatku jsou povinni i ti, kteří jsou od poplatků osvobozeni. A jsou
zároveň povinni každý rok dokládat, že jsou od poplatků osvobozeni – do 29. 2. 2008.
Poplatky za psa je nutné uhradit rovněž do konce měsíce února 2008.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.
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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD - NA ROK 2008
Typ sběrné nádoby
Plastový
Popelnice – 110 litrů
pytel
70 litrů
Vývoz
Vývoz
Vývoz 1x Vývoz 1 x
Vývoz
Vývoz
Vývoz
každý
kombinov za 14 dní za měsíc jednorázo- chatařský plastových
pytlů
týden
aný
( 26 x )
( 12 x )
vý
(květen –
(jednoráz.)
( 52x )
( 42 x )
- říjen)
Poplatek za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad
v Kč za měsíc
jednorázový
185

165,-

124,-

73,-

Propočet poplatku za komunální odpad
v Kč za rok
2.220,-

1.980,-

1.488,-

876,-

82,-

1.240,-

66,-

Poplatek za komunální odpad
jednorázový
82,-

1.240,-

66,-

Poplatky za komunální odpad na rok 2008 je nutné uhradit již v měsíci lednu
2008.
Otázky Jesenického občasníku, položené paní starostce T. Čížkové:
Podle K. Fibigera, který zpracoval knihu Dějiny Jesenicka, oslaví Jesenice příští rok
rovných 600 let od povýšení na městečko. Chystají se nějaké oficiální oslavy, výstavy a
jiné akce spojené s tímto datem? Uvažuje obec o požádání o opětovné povýšení
Jesenice na městečko (městys)?
O návratu statutu města se usiluje. Toto téma bylo projednáváno i na veřejném
zastupitelstvu. Shromažďují se podklady nutné k opětovnému navrácení tohoto titulu.
Údajně již neexistuje dekret, kterým byl statut města Jesenici přidělen. Obec
dohledává historické doklady odkazující na původní dekret.
Proč nemá Jesenice viditelné označení ulic? Podle pamětníků se názvy sundaly (popř.
přeházely) při příjezdu ruských vojsk do Jesenice v roce 1968 a už se nepřipevnily. Je
v letošním plánu jejich obnova?
Značení ulic bylo plánováno již v roce 2007, bohužel však z rozpočtového určení daní
ČR jsme nedosáhli potřebných daňových příjmů ze státního rozpočtu, neboť stát
hospodařil se ztrátou, a tudíž ani obecní rozpočty nebyly naplňovány dle rozpočtových
předpokladů. Pakliže bude v letošním roce finanční situace příznivější, rádi bychom se
značením ulic alespoň započali.
Děkujeme.
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Výňatek z přestupkového zákona č. 200/90 Sb. (zejména výše pokut)
§ 45 Přestupky na úseku ochrany životního prostředí
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo porušením zvláštních právních předpisů o ochraně
životního prostředí jiným způsobem, než jak vyplývá z ustanovení § 21 až 44, zhorší
životní prostředí.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
§ 46 Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku
v územní samosprávě
(1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45,
jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních
úřadů a krajů.
(2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností
stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich
samostatné působnosti.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.
§ 47
Přestupky proti veřejnému pořádku
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci,
b) poruší noční klid,
c) vzbudí veřejné pohoršení,
d) znečišťuje veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné
zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění,
zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,
f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných
tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených
k rekreaci nebo turistice,
g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt
nebo veřejně prospěšné zařízení,
h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená
místa.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) – d) lze uložit pokutu do 1 000 Kč, za
přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3 000 Kč a za přestupek podle
odstavce 1 písm. g) a h) pokutu do 50 000 Kč.
§ 47a
Přestupky křivého vysvětlení
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo jako osoba podávající vysvětlení o trestném činu
spáchaném jiným před orgánem činným v trestním řízení úmyslně
a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo
b) takovou okolnost zamlčí.
(2) za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.
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§ 47b
(1) přestupku se dopustí ten, kdo
a) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí
jiný nápis,
(Vyhláška č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a (...) o způsobu použití a
umístění čísel k označení budov(...) : § 1 Provedení tabulek k označování ulic a
ostatních veřejných prostranství názvy včetně barvy a velikosti stanoví obec
jednotně pro celé území obce.)
b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství,
c) neoznačí budovu čísly popisnými,
(Vyhláška č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a (...) o způsobu použití a
umístění čísel k označení budov(...) :
§ 5 (1) Popisná, evidenční a orientační čísla se barevně liší. K číslování se
užívá arabských číslic, u čísel popisných a evidenčních bez jakýchkoliv dodatků.
(2) Jako dodatek čísel orientačních může být použit jeden znak české abecedy
bez diakritických znamének.
§ 6 (1) Čísla se umisťují tak, aby byla viditelná.
(2) Čísla orientační se umisťují vždy pod tabulku s číslem popisným.)
d) neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší
vzhled obce.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 může obec uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.
§ 48
Přestupkem proti veřejnému pořádku je porušení i jiných povinností, než které jsou
uvedeny v § 47, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy. Za takovýto
přestupek lze uložit pokutu do 3 000 Kč.
§ 49
Přestupky proti občanskému soužití
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,
b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,
c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným
ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným
hrubým jednáním,
d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků
národnostních menšin,
e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho
etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo
náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických
stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích,
pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský
nebo rodinný.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1 000 Kč, za přestupek
podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do 3 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1
písm. d) a e) pokutu do 5 000 Kč.
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§ 50
Přestupky proti majetku
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo
zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí,
b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo
jinak bez přivolení oprávněné osoby,
c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána
přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.
Přehled činnosti jesenické knihovny za rok 2007
počet čtenářů
276, z toho 44 dětí
návštěvnost
2 472
výpůjček celkem 14 923 svazků, z toho naučná lit. pro dospělé
krásná lit. pro dospělé
naučná lit. pro děti
krásná lit. pro děti
periodik (časopisů)
Půjčovní doba:
středa a pátek
Roční zápisné činí 40,- Kč/osobu.

