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Jarní úklid v Jesenici
Zapojení do iniciativy „Ukliďme svět, ukliďme Česko“
Město Jesenice se letos opět zapojilo do celorepublikové dobrovolnické akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky
a nepořádek. Celorepublikově je společný úklid naplánován na 8. dubna, ale každý
organizátor si může stanovit svůj vlastní termín. Město Jesenice si vybralo sobotu
25. 3. 2017 z důvodu konání jiných akcí v dubnovém termínu. Brzký jarní termín je
vhodný i s ohledem na vegetaci, která po zimním spánku ještě tolik neroste.
Krásné sobotní počasí úplně nabádalo udělat něco krásného pro naši obec. Před
městským úřadem se sešlo přibližně 15 dobrovolníků. Všechny přítomné přivítal pan
starosta a seznámil je s organizací úklidové akce vč. nezbytných bezpečnostních
informací. Následně paní tajemnice rozdala dobrovolníkům pracovní pomůcky
v podobě pytlů a rukavic, které zakoupilo město Jesenice. Na posilněnou dostal každý
jednu tatranku. Pomůcky od iniciátorů akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ obdrželo
město Jesenice až po úklidové akci, nicméně je poskytneme místním školám
k uspořádání úklidu kolem škol. Poté se všichni vydali do jednotlivých vytipovaných
lokalit s nashromážděnými odpady.

Pracovní skupina (viz foto) v čele s panem starostou si dala za cíl opět o trochu více
vyklidit prostor bývalé skládky. Již minulý rok se podařilo z jámy ze strany Svobodovy
ulice vyklidit nemalé množství převážně domovního odpadu, proto se na
inkriminovaném místě objevily cedulky „Zákaz skládky“. I přesto se za tímto
upozorněním našel nepředstavitelný nepořádek s relativně čerstvými stopami. Během
úklidu se nám sice nepodařilo najít poklad nedozírné ceny, jako tomu bylo např. ve
Štěchovicích, ale bohužel jen bezcenné všední „poklady“. Nakonec se podařilo
nashromáždit téměř plný kontejner nejrůznějšího odpadu. Převážně se jednalo
o odpady, které se na sběrném dvoře dají zcela ZDARMA odevzdat, např. lina, krycí
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plachty, stará elektronika – vysavače a televizory, bioodpad. Bohužel jsme zde našli
i běžný komunální odpad, na kterém bylo uvedeno datum spotřeby leden 2017. Celou
lokalitu se rozhodlo město Jesenice vyklízet od černých skládek, protože se zde plánuje
do budoucna revitalizace celé plochy na sportovně rekreační areál.

vytahané odpady ze strže v lokalitě „Hliniště“

Při pohledu na nedaleké upravené zahrady u přiléhajících rodinných domů ve
Svobodově ulici je zcela nepochopitelné, že jiný člověk bez jakéhokoliv svědomí za
obydlí „téměř svého souseda“ je schopen navézt komunální odpad. Ještě více člověka
zamrzí, když se na uklizené místo jde podívat o několik dní později a najde zde čerstvě
naházený bioodpad v igelitových pytlích. Přitom se tento odpad nechá na nedalekém
sběrném dvoře zcela ZDARMA a EKOLOGICKY zlikvidovat.

