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Možnost půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Jesenice pro rok 2017
Potřebujete vyměnit okna nebo dofinancovat koupi nového kotle?
Město Jesenice v souladu se zásadami „Fondu rozvoje bydlení města Jesenice“ (dále
jen Fond) vyzývá zájemce k předkládání žádostí o půjčku na zkvalitnění bydlení na
území města Jesenice. Možnost získat půjčku z Fondu mají jak majitelé bytových
jednotek, tak i rodinných domů. Žádosti lze předkládat dle usnesení rady města ze dne
19. 1. 2017 po celý rok 2017 až do vyčerpání celkové alokace ve výši 100.000,- Kč.
V případě velkého zájmu není vyloučeno navýšení celkové alokace. Výše půjčky je
odvozena dle účelu použití. Doba půjčky z Fondu je stanovena na 3 roky při roční
úrokové sazbě 5 %.
Účel použití
Obnova střechy starší 10 let
Obnova pláště domu staršího 10 let
Výměna výplní otvorů ve fasádě
Rekonstrukce hlavních vodorovných a svislých
rozvodů vody a kanalizace
Příspěvek na ekologické topení

Max. výše půjčky
50.000 Kč
40.000 Kč
40.000 Kč
30.000 Kč
40.000 Kč

Bližší informace najdou zájemci na webových stránkách města (Městský úřad – Granty
a půjčky) nebo se lze obrátit s případnými dotazy na tajemnici MěÚ Jesenice Slavěnu
Klementovičovou (klementovicova@jesenice-ra.cz, 313 599 214).
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Plán postupné obnovy jesenického hřbitova
Podaří se získat dotaci ze státního fondu?
Současný hřbitov města Jesenice byl po uzavření původního pohřebiště v těsném
sousedství kostela sv. Petra a Pavla zbudován cca 1 km severně od obce v letech 1927 –
1928 za starosty Josefa Hofmana stavební firmou Gregor Fritz a nákladem 80.000,2