2 691 sv.
7 478 sv.
1 278 sv.
1 875 sv.
1 601 sešitů

9.00 – 11.00, 13.00 – 17.00 hod.

Narodili se
David Folk, Křižíkova 350, Jesenice
Dominika Vinšová, Křižíkova 350, Jesenice
Václav Tauber, Wintrova 373, Jesenice
Samuel Polakovič, Žatecká 100, Jesenice

4. 11. 2007
7. 11. 2007
30. 11. 2007
7. 1. 2008

Opustily nás
Milada Háhnová, Školní 338, Jesenice
Marie Sokolová (nar. 1922), Žatecká 353, Jesenice
Jarmila Šmídová (nar. 1928), Plzeňská 25, Jesenice

 říjen 2007
 9. 11. 2007
 20. 11. 2007

Zápis do první třídy se koná 31. 1. 2008 od 15.00 do 18.30 hod. v budově B Základní
školy Jesenice. K zápisu je třeba donést si občanský průkaz zákonného zástupce a
rodný list dítěte.
Zápis do MŠ probíhá 10. – 31. 3. 2008.
Poradenské služby finančního úřadu pro občany Jesenice
Finanční úřad v Rakovníku poskytne, tak jako v loňském roce, poradenskou pomoc
občanům Jesenice. Vždy ve středu, 27. 2., 5. 3. a 12. 3. 2008 od 12.00 do 17.00 hod.,
budou dvě pracovnice finančního úřadu v zasedací místnosti OÚ poskytovat rady
zejména v oblasti daňových přiznání.
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Czech POINT od 1. 2. 2008 na OÚ Jesenice
Vzhledem k rozšíření pracovišť Czech POINT bychom Vás rádi informovali o tomto
projektu. Czech POINT je asistované místo pro komunikaci občana s veřejnou správou
a v roce 2008 umožňuje zajišťovat ověřené výstupy z Obchodního rejstříku, Katastru
nemovitostí, Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů. Perspektivně bude Czech
POINT sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy umožňující komunikaci se
státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“. Na obecním
úřadě je možné využít tento program od 1. 2. 2008 u tajemnice OÚ p.
Klementovičové.
Velkoobchod - maloobchod potraviny pí Novákové (bývalé AL-NO) má od prosince
do března otevřeno pouze pondělí až pátek, nedělní prodej bude obnoven zase na
jaře.
Poplatky v rakovnické nemocnici (vybráno z článku Kláry Conkové, vyšlého v MF
Dnes dne 4. 1. 2008)
Jednatel nemocnice společnosti Privamed Healthia Jaromír Bureš k problému říká:
„Nechceme, aby platby zatěžovaly zdravotnický personál, proto jsme vydali
ceninu – kupon v hodnotě 30 a 90 korun. Ta bude platit rok od zakoupení a bude
vratná. Když ji pacient nevyčerpá, vrátí mu v pokladně peníze nebo dostane kupon
s platností na další rok. Kupony se prodávají v recepci v nemocnici, která je ve
vestibulu budovy, tam, kde je nejvíce ambulantních ordinací (vchod od laboratoře –
pozn. redakce). Otevřeno má ve všední dny od 6.30 do 17.00 hod. Ve večerních
hodinách a o víkendech jsou kupony k dispozici také na vrátnici nemocnice.
Kupon slouží zároveň jako doklad – skládá se ze dvou částí: hlavní, na které je
vyznačeno datum prodeje, a kontrolního ústřižku. Při každém ošetření vlepí sestra