odpad uložený neohleduplným občanem v místě provedeného úklidu

Nesmíme též opominout velký počin manželů Tůmových, paní Hrabalové a pana
místostarosty Ing. Romana Valuše, kteří vyčistili příkopy směrem na Krty a zároveň
znovu postavili podstavec pro sochu svatého Jana Nepomuckého.
Relativně malou účast dobrovolníků lze zřejmě přičítat k hezkému počasí, které
vybízelo k procházce. Na druhou stranu lze vše interpretovat i tak, že občané města
Jesenice jsou spokojeni s prostředím, ve kterém žijí. Při letošní úklidové akci se
podařilo uklidit a ulehčit tak přírodě o tunu odpadu.
Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří neváhali a udělali něco dobrého pro své
okolí a životní prostředí.
Za vedení města Ing. Jan a Anna Polákovi
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Jak se probouzí kámen
Pokud se začne probírat něco z naší historie, hned všichni zbystříme a začneme se
zajímat, co se kde stalo, co kdo kdy řekl, co se komu přihodilo, při jaké příležitosti se
postavilo to nebo zbouralo něco jiného. Němými svědky těchto událostí jsou kapličky,
křížky, sochy a další drobné stavbičky rozeseté po krajině. Lidé je budovali na
připomínku a počest různých událostí, o kterých se dnes už velmi často nic nedozvíme.
Bohužel druhá polovina 20. století nebyla k těmto pamětníkům příliš vstřícná. Pod
vlivem různých ideologií byly demolovány, záměrně neudržovány, zapomenuty.
Zářným příkladem je torzo pilíře pod sochu sv. Jana Nepomuckého cca jeden kilometr
za Jesenicí u staré cesty do Krt. Při častých procházkách jsme sledovali, jak rozvaliny
postupně zarůstají a plánovali jsme jejich obnovu.
Inspirací nám mohl být i text z knihy Václava Zusky, Pootevřená minulost:
„Jen doufám, že to neskončí těmi několika vlaštovkami a dočkám se, až i u silnice do
Krt bude na podstavci pod lipou nový svatý Jan po ránu opět zdravit své pocestné“.
Nakonec jsme se odhodlali a minulý týden v rámci úklidu příkopů jsme se do toho
vrhli. Po vysekání plevelů a náletů jsme odtěžili splavenou hlínu, čímž jsme odhalili
původní kamenné stupně. Bohužel horní stupně asi nenávratně zmizely a skončily na
něčí zahrádce nebo v základech nějakého rodinného domu.
Po očištění spadlých částí podstavce a za vydatné pomoci dalších členů záchranného
týmu a vysokozdvižného vozíku se nám podařilo podstavec vztyčit. Skoro to vypadalo,
jakoby se kámen opět probudil. Podle tvaru schodiště se zdá, že podstavec a socha na
něm byly otočeny čelem k Jesenici. Na kamenných částech pilíře se nedochovaly žádné
nápisy, pouze na jeho střední části jsou celkem čitelné římské číslice. Po přeložení jsme
se snad dobrali k datu vztyčení – 1741. To už je úžasný pamětník.
Naši aktivitu chápeme jako první krok ke splnění výše zmíněného přání a doufáme,
že záchrana bude co nejdříve pokračovat, tentokrát za vydatné pomoci odborníka.
Nakonec nás snad bude zdravit i ten Jan.
Ing. Roman Valuš, místostarosta
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Ořezávání suchých větví dubové aleje
Pozor na hrázi Velkého rybníka
K přírodním dominantám Jesenicka bezesporu patří rybníky, jejichž hráze zpevňují
i více jak 200 let staré duby. Všechna tři stromořadí na hrázích největších jesenických
rybníků jsou chráněná a majetkově patří Správě a údržbě silnic Středočeského kraje
(Horní a Dolní Fikač), v případě Velkého rybníka Státnímu pozemkovému úřadu
a spodní řada městu Jesenice.
V roce 2014 se podařilo na základě žádosti města Jesenice nechat vypracovat
„Agenturou ochrany přírody a krajiny“ posudek stavu dubových stromořadí. Z něho
vyplynulo doporučení vůči majitelům k ošetření stromů. S výsledky posudků seznámilo
