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Informační zpravodaj města

Základní škola a mateřská škola Jesenice
Pozvánka na přednášku – Kompetence pro budoucnost
Ve středu 30. 1. se od 17. hodiny v učebně přírodopisu uskuteční přednáška, která seznámí rodiče s budoucím uplatněním jejich dětí na trhu práce.
Extrémně rychlý rozvoj technologií drasticky mění i trh práce. Za posledních dvacet let
zanikly desítky profesí. Podle různých průzkumů v dalších deseti až dvaceti letech dojde
k zániku dalších profesí nebo k podstatným změnám v jejich vykonávání. S touto změnou však souvisí i vznik profesí nových, které už nyní na trhu práce chybí. Které to
jsou? Jakým perspektivním oborům by se naše děti z pohledu poptávky trhu práce měly
věnovat? Jaké schopnosti, dovednosti a znalosti je potřeba rozvíjet k tomu, aby našly
v budoucnosti uplatnění a dobrou práci?
Na tyto a další otázky týkající se budoucího profesního směřování vašich dětí nám přijde
odpovědět personalistka a konzultantka v oblasti profesního rozvoje Ilona Urbanová.
Ilona Urbanová má bohaté zkušenosti z oblasti personálního řízení a vzdělávání. Stála u
vzniku jedné z prvních jazykových škol v tehdejším Československu FISHNET ACA a
založila čtyřleté gymnázium s rozšířenou výukou jazyků Beskydy Mountain Academy.
Během své manažerské praxe pracovala na pozicích personální ředitelky pro významné
české i zahraniční společnosti (Walmark, a.s., AWT, a.s., AXA Assistance, Shimano
Czech Republic). V současné době se věnuje poradenství v oblastech individuálního i
firemního rozvoje. Kromě lektorské činnosti působí také jako mentorka v programu
MINERVA 21.
Přednáška je třetí z celkem šesti přednášek a je jednou z aktivit projektu Šablony 2017 –
2019. Dalšími aktivitami, které se uskutečnily v základní škole, bylo školení pedagogických pracovníků (např. matematická gramotnost žáků, inkluze, zvládání náročných situací při komunikaci) a doučování žáků. V současné době využíváme školního asistenta
v první třídě a žáci prvního stupně navštěvují čtenářský klub.
V mateřské škole se pedagogové také školili (např. prevence logopedických vad, specifika práce s dvouletými dětmi a matematická pregramotnost dětí) a uskutečnilo se šest
přednášek pro rodiče (Vady řeči, Budeme mít školáka, Odměny a tresty ve výchově,
Školní zralost, Hranice ve výchově, Děti a emoce). Díky projektu působila v MŠ také
chůva pro dvouleté děti.
Věřím, že si rodiče udělají čas a na rozdíl od předešlých přednášek (Trestní odpovědnost
dětí a mládeže, Vadné držení těla a plochonozí u dětí) dorazí ve větším počtu.
Mgr. Petr Koníř, ředitel Základní školy a mateřské školy Jesenice
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Akce mateřské školy
Divadlo Kolem – Zimní pohádka o nepovedeném čertíkovi
Mikulášská nadílka v MŠ
návštěva Vánoční výstavy v místním muzeu, výroba svíčky ze včelího vosku
pěvecké vystoupení dětí z MŠ na Předvánočním koncertě v KD Jesenice
vánoční setkání s rodiči v MŠ – krátké vystoupení dětí, dílničky pro rodiče
a děti – třída: Ježečci
19. 12. vánoční setkání s rodiči v MŠ – krátké vystoupení dětí, dílničky pro rodiče
a děti – třída: Sovičky
19. 12. vánoční setkání s rodiči spojené s vánočním tvořením a nadělováním – třída:
Motýlci
20. 12. vánoční nadělování v MŠ
3. 12.
5. 12.
14. 12.
15. 12.
18. 12.

Akce základní školy
Mikuláš na prvním stupni a v MŠ: žáci 9. tř.
přeskoky přes švihadlo: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
školní kolo přírodovědné soutěže Vánoční kapr
návštěva Vánoční výstavy v místním muzeu, výroba svíčky ze včelího vosku – 2. tř.
vystoupení žáků na Předvánočním koncertu v KD
návštěva Vánoční výstavy v místním muzeu, výroba svíčky ze včelího vosku – 1. tř.
exkurze 9. tř. do Geosvěta v Praze
Divadélko pro školy Hradec Králové: 1. st. Poklad kapitána Baltazara,
2. st. Romantismus není jen romantika
21. 12. školní turnaj ve florbalu: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
21. 12. třídní besídky
5. 12.
7. 12.
10. 12.
12. 12.
15. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.