kontrolní ústřižek do zdravotní dokumentace a příslušným kódem sdělí pojišťovně, že
pacient uhradil regulační poplatek. Hlavní část kuponu zůstává pacientovi jako doklad
o zaplacení.
Hospitalizace se hradí následovně: Při ukončení léčby vystaví kancelář příslušného
oddělení pacientovi fakturu, kterou je povinen uhradit do 8 dnů po propuštění
z nemocnice.“
Firma Střechy Brda rozšířila svůj sortiment o pracovní oděvy, obuv a pomůcky.
Restaurace „U Pumpy“ „Pod Hrází“ změnila provozovatele – P. Karel Peterka.
Otevírací doba – denně 10.00 – 22.00 hod.
Hospoda „U Krtka“ Krty má rovněž nového provozovatele – z. o. je Rudolf Sochor,
ved. David Švarc. Otvírací doba: Pá – So: 17.00 – 24.00, Ne – Út: 17.00 – 20.00 hod.
V pátek je od 20.00 karaoke.
Přijďte si zahrát ve čtvrtek (každý) od 19.30 hod. basketbal do tělocvičny základní
školy. Informace u M. Worofkové nebo L. Koudelové.
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Kultura
Akce v KD Jesenice
26. 1. 2008 od 14.00 hod.

9. 2. 2008 od 14.30 hod.
15. 3. 2008 od 20.00 hod.
16. 3. 2008 16.00 – 18.00 hod.

divadelní představení ochotnického souboru Hasiko
z Kožlan „Sbohem Chicago, New York je New
York“
pořádá základní škola karneval
Hasičská zábava
dechovky k tanci a k poslechu – p. Žákovec, A.
Volínová

Akce Drahouš
8. 3. 2008 tradiční oslava MDŽ - od 18.00 hod., hraje MUSTAFO (lidovka)
22. 3. 2008 velikonoční večer s lidovkou od 20,00
(Další informace lze také najít na www.obecni-urad.net/drahous nebo
www.mikroregion.net.)
Nemilé omyly, aneb Omluvy JO za nepřesné či chybné údaje
Pohodové odpoledne v kině - 18. 8. 2007
Při shrnutí této letní akce jsme z programu zcela vypustili vystoupení SHŠ Ordál.
Všem členům i přívržencům se velmi omlouváme.
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Štrúdlování - 8. 9.2007
Také v tomto shrnutí jsme se dopustili nepříjemné chyby – zcela jsme pominuli
absolutní vítězku 4. ročníku, paní D. Lískovcovou, která vyhrála soutěž o nejchutnější
štrúdl a zároveň získala v soutěži o nejlépe vypadající štrúdl 2. místo - hned za
vítězkami, uvedenými v čísle předchozím. Rovněž se omlouváme a slibujeme, že
budeme informace ověřovat z více zdrojů.

(Foto je pouze ilustrační)
KINO JESENICE
(programy kina naleznete též na internetových stránkách obce –
www.jesenice-ra.cz/kalendar-akci a na www.kino.tiscali.cz)
LEDEN
pátek 25. 1.

20.00 hod.

ÚNOR
pátek 1. 2.
pátek 8. 2.
středa 13. 2.
pátek 15. 2.
pátek 22. 2.
pátek 29. 2.

20.00 hod.
20.00 hod.
13.00, 15.15 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.

Poslední plavky
Když si Chuck bral Laryho
Pan Včelka (dětské)
Fantastická čtyřka a Silver Surfer
30 dní dlouhá noc
Skóruj

BŘEZEN
pátek 7. 3.
středa 12. 3.
pátek 14. 3.
středa 19. 3.
pátek 28. 3.