město Jesenice jak krajskou organizaci, tak i státní instituci. V případě obou Fikačů se
podařilo prořezání a ošetření realizovat přibližně před 2 lety. Se Státním pozemkovým
úřadem bylo třeba vést delší jednání, které zkomplikoval odchod jednoho z pracovníků
státního úřadu do důchodu. Nicméně vše se podařilo dotáhnout ke zdárnému výsledku
a od začátku dubna asi po dobu 14 dnů bude odborná firma prořezávat a ošetřovat
jednotlivé duby dle vypracovaného doporučení z roku 2014.
Práce budou provádět provazolezci přímo v koruně jednotlivých stromů, proto
žádáme všechny uživatele cesty na hrázi Velkého rybníka o zvýšenou pozornost při
průchodu stromovou alejí. Z jednotlivých stromů budou ořezány suché větve a u více
narušených jedinců dojde z důvodu bezpečnosti i k částečné redukci koruny.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Získání dotace na rekonstrukci dětského hřiště
Školní ulice u jídelny
Na konci roku 2016 podalo město Jesenice žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj
o rekonstrukci dětského hřiště ve Školní ulici v bezprostřední blízkosti školní jídelny.
Dle zveřejněných informací na webových stránkách ministerstva byla naše žádost
z dotačního programu 117D815 „Podpora obnovy rozvoje venkova 2017“ úspěšná. Na
realizaci oprav již dosluhujícího hřiště bychom měli získat částku téměř 305 tisíc Kč
s tím, že náklady rekonstrukce se dle předběžné kalkulace blíží částce 435 tisíc Kč.
Rekonstrukce dětského hřiště zahrnuje výměnu dosluhujících 6 ks herních prvků
(stáří více jak 10 let) převážně ze smrkového dřeva. Na nově zrekonstruovaném hřišti
bude osazeno celkem 9 herních prvků, 2 lavičky a 1 informační tabule. Rozsah
stavebních prací bude zahrnovat demontáž dosluhujícího mobiliáře a následné hloubení
děr pro stojany nových herních prvků. Na závěr bude plocha dětského hřiště obehnána
drátěným plotem se dvěma brankami a následně oseta tráva. V souladu s podmínkami
dotačního projektu byly a budou do tvorby nového hřiště zapojeny i děti. Zatímco děti
převážně z družiny nakreslily své představy hřiště, starší děti ve věku 14 – 16 let budou
pomáhat v rámci tzv. dílen s demontáží starých herních prvků a přípravnými pracemi
pro osazení nových. Ruku k dílu budou moci přidat děti také při závěrečném osívání
trávy.
Nové herní prvky budou sestaveny tak, aby si na své přišly různé věkové skupiny
dětských návštěvníků. Pro nejmenší děti (věk 3+) bude určen především herní prvek,
který v sobě kombinuje skluzavku, tabuli na kreslení, lezeckou stěnu, pevnou lávku,
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žebřík a kormidlo. Vše je provedeno s dětskými motivy a zmíněná tabule na kreslení
bude rozvíjet motoriku rukou a fantazii dětí. Dominantou dětského hřiště se stane
centrálně umístěná lanová pyramida o výšce 3,5 m pro děti ve věku od 3 do 8 let, pro
které je určeno také pružinové houpadlo ve tvaru koně. Cestu odvahy kombinující
lanové horizontální žebříky s houpací lávkou si budou moci vyzkoušet za doprovodu
rodičů již děti ve věku 3+. Pro stejně staré děti bude k dispozici i vahadlová houpačka.
Další možnost k houpání bude nabízet síťový prvek ve tvaru hnízdečka, který navíc
připomíná pavučinu. Svou kreativitu si budou moci malé děti (věk 3+) vyzkoušet při
stavění báboviček na pískovišti opatřeném krycí plachtou, která zajistí trvalou kvalitu
a ochranu písku před kočkami apod. Pejsci budou mít na hřiště přísný zákaz vstupu až
na jednoho "jezevčíka", díky kterému se děti od nejútlejšího věku (věk 3+) zdokonalí