Úspěchy žáků
17. 12. Finále regionální přírodovědné soutěže Příroda kolem nás – I. kategorie
2. místo – Michaela Burstová (4. tř.), Michaela Narovcová (4. tř.), Natálie Václavíková, Kristýna Řezáčová a Sára Potklanová (5. tř.)
19. 12. Finále regionální přírodovědné soutěže Příroda kolem nás – III. kategorie
4. místo – Tran Sy Nguyen (9. tř.), Markéta Laubrová, Martina Laubrová, Klára Prasková, Eliška Kudráčová a Marie Duchková (8. tř.)
Zápis do ZŠ
1. 4. 2019 od 15.00 do 18.00 hodin, místo konání: budova 1. stupně ZŠ
Zápis do MŠ
2. 5. – 10. 5. 2019, místo konání: ředitelna ZŠ

Základní škola a mateřská škola Jesenice
si Vás dovoluje pozvat na

Dětský karneval,
který se uskuteční v sobotu 2. 2. od 14.30 do 17.30 hodin
v Kulturním domě Jesenice.
Vstupné s maskou 10 Kč, bez masky 30 Kč, dospělí 40 Kč.
Bohatá tombola.
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Dovolujeme si oznámit všem odběratelům elektřiny provádění vytyčování a zaměřování
stávajících sítí nízkého napětí pro společnost ČEZ distribuce.
Lokalita Jesenice
Leden – duben 2019
Tyto činnosti budou provádět pracovníci firmy Elmoz Czech, s.r.o., kteří se na požádání
prokáží pověřením k této činnosti.
Bližší informace můžete získat na telefonních číslech: 770 155 595, 773 031 199
Děkujeme za pochopení.

Co s načatým silvestrem
Na silvestra odpoledne jsme usedly do cukrárny manželů Lazarových. Je tam krásné posezení a vzorná obsluha. Je to jako v nejlepším hotelu. Jenomže paní vedoucí je stále na
place a hlídá, zda něco nepotřebujete. Nikde ani smítko. Vzorná čistota. To je radost si
tam posedět. Proto, až se budete nudit, zajděte do této cukrárny.
Děkuji obsluhujícím za vzornou péči o zákazníka.
Spokojená zákaznice

Bowling bar Jesenice
Silvestr
Jako každý rok jsme přivítali nový rok silvestrem. Silvestr také přivítal nově otevřený
Bowling bar v Jesenici. Silvestrovská party začala ve 20 hodin. Po zaplacení vstupného
dostali účastníci malé občerstvení a byli seznámeni s programem a organizací celého
večera. O zábavu a tanec se postaral DJ Surface. Návštěvníci během silvestrovského večera mohli využívat k zábavě i všechna herní zařízení Bouwling baru. Na akci nechyběla
bohatá tombola a společný půlnoční přípitek. Po přípitku následoval ohňostroj.
Provozovatel pan Radim Měchura tímto děkuje všem účastníkům, kterých se bohužel
sešlo jen poskromnu, dále všem sponzorům a městu Jesenice, bez kterých by nebylo
možno tuto akci zorganizovat.