20.00 hod.
13.00, 15.15 hod.
20.00 hod
20.00 hod.
20.00 hod.

Chyťte doktora (český film)
Rychlý Stripes (dětské)
Mé druhé já
Václav (český film)
Crash road

Hezké sny

NA DUBEN je připraveno:
Most do země Terabitia (středeční pohádka)
Oko (horor)
O život (český film)
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KNIŽNÍ NOVINKY
Poupata
Velká kniha říkadel
Zlatá kniha říkadel
Veselé pohádky
100 největších přírodních katastrof
M. Bárta
Útěk z afrického
pekla
J. Deveraux
Milovat
Fišerová – Kvěchová Od svítání
F. Forsyth
Afgánec
J. Fousek
Dobré jitro
R. van Gulik
Příběhy soudce Ti
B. Kovaříková
Herecké romance
M. Lajosová
Dorty
K. Legátová
Mušle a jiné
odposlechy
E. van Lustbader Testament
Z. Miler
O zvědavém
štěňátku
J. Menzel
Míša Kulička
J. McNaught
Království snů
F. Neillová
Tajný život takové
rodinky
B. Němcová
Pohádky pro
maličké
D. Norman
Dinosauři
J. Palme
Tadeáš a hradní
tajemství
J. Paulová
Jak běžet do kopce
S. Perinová
Mosty

R. Pilcher
J. Plaidy
J. Plaidy
A. E. Poe
N. Robertsová
N. Robertsová
N. Robertsová
D. Setterfieldová
N. Somerville
B. Svobodová
P. Šabach
povídky
Z. Šmíd
nepobili
B. Taylorová
I. Toušlová
P. Trenayne
M. Urban
V. Vondruška
V. Vondruška
komory
V. Vondruška
V. Vondruška
S. Weiss
zabíjej...
M. Welshman
nač...
P. G. Wodehouse
O. Wolfgang

Pobřeží bouřlivé
Předehra
Vzbouření orlíků
Pád do Maelströmu
Síla ohně
Tanec větru
Zakletá země
Třináctý příběh
Čínský horoskop
Dárky z pedigu
Tři vánoční
Proč bychom se
Arktida
Toulavá kamera
Opat s mečem
Mrtvý holky
Intimní historie
Letopisy královské
Sběratelé ostatků
Vládcové ostatků
Poslouchej,
Miláčci, máte se
Jitřní zpěvy
Žraloci a malé ryby

Příspěvky od...
Zdravý nemocný
Na Nový rok si všichni tiskneme
ruce a přejeme zdraví. Nechci
nesouhlasit, pouze připomenout, že
okolo sebe vidím mnoho zdravých lidí,
kteří přesto jsou nemocní. Skládám je
do šuplíku Zdraví nemocní.
Stačí se jít v předvánoční dobu
podívat do rakovnického Lidlu!
Desítky, stovky dvojic se předhání, co
lepšího vybrat, čím naplnit vozík, na co
nezapomenout. Nedávno jsem si
dokonce přivezl i modřinu na ruce.
Dvoumetrový dlouhán si radostný

nákup spletl s tratí Formule 1 a se svým
„nabobtnaným“ vozíkem vrazil do
mého. Ten můj prázdný s pěti
krabičkami nízkotučných sýrů nějak
náraz nevydržel, stočil mi ruce a bác! já
dostal ránu třetím vozíkem.
Vzdal jsem to a šel se postavit do
fronty. Hrůza! Přede mnou nejméně
dvacet dalších „bobtňáků“! Při pohledu
na ně jsem si nemohl nevzpomenout na
egyptské pyramidy.
Čekalo mě však další překvapení.
Tentokrát zepředu i zezadu fronty (můj
vozík už nebyl poslední). Nadávalo se
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mu něco říct, ale pak jsem si to
rozmyslel.
Zařadil jsem si ho do šuplíku
Zdraví nemocní. Nemocní povahou,
nemocní duševně. Nemocný postoj
k životu
pramení
z vlastní
nevyrovnanosti, sobeckosti a závisti.
Štěstí však mává z jiného soudku!
Až se budu tedy na Nový rok dívat
do očí svým nejbližším a přát jim hodně
zdraví, nezapomenu dodat: „Nemocná
může být i duše. I na ni myslete!“
Řebec

z obou stran. Na drahotu, na politiku,
na mládež, na Unii, dokonce i na
Vánoce, které berou peníze a čas!
Nemohl jsem uvěřit. Těch dvacet minut
v mírové frontě mi připomnělo frontu
válečnou. Zcela nechtěně jsem slyšel
výkřiky umírajících z Remarqueovy
knihy Na západní frontě klid.
Největší překvapení mě ale čekalo
při přecházení parkoviště. Jeden z těch
ve frontě nejvíce nespokojených zrovna
přemisťoval koupené zboží do kufru
přepychového mercedesu! Chtěl jsem
Když je sport především zábava