za doprovodu rodičů v rovnováze a chůzi po "lávce". Naopak trochu ztratit hlavu
budou moci děti (věk 3 – 8 let) na pořádném kolotoči. Nad bezpečností dětí budou moci
dohlížet rodiče ze dvou laviček a všechny bezpečnostní informace budou uvedeny na
informační tabuli.
Dle předběžného harmonogramu bychom mohli mít nové hřiště k dispozici již
v prvních měsících nového školního roku, tj. září nebo říjnu 2017. Drobné dokončovací
práce se budou zřejmě odehrávat ještě v říjnu. Prvním krokem k realizaci projektu bude
podpis smlouvy o dotaci a výběr dodavatele herních prvků.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Ať žijí duchové
Divadelní představení DS MLASK
Dne 12. března se o krásný divadelní zážitek v prostorách kulturního domu v Jesenici
postarali ochotníci divadelního spolku MLASK z Manětína. Pohádkový muzikál
z rukopisu Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka zhlédlo téměř 140 malých i velkých
diváků. Během představení zazněly všechny známé písničky, nechyběla ani
nejznámější „Zdraví z Posázaví“. Představení sklidilo velký úspěch. Odměnou
divadelníkům byl velký potlesk a malá sladká odměna.
Příjemnou atmosféru doplnily v kulturním domě obrázky na téma „Ať žijí duchové“,
které ozdobily závěsy kolem sálu. Tímto děkujeme za spolupráci při vytváření výstavy
obrázků ZŠ a MŠ Jesenice a ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice, především pak jejich pedagogům,
kteří neváhali a po našem oslovení se s dětmi pustili do malování.
Za kulturní komisi Ing. Anna Poláková
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
Šikovné ruce
Žáci naší základní školy jsou zapojeni do projektu „Šikovné ruce“, který
zorganizoval podnik Dřevoobchod v Lubné. V rámci tohoto projektu si žáci 8. a 9.
třídy naplánovali pod vedením pana učitele Z. Modrého, jaké budou vytvářet výrobky
ze dřeva, a následně se zúčastnili exkurze do podniku v Lubné. Dřevoobchodem je
provázel pan Ing. Marcel Pergler a na závěr umožnil žákům výběr dřevěného materiálu,
který žáci využijí na své výrobky při realizaci projektu „Šikovné ruce“. Moc děkujeme
za možnost zapojit se do projektu.
V rámci návštěvy Dřevoobchodu jsme využili možnosti nákupu dřevěného materiálu,
neboť máme v plánu vytvořit pro děti ze školní družiny zázemí na školní zahradě.
Pořídili jsme materiál na ohrazení pískoviště a další dřevěný materiál na výrobu
drobných hraček na venkovní pohybové aktivity dětí.
V následující etapě jsme navázali na dobré zkušenosti, které máme se spoluprací
s věznicí v Oráčově. V minulém období nám vyrobili hračky pro děti v mateřské škole,
a proto jsme vedení věznice oslovili s prosbou o spolupráci. Příjemné a vstřícné jednání
s pracovníky věznice bylo završeno dne 8. března 2017 předáním hraček pro děti.
Tento den přijela paní Lenka Končeková, DiS, paní Bc. Kateřina Hůlová a nadporučík
Bc. Jaroslav Honěk, aby školní družině předali kuželky, domino další pomůcky pro
děti. Za tuto činnost jim patří naše poděkování, protože dřevěné výrobky určitě najdou
ve školní družině své uplatnění, a zároveň jsme rádi, že i ve věznici mají možnost
vyrábět věci, které jsou smysluplné a užitečné. Děkujeme všem, kteří zapojili své
šikovné ruce, aby se podíleli na této spolupráci. Věříme, že spolupráce bude pokračovat
a nadále se rozvíjet.
Pokračování se ostatně projevilo okamžitě, neboť pracovníci Věznice Oráčov pro
Jesenici zajistili výrobu ptačích budek, které jsou rozmístěny v okolních lesích.
Za ZŠ a MŠ Jesenice Danuše Vopatová, ŘŠ
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Akce mateřské školy
14. 3. fotografování
20. 3. Divadlo Lampion: Červená Karkulka (Kladno)