tehdejších korun. Přestože není hřbitov až tak starý, nedochovaly se k němu žádné
plány, které by se daly použít pro jeho opravu.
Proto se na základě rozhodnutí rady města nechala zhotovit dokumentace stávajícího
stavu ohradní zdi, vstupního portálu s vraty a postranními brankami. Na tuto
dokumentaci navázal Ing. Miroslav Veverka investičním záměrem, ve kterém je
navržena oprava betonové ohradní zdi včetně všech vstupů. Rovněž pro potřeby dotační
žádosti vznikl statický posudek, který popisuje jednotlivá kritická místa.
Z uvedených dokumentací vyplývá, že původní stavba ohradní zdi byla zřejmě
založena na betonu horší kvality. To bohužel zapříčinilo s absentující dilatací
jednotlivých polí statické poruchy a praskliny. Méně poškozené části se navrhují
opravit a ztužit, vážněji porušené budou odstraněny a nahrazeny novými. Nově by měla
být obvodová zeď prořezána na dilatační celky o třech nebo čtyřech polích. Vstupní
portál se plánuje očistit tlakovou vodou a následně zpevnit sponami a výztužemi.
Povrch vstupního portálu bude na rozích dále zpevněn pomocí speciálních sítí
a následně opatřen finální cementovou stěrkou a nátěrem. Kovové konstrukce současné
vstupní brány byly opakovaně opravovány, a i přesto se nepodařilo zajistit jejich
bezproblémový provoz. Jejich renovace by byla nákladná a jejich provedení dle
projektanta není ani architektonicky příliš zdařilé. Je navržena výroba nových,
transparentních vrat a vrátek, stylově odpovídajících portálům a vstupu na hřbitov.
S takto popsaným stavem a návrhem opravy se snaží město Jesenice uspět s žádostí o
dotační prostředky ze Státního zemědělského intervenčního fondu. S ohledem na
finanční náročnost oprav se plánuje obnova hřbitovní zdi v několika etapách. První
etapa zahrnuje opravu přední části ohradní zdi a vstupního portálu vč. kovových
konstrukcí. V rámci první etapy se počítá také s opravou navazujícího rohu (dle
projektu pole č. 7 – 19) severní zdi, která patří mezi nejvíce staticky narušené části.
Město Jesenice usiluje o dotaci ve výši 700 tisíc Kč s tím, že se náklady na první etapu
oprav vyšplhají na více než 1,2 mil. Kč. Pokud bude žádost o dotaci úspěšná,
předpokládáme zahájení oprav na konci letošního léta. V případě neúspěchu se město
Jesenice pokusí zajistit jiné dotační prostředky, příp. bude oprava probíhat postupně po
menších celcích.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta
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Boříme bariéry
Získá základní škola další milióny na vybavení tříd?
Již od podzimu loňského roku se začalo pracovat na přípravě dotační žádosti do
Integrovaného operačního programu, ze kterého lze usilovat o finanční prostředky na
zajištění bezbariérovosti základní školy a na vybavení odborných učeben. V projektu se
dále plánuje úprava a oprava souvisejících inženýrských instalací, jako je rozvod
elektřiny vč. osvětlení nebo vody a kanalizace v učebnách. Bezbariérový přístup je dle
podmínek dotace třeba řešit i pro toalety v pavilonech, kde se plánují úpravy učeben.
Na jednotlivých schodištích se navrhuje instalace plošin pro případné zdravotně
handicapované žáky.
Úpravy výukových prostor zahrnují například úpravy učebny přírodopisu, ze které by
mohla vzniknout multifunkční odborná učebna přírodních věd s laboratoří. Zajímavostí
této učebny budou tzv. demonstrační stoly, které umožní četné pokusy nebo zkoumání.
Nezbytným vybavením budou také nové digitální technologie. Nového vybavení by se
měla dočkat také sousední učebna zeměpisu. Multifunkční odborná učebna fyziky a
chemie by se měla dovybavit 3 ks univerzálních skříní a vestavěnou skříní s tím, že zde
kompletní obnovou projdou rozvody elektro a osvětlení. Celkem je do úprav navrženo
9 odborných učeben vč. navazujících kabinetů (počítačové a jazykové učebny na I. a II.
stupni). Samostatnou kapitolou je objekt dílen, kde se plánuje jejich kompletní
rekonstrukce s cílem zajištění interaktivního prostředí a moderního vybavení
jednotlivých pracovišť. Nově se počítá i se strojním vybavením, tzv. výrobními
stanicemi, v nichž by si žáci měli postupně vyzkoušet a osahat nenáročnou výrobu.
Nezapomnělo se ani na školní kuchyňku, která by se měla zcela nově vybavit
moderním zařízením. Opravy se také plánují v navazujících skladových prostorech.
Dle našich informací bude zájem o dotaci na úpravy škol zřejmě velký, i přesto věříme,
že jesenický projekt svou komplexností a kvalitou uspěje. Celkem město Jesenice
požádalo o 15 mil. Kč s tím, že povinná spoluúčast je 10 %, tj. 1,5 mil. Kč.
V případě úspěchu dotační žádosti se s realizací začne již v letošním roce s tím, že
ukončení projektu se předpokládá v druhé polovině roku 2018. V opačném případě
budeme s projektem usilovat o dotační prostředky v budoucích výzvách operačního
programu.

Hledá se provozovatel restaurace…
Autokemp Jesenice
Ve dvou posledních letních sezónách byl chod restaurace v areálu autokempu Jesenice
zajištěn zkušeným provozovatelem, se kterým bylo spokojeno nejen město Jesenice, ale
i turisté a návštěvníci autokempu. Bohužel i přes četné prosby města Jesenice se
rozhodl provozovatel s ohledem na již odpracovaná léta a plánované změny v účetní
evidenci skončit. Z tohoto důvodu hledá město Jesenice nového provozovatele, který
by si restauraci pronajal a zajistil její provoz. Pokud se nový provozovatel nenajde,
uvažuje město Jesenice i o variantě zajištění kuchaře a provozního vč. obsluhy ve své
režii.
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Pokud se cítíte být vhodnými kandidáty na jednotlivé pozice nebo na zajištění celého
provozu restaurace, neváhejte se v souladu s podmínkami uveřejněnými na úřední
desce města Jesenice přihlásit do výběrových řízení. Bližší informace Vám ráda sdělí
tajemnice úřadu Slavěna Klementovičová.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Základní škola a mateřská škola Jesenice
Akce základní školy
1. 2. školní kolo olympiády v Aj
11. 2. dětský karneval

Úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách
24. 1. okresní kolo matematické olympiády kategorie Z9
10 žáků: 1. místo Petr Koníř (9. tř.)
V konkurenci s devíti elitními počtáři regionu náš jediný zástupce nezaváhal a ziskem
19 b. se stal nejlepším řešitelem okresního kola a postupuje do krajského kola. Je to
skvělý výsledek, za který si Petr zaslouží nejen velké uznání, ale také poděkování za
vzornou reprezentaci naší školy. Tak ať se daří i nadále, držíme palce!
1. 2. okresní kolo olympiády v českém jazyce
(21 s.)
4. místo: Michal Bešík (9. tř.)
8. 2. školní kolo olympiády v Aj
kategorie I. A (6. a 7. tř.)
1. místo: Dominik Prchal (6. tř.)
2. místo: Petr Jankura (6. tř.)
3. místo: Daniel Kinský (6. tř.)

kategorie II. A (8. a 9. tř.)
1. místo: Michal Bešík (9. tř.)
2. místo: Martin Vyleta (8. tř.)
3. místo: Petr Koníř (9. tř.)

Dětský karneval
Dětský karneval, pořádaný ZŠ a MŠ Jesenice, má již své pevné místo v široké
nabídce kulturních akcí města. O jeho popularitě svědčí mimo jiné tradičně vysoká
účast, kterou v sobotu 11. února 2017 potvrdilo 192 dospělých návštěvníků a 169 dětí
(s maskou 136 a bez masky 33). Všem se o skvělou zábavu starali po celou dobu
moderátoři rádia Relax v čele s Honzou Ladrou. Syna známého diskžokeje a
zakladatele Diskotačení Jirky Ladry i tentokrát doprovázeli zdatní pomocníci – trpaslík
s červenou čepicí a dvě mladé tanečnice. Sehranému týmu se podařilo namixovat
veselý karnevalový koktejl, v němž nechyběly soutěže, přehlídka masek a samozřejmě
ani písničky a tanec. Pestrobarevné dovádění na parketu se nakonec protáhlo až do 17.
hodiny.
Lákadlem karnevalu byla i tentokrát bohatá tombola. Radost dětem přinesla díky
štědrosti sponzorů.
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Velké poděkování tedy patří:












Rádiu Relax
Železářství – Marie Kadlecová
Restauraci Drahouš – manželé Johnovi
Manželům Janu a Anně Polákovým
Manželům Ivanu a Jitce Procházkovým
Romanu Valušovi a Jitce Hrabalové
Manželům Berkovým
SHŠ z Drahšperka
Panu Františku Makovskému
Společnosti DaLuNET, s.r.o.
Sportu U Brány













Ing. Jiřímu Weberovi, www.malopotisk.cz
Čerpací stanici Pap Oil – Roman Vaňkát
Společnosti DROPS GROUP, a.s.
ISŠ Jesenice
Panu Zdeňku Hornofovi
Úspěšnému webu – pan Petr Slabý
Panu Ladislavu Kinskému
Volejbalovému klubu KVAK
Cestovní agentuře – Emilie Růžičková
Potravinám – Jan Konček
Prodejně Vito – pan Tran
Mgr. Zdeněk Modrý

Od 3. do 6. 4. bude v základní škole sběr papíru. Sběr můžete nosit po domluvě
s p. Johnem ke vchodu od kotelny.