Klub Volejbalových Amatérských Kouzelníků není třeba čtenářům
Jesenického občasníku blíže představovat. Dokonale zvládnutá organizace turnajů O
Jesenický KVAK pohár si právem vysloužila pochvalné reference nejen v
Občasníku, ale i mezi početnou obcí amatérských týmů, které neváhaly podniknout
často velmi dlouhou cestu na volejbalové kurty místní základní školy. Letmé přiblížení
sportovních aktivit nadšené party KVAK nám zprostředkovala Martina Deverová.
Družstvo KVAK má v současnosti šest stálých členů. Jsou to: Milan Čížek, Luboš
Devera, Jarda Somol, Vlastík Karban, Simča Mrázová a Martina Deverová. Jádro
týmu doplňují: Jarda Hrabě, Pavel Knapp, Jirka Žák a Jarka Somolová, kteří se s námi
účastní většiny turnajů.
Od 29. března 2007 máme své webové stránky: http://kvakvolejbal.webgarden.cz/ a od července 2005 vedeme i svoji vlastní kroniku.
V roce 2007 jsme byli pozváni přibližně na dvacet turnajů. Většiny z nich jsme se
zúčastnili. Sami pravidelně pořádáme tři klíčové turnaje:
 Únor – „Vítězný únor“ – tělocvična ZŠ. Účast: 6 – 8 družstev.
 Přelom měsíců červen – červenec – „O Jesenický KVAK pohár“ – sportovní
areál ZŠ. Účast: 15 – 20 týmů z celé ČR. Jde o reprezentativní letní turnaj
s vysokým kreditem. Nekončí jen slavnostním vyhlášením vítězů a předáním
hodnotných cen, ale pokračuje večerní zábavou, která uspokojí jak milovníky
dobrého „bigbítu“, tak i pokušitele štěstíčka v bohaté tombole. Zde je na místě
zmínit vstřícnost a štědrost sponzorů, díky kterým má celý podnik punc
velkorysosti. Letos budeme pořádat již 4. ročník.
 Říjen – turnaj „VŘSR“ – tělocvična ZŠ. Účast: 6 – 8 družstev.
Jesenickým amatérským volejbalem už prošla úctyhodná řada lidí. Bohužel, kvůli
nedostatku času, či ze zdravotních důvodů, se nás kolikrát nesejde tolik, kolik bychom
si přáli. Proto rádi přivítáme každého, kdo by si s námi chtěl zahrát. Chodíme trénovat
každé pondělí od 18:30 do 19:30 hodin do tělocvičny ZŠ Jesenice. Vítán je každý,
kdo má chuť do hry a případně by se rád s námi zúčastnil i turnajů, kde nikdy nechybí
skvělá atmosféra a pohodoví a přátelští lidé. Tak přijďte…
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Přehled činnosti SDH Jesenice za rok 2007
V loňském roce jsme se zúčastnili závodů s historickou technikou (KOŇKY),
pořádali v rámci zahájení prázdnin kulturní akci za požární zbrojnicí, spolupracovali
s OÚ, spolupracovali jsme s FC Jesenice na zalévání hřiště v letním období, prováděli
opravy a údržby přidělených vozidel.
Dále se naše jednotka podílela jak svými vlastními, tak i společně s integrovaným
záchranným systémem HZS Rakovník na těchto 21 zásazích:
odstraňování padlých stromů na silnici č.I/27 mezi Jesenicí a Chotěšovem
odstraňování padlého stromu u ZŠ Jesenice
únor
požár pařezu - Vlčí vrch
březen
převrácený kamion s dobytkem v Jesenici
požár lesního porostu Jesenice
záloha na stanici Rakovník (prověřovací cvičení)
duben
požár rákosí pod hrází Velkého rybníka v Jesenici
požár kompostu v chatové kolonii Jesenice
květen
požár lesa u obce Pavlíkov + druhé vozidlo záloha na stanici Rakovník
požár vrb v Kolešově
požár rákosí v obci Vrbice
požár sklepa na nám. Míru v Jesenici
odstraňování padlých stromů u Domova Krajánek v Jesenici
červenec odstraňování padlého stromu v katastru obce Tlestky
technická pomoc – transport sebevraha z rozhledny Tobiášův vrch
srpen
požár zemědělské usedlosti ve Švihově
požár osobního automobilu v Jesenici
požár balíku slámy v katastru obce Zdeslav
říjen
planý poplach – Žďár
listopad
požár bytu v Hořovičkách
prosinec
požár sazí v komíně v obci Vlkov – Děkov (jednotka nevyjížděla – záloha
na stanici v Jesenici)
J. Karban, velitel SDH Jesenice
Proběhlo...
9. 11. 07 Lampiónový průvod
leden
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21. 11. 2007
Návštěva Domova Krajánek
O pozvání, které jsme dostali od paní Bc. Vlasty Dočekalové, ředitelky Domova,
jsme vás informovali již v minulém čísle JO. Po vzájemné domluvě jsme na prohlídku
Krajánku zamířili jedno středeční odpoledne s velkým zájmem. Byli jsme velmi
zvědaví, ale po pravdě, nešli jsme s nijak velkým očekáváním. Co může také člověk
věci neznalý očekávat od zařízení, plného pacientů s různými mentálními poruchami...
V dopise to sice vypadalo dosti vzletně, ale jak se říká, když se máš čím pochlubit, tak