Akce základní školy
10. 3.
10. 3.
13. 3.
15. 3.
16. 3.
17. 3.
29. 3.

focení 9. tř. na ročenku
exkurze chlapců z 9. tř. do TM Jesenice
exkurze 9. tř. do Geosvěta Praha
silový trojboj: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
exkurze 6. tř. do Informačního centra LČR Křivoklát
Matematický klokan
školní kolo biologické olympiády

Bál pro handicapované žáky se vydařil
Sluníčkový bál, který již posedmé pořádala Základní škola, Mateřská škola speciální
a Praktická škola Jesenice, není jedinečný pouze v tom, že ho pořádá naše škola. Jeho
kouzlo spočívá především ve společné snaze zaměstnanců školy a široké veřejnosti
přispět na dobrou věc. Výtěžek z něho totiž každoročně míří na podporu žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Díky němu můžeme pro naše děti zajistit zážitkové pobyty, výlety, návštěvy
divadelních představení, zvát zajímavé hosty. V lednu k nám například zavítal Pavel
Wolejník a jeho výr velký, v minulém roce cestovatel a záhadolog Arnošt Vašíček.
V naší škole máme i žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří by se jinak
nemohli některých akcí školy účastnit. Takto můžeme přidat peníze na dopravu,
vstupné. To vše směřuje ke zpestření školní výuky o nové poznatky a zážitky.
Příprava Sluníčkového bálu trvala několik měsíců. Jsme učitelé, a tak nejprve
musíme plnit své pracovní povinnosti. Podobné akce, jako je tato, jsou aktivitou navíc.
Scházeli jsme se po vyučování, o prázdninách.
Předchozí ročníky jsme pořádali v hostinci v obci Drahouš. Je tam malý sál, příjemné
komorní prostředí. Letos jsme dostali nabídku od pana starosty Ing. Jana Poláka
a místostarosty Ing. Romana Valuše, zda bychom nechtěli náš bál uspořádat v nově
zrekonstruovaném kulturním domě v Jesenici. Nabídku jsme pojali jako výzvu, zda se
nám podaří vyzdobit velký sál a vše nachystat. Díky nadšení a pracovitosti všech
zaměstnanců a podpoře sponzorů se to podařilo.
Prostory byly vyzdobeny dekoracemi, které společně vyrobili učitelé a děti, každý
zaměstnanec školy odvedl vlastní díl práce. Čas na přípravu výzdoby byl začleněn také
do pracovního vyučování a výtvarných činností, dále do volnočasových aktivit v rámci
družiny a internátu. Občerstvení, které bylo na stolech, připravovali také zaměstnanci
a žáci školy. Zapojily se i kuchařky, pekly bábovky a dělaly pomazánky.
Nepostradatelný byl školník, jsme ženský kolektiv a náročnější práce obstarával právě
on, ekonomka zajistila grafické zpracování pozvánek, vstupenek, seznam tomboly
a dalších písemností, celá škola fungovala jako jedno soustrojí.
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Po slavnostním úvodu a přípitku se mohla rozproudit taneční zábava. Připraven byl
i program. Letos nově hrála kapela Martina Kouteckého a tanečníky rozproudil od
23.30 hod. DJ Jan Ladra. Předtančení zajistila TJ Sokol Rakovník, světelnou show
sourozenci Kulhánkovi, další taneční vystoupení pár Jan Sekera a Anastazie Válečková.
A jak už bylo řečeno, Sluníčkový bál by se nestal tradiční akcí, kdyby nebylo lidí,
kteří ho přijali za svůj, připravují, pomáhají, zúčastní se a veselí.
Za každou podporu jsme vděčni a vážíme si jí. Snažili jsme se pro slavnostní večer
udělat i příjemnou a radostnou atmosféru. Troufám si tvrdit, že se nám vše podařilo.
Děkuji z celého srdce všem za pomoc, podporu i návštěvu. Věřím, že se v březnu
příštího roku opět sejdeme na Sluníčkovém bále.
Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy
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Velikonoční výstava
Základní škola, Mateřská škola speciální
a Praktická škola Jesenice, Plzeňská 63, pořádá
7. 4. 2017 od 10.00 do 15.00 hod. Den dveří
dokořán spojený s výstavou velikonočních dekorací.
Na výrobě dekorací se podíleli za podpory
pedagogů všichni žáci školy. Některé z výrobků si
můžete zakoupit a vyzdobit si jimi své domovy.
Srdečně vás zvu a doufám, že vám vyzdobená
škola přinese tu správnou velikonoční náladu.
Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