Kino v Kulturním a společenském centru Jesenice
Kulturní a společenské centrum Jesenice (dále jen KaSC) nově nabízí kromě
pořádání plesů, divadel a koncertů další využití, a to KINA. K promítání se využívá
promítací technika, která je přes prázdniny využita v letním kině. Filmy v KaSC se
promítají na zeď, která umožňuje obraz rozšířit na velké zobrazení. Premiérové
promítání proběhlo již 15. prosince 2016 animovanou pohádkou „Jak vycvičit draka 2“,
kterou zhlédlo celkem 85 malých a velkých diváků. V takový počet diváků jsme ani
nedoufali a pokládáme ho za velký úspěch.
Bohužel první únorový film zaznamenal o něco menší návštěvnost. Jednalo se opět o
krásný film s názvem „Orel Eddie“, který vypráví o skutečné postavě Michaela
Edwarda. Touha tohoto kluka a posléze mladého muže reprezentovat Velkou Británii na
olympijských hrách v nějakém sportu byla tak velká, že pro ni dokázal udělat vše,
přestože nebyl nadaným sportovcem. I přes malou návštěvnost všechny diváky film
velice zaujal a potěšil.
Posledním filmem byla animovaná pohádka „Zootropolis“, která i tentokrát zaplnila
sál téměř osmi desítkami diváků.
Kulturní komise v čele s hlavními promítači Alešem Fialou a Janem Polákem
nabídne opět během března a dubna filmy pro dospělé a děti. Doufáme, že návštěvnost
u dětských filmů zůstane zachována a u dospělých diváků se o poznání zvýší. I nadále
je naším cílem udržet nízkou cenu vstupného (30 Kč), které ne vždy pokryje cenu
půjčovného. Fungování místního kina se neobejde bez dotace od města Jesenice, které
se snaží na svém území podporovat i další kulturní a společenské činnosti. I proto se
snažíme v kulturní komisi pečovat a rozvíjet kulturní život v našem městečku, ale
potřebujeme pro to i Vás, diváky, účastníky jednotlivých akcí. Přijďte podpořit kulturní
život v Jesenici!
Velice se těšíme na další setkání s Vámi.
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Ing. Anna Poláková
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Lesotoulky
Centrum lesní pedagogiky a SLŠ Žlutice opět pořádají dětský tábor od 16. – 22. 7. 2017.
V případě dotazů můžete kontaktovat Ing. Annu Polákovou na e-mail annakalop@seznam.cz.
Místo konání: Střední lesnická škola Žlutice, p.o. (Karlovarský kraj)
Cena: 2 800 Kč
Vedoucí tábora: Ing. Radka Stolariková, Ph.D.
Organizační pracovník: Ing. Kateřina Jurisová
Více na: www.lesped.cz, FB Centrum lesní pedagogiky, www.slszlutice.cz
Přihlásit se můžete telefonicky na tel. 606 053 701
nebo na e-mailu: katerinajurisova@gmail.com

Kulturní komise při MěÚ Jesenice zve všechny malé i velké diváky 12. března od 15
hodin do KD Jesenice na muzikál Ať žijí duchové v podání manětínského divadelního
spolku MLASK. Součástí bude výstava žákovských prací místních škol. Děti, které
budou vystavovat obrázek, mají vstupné ZDARMA, jinak do 15 let 20 Kč, dospělí 40
Kč.
Těšíme se na vaši účast.
Ing. Anna Poláková

Strašidelný les 10. 6. 2017
Zdravíme všechny příznivce STRAŠIDELNÉHO LESA. Tato událost se uskuteční
pouze za Vaší podpory. Sháníme 30 dobrovolníků nad 15 let. Pokud máte zájem,
kontaktujte Martinu Karbanovou (martina.karbanova@gmail.com) nebo se přihlašte na
FB MY Jesenice do 24. března. Na začátku dubna bychom uspořádali schůzku.
V případě, že neseženeme dostatečný počet účastníků, se akce neuskuteční. Děkujeme
za pochopení!