se chlub a přeháněj.
Napsala bych, že jsme zažili šok, ale toto slovo je spojené s něčím nepříjemným, a
nás nic nepříjemného nečekalo. My zažili úžas. A obdiv. K příjemné, vstřícné, ale
rozhodné ženě se smyslem pro humor, která nás pozvala, osobně provázela a jen tak
mimochodem ukázala, že nejsme v žádném ústavu plném pacientů, ale v opravdovém
domově několika desítek žen (a 4 mužů). Obdiv k ženě, která během čtyř let svého
působení sehnala od sponzorů 12 miliónů korun a zrekonstruovala budovu tak, aby
z velké části vyhovovala mnoha požadavkům a pohodlí klientů zde trvale
ubytovaných. Nebylo pochyb, že o obyvatele Domova tu jde v první řadě.
Některé příběhy byly úsměvné – třeba jak bylo třeba vystěhovat všechny
obyvatele včetně trvale upoutaných na lůžku (= jeli na několikadenní výlet) kvůli
rekonstrukci podlahy v celém přízemí, kde o uvolněnou dlažbu obyvatelé zakopávali;
jak klienti utíkali přes plot jen proto, že se trvale zamykala branka a po jejím odemčení
už neměli potřebu utíkat; nebo jak v největším pokoji v přízemí, kde jsou umístěni
právě lidé ležící, se při rekonstrukci postupně vytrhalo 12 vrstev linolea, vršících se na
sebe v průběhu desetiletí.
Viděli jsme zmodernizované koupelny a záchody (všude madla, bezdotykové
baterie, světelná i splachovací čidla), dílnu, venkovní posezení se zahradním nábytkem
a houpačkou, u žen velmi oblíbenou, útulnou jídelnu (viz foto), společenskou místnost
zbudovanou z bývalé kaple, kuchyňku, kde pod vedením jedné z vychovatelek
probíhal kroužek vaření, se souhlasem bydlících jsme nahlédli do pokojů. A v žádném
pokoji ani na chodbách nebylo vidět smítko prachu, rozházené věci, boty, hračky. Vše
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bylo vzorně uklizeno, obyvatelky byly velmi hrdé na to, že mají nové vybavení, že se
mohou podílet na úklidu svého pokoje i na chodu a výzdobě celého domova. Všude,
ale naprosto všude tu nebylo cítit nic jiného než čistota. Viděli jsme personál, který se
klientům věnoval. A klienti svoji radost ze setkání s pracovníky i s paní ředitelkou
dávali najevo.
Velmi nás zaujaly i plány paní Dočekalové do budoucích let. Již několik let žádá
například o povolení ke stavbě vnitřního výtahu právě pro ležící obyvatele, aby se
nemuseli tísnit pouze v přízemí (Krajánek je historická budova, kromě technických
požadavků musí být tedy splněny i ty ohledně historických záležitostí). Připraveny
jsou plány k terase u pokojů s ležícími klienty, aby i oni měli přístup na čerstvý
vzduch, plány na tělocvičnu, zimní zahradu a další.
Vyptávali jsme se na mnoho věcí. A mnoho se dozvěděli. Třeba že obchvat
Jesenice jim povede přes zahradu; že zde našlo zaměstnání 15 jesenických; že chodí
zdarma vypomáhat OÚ (např. hrabání listí), ale že jediná a poslední návštěva pana
starosty se uskutečnila před 4 lety; že o ubytování je výrazný zájem, ale kapacita je
naplněná, naopak je trend snižovat počet klientů na pokojích atd.
Ráda bych paní ředitelce za možnost projít si domov ještě jednou poděkovala. Paní
Dočekalová, přeju Vám, abyste měla stále dostatek peněz a nápadů na budování,
dostatek chuti, energie a elánu na svou práci a dost sil na boj s byrokracií a úřady.
E. Konířová
Drobný dodatek:
Co se týká ústavu sociální péče "Krajánek", navštívila jsem ho právě včera 16.1.2008.
Paní ředitelka Dočekalová mne velmi mile uvítala a seznámila s příjemným prostředím
ústavu - dle mého názoru spíše domova. Myslím, že má návštěva položila dobré
základy další spolupráce a komunikace mezi OÚ a Krajánkem.
T. Čížková
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2. 12. 2007
Rozsvícení vánočního stromku
Jako každý rok, tedy i letos, se 2. prosince pořádalo rozsvícení stromečku.
Na úvod nám řekl pan starosta Sunkovský pár vět. Potom následovalo vystoupení
mateřské školky pod vedením pí uč. Chvojkové, Krouzové a Jíchové a následovalo
kytarové duo ze ZUŠ pod vedením pana učitele Černíka. Poprvé zde letos
nevystupovali žáci na klavír a flétnu. Posléze zazpíval pěvecký sbor paní uč Juříčkové
pod klavírním doprovodem p uč Jindříška několik vánočních písniček
ZLATÝM HŘEBEM večera byla píseň LAST CHRISTMAS, podána pěti
dívkami z osmiček zdejší ZŠ (J. Chalupová, J. Kinská, M. Müllerová, M. Nisorová, R.
Vodrážková).
M. Müllerová
Slavná pětadevadesátka