Život
Život už není pohádka,
kde dobro vítězí,
ani růžová zahrádka
s rozkvetlými keři.
Jak roky plynou, všechno se mění,
co bylo dříve, dávno už není.
My všichni víme, jak strašně to letí,
že po nás zůstanou jen naše děti
a jejich děti, naše to vnoučata.
A to jen proto, že Země je kulatá
a v ní se všechno otáčí

a člověk koukat nestačí.
Měl by se zastavit a vrátit se zpět,
možná až na konec svých dětských let,
kdy bylo všechno tak nádherně krásné,
všechno šlo samo a vše bylo jasné,
své první lásce poslal by pozdrav a políbení,
to přece může, na tom nic není.
Dívej se, dívej, jak kolem to klokotá
a ty se vracíš zpět do svého života,
který tak dobře znáš a kde to není cizí,
ale je jisté, že jednou všechno zmizí docela.
Mgr. Alena Mondříková

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách z našeho chovu! Stáří: 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: sobota 22. 4.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
sobota 29. 4.: Jesenice u Jednoty – ve 12.30 hodin
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod. na telefon. číslech: 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek: cena dle poptávky
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Muzejní spolek města Jesenice
Jesenice na diafonu III
Při třetím promítání z diafonového archívu P. Kuchaře viděli 14. 3. zájemci hned
několik perel: návštěvu Jesenických (z Jesenice u Prahy), výstavbu stálého kina a
knihovny, první polovinu kroniky Jesenice roku 1983.
K vidění byly také dva filmy: Mírové slavnosti v Jesenici z roku 1978 a reklamní
příběh propagující čisticí výrobky z Rakony. Promítání zhlédlo 24 návštěvníků.
V úterý 25. 4. se můžeme těšit např.: na zbytek Jesenické kroniky roku 1983,
slavnostní otevření muzea a další reklamní příběhy.

Veselé Velikonoce
V sobotu 8. 4. od 10 od 16 hodin pořádá Vlastivědné muzeum Jesenice ve spolupráci
s Muzejním spolkem města Jesenice celodenní akci, na které si připomeneme
velikonoční zvyky. Nebudou chybět stánky, zdobení kraslic, občerstvení, divadlo
a taneční vystoupení.
Zároveň je vyhlášena soutěž O nejkrásnější kraslici. Zúčastnit se může každý, kdo
přinese do pátku 7. 4. do muzea vlastnoručně ozdobenou kraslici. Vítězové soutěže
budou vyhodnoceni a odměněni 8. 4. na akci Veselé Velikonoce a kraslice budou
následně vystaveny v muzeu až do Velikonoc.

Vlastimil Vondruška, PhDr., CSc. – Talk-show (setkání s čtenáři)
Oldřich z Chlumu – historický román a skutečnost
Úterý 2. 5. od 17 hodin v KD Jesenice, vstupné 50 Kč
Vyprávění o tom, jak se jako historik dostal k psaní beletrie, o životě spisovatele a také
o zásadách tvorby historické beletrie. Přiblíží historické prameny, které jsou
k dispozici a jak se dají používat. Pokusí se také naznačit, jak na jejich základě přichází
autorská inspirace. Na postavě Oldřicha z Chlumu rozebírá principy středověkého
soudnictví a ve společnosti panoše Oty pak milostný život našich předků. Vyprávěním
se prolínají nejen odborné informace z dějin, ale i zábavné historky ze života.

Loutkové divadlo: Čert a Káča
V neděli 26. 3. uvedl Spolek loutkářů Jesenice v nově zřízené loutkové scéně svou
první pohádku s názvem Čert a Káča. Představení zhlédla téměř stovka malých
i velkých diváků. Děkujeme všem za podporu.
Za SLJ Jiří Měchura
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PŘEHLED AKCÍ MĚSTA JESENICE A BLÍZKÉHO OKOLÍ 2017
Měsíc
Duben

Datum Čas

Název akce/ místo/ pořádá

po - čt

3. – 6. 4.