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: neděle 5. 3.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
sobota 18. 3.: 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
Kam zmizel zlatý poklad republiky
Přednášku Stanislav Motla, pořádanou Muzejním spolkem a Vlastivědným muzeem
Jesenice, si přišlo 15. února do kulturního domu poslechnout 70 zájemců. A
neposlouchalo se jim nijak radostně. Informace, které zazněly, rozhodně nebyly
pozitivní.
Nejpozitivnější částí bylo vypravování o vzniku zlatého pokladu, o sbírce mezi
lidmi, díky níž se během několika málo let nasbíralo necelých 30 t zlata – v mincích,
zlatých špercích apod. Informace z následných let, jak se 96t poklad postupně
rozpouštěl, už byly děsivé. Že Velká Británie vydala polovinu deponovaných zásob
Němcům jenom proto, že si o ně Hitler požádal, že si z něho nechala proplatit všechny
poválečné uprchlíky, které přijala, i že požadovala po naší zemi, abychom platili i za
výcvik a vybavení našich vojáků v řadách RAF, už byly pro většinu z nás šokující
novinky. A když jsme se dozvěděli, že byl zbytek zachráněného pokladu vyměněn
v roce 1996 za německé dluhopisy, už jsme neměli sílu se ani rozhořčovat. Po
medializaci v posledních letech náš stát malé zásoby zlata dokoupil (9 t), ale i tak
patříme k nejhůře zajištěným civilizovaným státům. Věty o tom, že jsme připraveni být
závislou kolonií bez vlastních zásob zlata, bez vlastního průmyslu, bez vlastních bank i
služeb, se zemědělstvím, které nás neuživí, se neposlouchaly vůbec dobře. Nejhorší je
asi ta bezmoc k celé situaci a nechuť a nemožnost dohnat příslušné politiky
k zodpovědnosti. Ti z roku 1996 mají všichni do jednoho stále slušná postavení, velké
majetky a zajištěnou budoucnost. A naše země?
Obávám se, že jeden člověk, i když s velmi kritickým hlasem, sám nic nezmůže.
Mgr. Eva Konířová

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.

Vydává město Jesenice, Mírové nám. 368, www.jesenice-ra.cz, ou.jesenice@tiscali.cz. Redaktoři:
E. Konířová, P. Koníř, J. Tůmová, Z. Modrý, foto J. Měchura, R. Jílková, technická úprava a tisk
P. Koníř. Jesenice, únor 2017. Povoleno OÚ Rakovník RRR – oddělení kultury – evidenční číslo MK-ČRE 17651 ze dne 14. 6. 2007. Vychází nepravidelně, č.82/2017 vyšlo nákladem 150 ks. Zdarma.
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PŘEHLED AKCÍ MĚSTA JESENICE A BLÍZKÉHO OKOLÍ 2017
Datum Čas Název akce/ místo/ pořádá
3. 3.
8. 3.
11. 3.
12. 3.
14. 3.
17. 3.
18. 3.
24. 3.
25. 3.
31. 3.

20. 00
17. 00
18. 00
15.00
17.00
20. 00
20. 00
19. 00
20. 00
20. 00

B. Šrůmová a J. Sahara Hedl/ Hudební klub Truhlárna
Vernisáž/Jan Švácha – fotografie/ Vlastivědné muzeum Jesenice
Oslava MDŽ/ Drahouš/ Alena Johnová, doporučuji rezervaci
Ať žijí duchové – MLASK, muzikál pro děti/ KD Jesenice/KK
Jesenice na diafonu III/ KD Jesenice/ Muzejní spolek města Jesenice
7. Sluníčkový bál/ KD Jesenice/ ZŠ, MŠ a PRŠ Jesenice
Petr Kalandra memory band/ Hudební klub Truhlárna
Kino pro dospělé/KD Jesenice/ KK
Josefovská zábava /KD Krty/ hrají ATTOMY
TROJBOY/ Hudební klub Truhlárna

Duben
po - čt

3. – 6. 4.
10.00
16.00
9. 00
15. 30
17. 00

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
Velikonoční aranžování/ Domov mládeže/ ISŠ Jesenice
Vernisáž výstavy keramiky - Václav Vágner/ Vlastivědné muzeum
Jesenice
Jan Řepka – písničkář/ Hudební klub Truhlárna
Velikonoční posezení i potančení s hudbou/ Drahouš/ Alena Johnová
Veřejné jednání zastupitelstva města/ Hasičská zbrojnice Jesenice
Kino pro děti/ KD Jesenice/KK
Pink Floyd acoustik duo/ Hudební klub Truhlárna
Čarodějnice/ nádvoří ZŠ a MŠ Jesenice / KK
Stavění májky na návsi Drahouše

so

8. 4.