Básník Josef Václav Toman-Tománek,
o kterém jste se dočetli v minulém
Občasníku, slavil svých devadesát pět let
v kulturní místnosti Obecního úřadu
v Jesenici. V rámci kulturního programu si
mohl poslechnout i recitace svých veršů.
S přetěžkým úkolem se čestně vyrovnaly
žákyně ZŠ v Jesenici Martina Nistorová a
Jitka Kinská. Spokojený oslavenec je
poprosil,
aby
se
s ním
nechaly
vyfotografovat. Redakce Občasníku se
připojuje ke všem gratulantům.

6. 12. 2007
Mikulášská zábava pro děti
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18. 12. 2007
Vánoční dárek pro všechny
Na této vánočně laděné akci Kulturní komise se podílely školy z Jesenice a
částečně i mladí lidé z petrohradského ústavu. Vystoupení si připravila mateřská škola,
pěvecký sbor základní školy pod vedením p. uč. Juříčkové, třetí třída ZŠ pod vedením
p. uč. Peterové, děvčata z osmých tříd ZŠ, country tance pod vedením pí. Mottlové,
děti a družina ze Základní školy, Mateřské školy, Speciální a Praktické školy Jesenice
pod vedením p. uč. Hanauerové a p. uč. Uhrové a již zmiňovaní mladí lidé
z Petrohradu. Součástí programu bylo i poděkování pí Tiché za dlouholeté vedení
kroniky obce Jesenice.
Účast byla opravdu hojná, jen mnozí nevyčkali do konce a odcházeli v průběhu,
nebo dokonce někdy řádění těch nejmenších přehlušilo samotné vystoupení.

Vydává Obec Jesenice. Šéfredaktorka E. Konířová, foto J. Měchura, informace
Drobných zpráv - J. Tůmová, Sport zprostředkovává Z. Modrý. Jesenice, leden 2008.
Povoleno OÚ Rakovník RRR - oddělení kultury - evidenční číslo MK-ČR-E 17651 ze
dne 14. 6. 2007. Vychází nepravidelně, č. 1/2008 vyšlo nákladem 150 ks. Cena 10,Kč.
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