Sběr papíru / Základní škola a mateřská škola Jesenice
Veselé Velikonoce – celodenní akce, velikonoční zvyky, stánky, zdobení
kraslic, občerstvení, divadlo, taneční vystoupení / Vlastivědné muzeum
Jesenice, Muzejní spolek města Jesenice
Úklid obcí / Drahouš / Alena Johnová
Zápis do základní školy
Velikonoční aranžování / Domov mládeže/ ISŠ Jesenice

so

8. 4.

ne
po
út
st

9. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4

pá
so
st
čt
út
so
ne
ne

14. 4.
15. 4.
19. 4.
20. 4.
25.4.
29. 4.
30. 4.
30. 4.

10.00
16.00
9.00
15.00
15.30
17.00 Vernisáž výstavy keramiky – Václav Vágner / Vlastivědné muzeum Jesenice
20.00 Jan Řepka – písničkář / Hudební klub Truhlárna
18.00 Velikonoční posezení i potančení s hudbou / Drahouš / Alena Johnová
18.00 Veřejné jednání zastupitelstva města / Hasičská zbrojnice Jesenice
13.00 Kino pro děti / KD Jesenice / KK
17.00 Jesenice na diafonu IV/KD Jesenice / Muzejní spolek města Jesenice
20.00 Pink Floyd acoustik duo / Hudební klub Truhlárna
16.00 Čarodějnice / nádvoří ZŠ a MŠ Jesenice / KK
Stavění májky na návsi Drahouše

2. 5.

17.00

Květen
út
so - ne
po
so
so
so
so
so

6. – 7. 5
8. 5.
13. 5.
13. 5.
21. 5.
27. 5.
27. 5.

Přednáška – Vlastimil Vondruška / KD Jesenice / Muzejní spolek města
Jesenice, Vlastivědné muzeum Jesenice
Orientační závod – kola / Milan Bílý
Modulové kolejiště / KD Jesenice/ modeláři
Staročeské máje/Jesenice
20.00 BRAN / Hudební klub Truhlárna
8.45 Výlet do ZOO Plzeň / Alena Johnová, kontaktní telefon 739091486
7.15 Ornitologická vycházka/nádraží Jesenice / KK – p. Tichai
14.00 Retro máje / Drahouš / posezení v hostinci, hraje harmonikář Ruda

1. 6.
2. 6.
10. 6.
17. 6.
21. 6.
24. 6
24. 6.
24. 6
25. 6.

17.00 Výstava hraček/ Vlastivědné muzeum
Den dětí / areál ISŠ / ISŠ Jesenice
Strašidelný les / pouze, pokud seženeme dobrovolníky
Zahradní slavnosti Petrohrad
18.00 Veřejné jednání zastupitelstva města/ Hasičská zbrojnice Jesenice
13.00 Krajánek / Jesenice
18.00 Vernisáž výstavy U NÁS DOMA v kapli sv. Jana Nepomuckého/Drahouš
19.00 Koncert kapely QR BAND / kaple nebo hostinec
19.30 Varhanní koncert / Kostel sv. Petra a Pavla

Červen
čt
pá
so
so
st
so
so
so
ne

Vydává město Jesenice, Mírové nám. 368, www.jesenice-ra.cz, ou.jesenice@tiscali.cz. Redaktoři:
E. Konířová, P. Koníř, J. Tůmová, Z. Modrý, foto
12 J. Měchura, R. Jílková, technická úprava a tisk
P. Koníř. Jesenice, březen 2017. Povoleno OÚ Rakovník RRR – oddělení kultury – evidenční číslo MKČR-E 17651 ze dne 14. 6. 2007. Vychází nepravidelně, č. 3/2017 vyšlo nákladem 250 ks. Zdarma.