so
út
st

8. 4.
11. 4.
13. 4

pá
so
st
čt
so
ne
ne

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

20. 00

út

2. 5.

so - ne
po
so
so
so
so
so

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

17. 00 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
Retro máje/Drahouš/posezení v hostinci, hraje harmonikář Ruda

18. 00
13. 00
20.00
16. 00

Květen

Červen
pá
so

2. 6.
10. 6.

Den dětí/ areál ISŠ/ ISŠ Jesenice
Strašidelný les/ pouze, pokud seženeme dobrovolníky
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so
st
so
so
so
ne
pá

17. 6.
21. 6.
24. 6
24. 6.
24. 6
25. 6.
30. 6.

18. 00
13. 00
18. 00
19. 00
19. 30
19. 00

Zahradní slavnosti Petrohrad
Veřejné jednání zastupitelstva města/ Hasičská zbrojnice Jesenice
Krajánek/ Jesenice
Vernisáž výstavy U NÁS DOMA v kapli sv. Jana Nepomuckého/Drahouš
Koncert kapely QR BAND/kaple nebo hostinec
Varhanní koncert/Kostel sv. Petra a Pavla
Kino pro děti/ Letní kino Jesenice/ KK
Výstava hraček/ Vlastivědné muzeum Jesenice

Červenec
so
so
so
so

1. 7.
8. 7.
22. 7.
29. 7.

Zahájení prázdnin, opékání prasete, zahrada hostince /Drahouš
9. 00 Střelecký závod o pohár MS Diana/Drahouš
13. 00 JES – FEST/Letní kino Jesenice
15. 00 Pouť v Podbořánkách/Podbořánky/Roman Zach

5. 8.

20. 00 Tradiční letní zábava/Drahouš/Alena Johnová, letošní téma Cesta kolem
světa

2. 9.
9. 9.
13. 9.
22. 9.

14. 00
13. 00
18. 00
17. 00

8. 10.
27. 10.

14. 00 Drakiáda / Jesenice - polní cesta k zahrádkám/ KK
16. 00 Den hospodářských přebytků/Drahouš/ Alena Johnová
Divadelní představení – Velký holky nepláčou /KD Jesenice/ KK

Srpen
so

Září
so
st

Pohádkový les/ Jesenice/ KK
Štrúdlové slavnosti/Vlastivědné muzeum Jesenice
Veřejné jednání zastupitelstva města/ Hasičská zbrojnice Jesenice
Věra Klásková – Irsko/ Vlastivědné muzeum Jesenice

Říjen
ne
pá

Listopad
pá

3. 11.

Lampiónový průvod /průvod, KD Jesenice/ KK
Karneval pro dospělé/ KD Jesenice/ KK
Chrámový festiválek/Jesenice

Prosinec
pá
so

1. 12.
2. 12.

so
út
st

2. 12.
5. 12.
13. 12.

17. 00 Mikulášská show pro děti/ KD Jesenice/KK
Advent v muzeu/ Jesenice/Vlastivědné muzeum, Muzejní spolek města
Jesenice
Rozsvícení vánočního stromu / Jesenice náměstí/ KK
16. 00 Mikulášská nadílka/ Drahouš/Alena Johnová
18. 00 Veřejné jednání zastupitelstva města/ Hasičská zbrojnice Jesenice
Soutěž PF 2018/ Jesenice/ KK
Vánoční koncert/ Jesenice/ KK

Pozn. Změny v přehledu vyhrazeny. Přehled akcí bude postupně doplňován, podrobnější informace
najdete na plakátech, FB MY Jesenice nebo na stránkách obcí, v případě dotazů můžete kontaktovat
Annu Polákovou email: annakalop@seznam.cz
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