Nová otevírací doba
Po – ZAVŘENO
Út – ZAVŘENO
St – 16.00 – 22.00
Čt – 16.00 – 22.00
Pá – 15.00 – 00.00
So – 11.00 – 00.00
Ne – ZAVŘENO
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Dobří lidé ještě žijí
Chtěla bych touto cestou poděkovat jménem svým i jménem všech členů našeho Spolku
zdravotně postižených občanů města Jesenice za sponzorské dary, které nám již dlouhá
léta poskytují naši milí přátelé. Jmenovitě: manželé Jitka a Roman Valušovi a pan Jaromír Tůma. Pokaždé se vždy zúčastňují našich sezení, která pořádáme dvakrát do roka.
Všichni členové SZPO mají vždy z jejich návštěv radost. Přijdou, přestože vědí, že my
jako Spolek zdravotně postižených občanů jim svým přičiněním již pomoc neoplatíme.
Dnes se takových lidí již mnoho nenajde, a proto by tuto skutečnost měla vědět širší veřejnost než 58 členů našeho Spolku. Tito lidé budou vždy mezi námi vítáni, i kdyby přišli pouze jenom posedět a pohovořit s námi. Máme je rádi a tímto jim moc děkujeme.
Poděkování ještě patří i panu Ing. Janu Polákovi (starostovi města Jesenice), který také
nevynechá žádné naše sezení. Zúčastní se a rád zodpoví našim členům otázky na dění ve
městě i o práci Městského úřadu v Jesenici. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat
i paní Slavěně Klementovičové a panu Bohumilu Vodrážkovi za zajištění a připravenost
prostor v KD Jesenice pro naše sezení. Nakonec bychom rádi poděkovali i panu Radimu
Měchurovi s kolektivem za zajištění občerstvení pro naše členy. Držíme mu palce, ať se
mu v novém podnikání daří. Již nyní se těšíme na příští sezení našeho Spolku, které se
bude konat v březnu 2019.
Za výbor a všechny členy SZPO Jesenice Miroslava Zemanová (předsedkyně)

Sbor dobrovolných hasičů Jesenice
Náš sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1871. Od doby založení se naše technika výrazně zlepšila. V současné době disponujeme dvěma cisternovými automobily
Tatra 815, z toho jedna Tatra 815 6x6 je určena k výjezdům na hašení požárů, druhá Tatra 815 4x4 je určena k výjezdům na dopravní nehody a k požárům.
Dále disponujeme zásahovým dopravním automobilem Ford Transit, který je určen na
přepravu hasičů k výjezdům. Naše jednotka je zařazena do skupiny JPO II/1, máme tři
výjezdová družstva. Každé výjezdové družstvo se skládá z velitele družstva, strojníka a
dvou hasičů. Jedním z našich nejdůležitějších členů je Václav Mikoška, který při výjezdech řídí provoz před hasičskou zbrojnicí.
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Za loňský rok naše jednotka vyjížděla k 94 událostem, z toho bylo 20 požárů, 28 dopravních nehod, 44 technických pomocí a 2 plané poplachy. Technickou pomocí se rozumí výjezd na padlé stromy, otevření bytů, záchrana osob a zvířat apod.
Z požárního hlediska je nejdůležitější prevence, v zimním období zejména vymetání
komínů, zajištění vymetacích dvířek a pravidelná kontrola topidel – pravidelné kontroly
komínů a kotlů. V domácnostech, které používají propanbutanové láhve, je nutné dbát
správného umístění a správné manipulace.
Rádi bychom přivítali nové členy, kteří se mohou přihlásit každou první neděli v měsíci.
Členové SDH Jesenice

Preventivní informace PČR – Jak se chovat na dálnici
„Chovej se v provozu tak, jak by sis přál, aby se ostatní chovali k tobě.“
Jak předejít dopravní nehodě?























Jezdi odpočinutý.
Dodržuj bezpečnou vzdálenost mezi vozidly – „pravidlo 2 vteřin“.
Sleduj situaci v provozu.
Věnuj se plně řízení.
Pamatuj na správný způsob jízdy a buď ohleduplný k ostatním.
Včas a dostatečně upozorni ostatní na překážku či náhlé zpomalení jízdy zapnutím
výstražných světel.
Jak se chovat při dopravní nehodě?
Neprodleně zastav vozidlo, vypni motor a zapni výstražná světla.
Obleč na sebe reflexní vestu.
Označ místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem ve vzdálenosti minimálně 100 metrů od vozidla.
Zjisti, zda je někdo zraněný, poskytni mu první pomoc a přivolej na místo záchrannou službu.
Pokud je to možné, opusť spolu s ostatními vozidlo a dálniční těleso, kontaktuj
policii a do jejího příjezdu setrvej na bezpečném místě u dopravní nehody.
Pokud je to možné, pokus se přijíždějícím vozidlům signalizovat hrozící nebezpečí, zůstaň však mimo dálniční těleso.
Zdrž se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek.
Zdrž se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody.
Jak určit místo, kde se nacházím?
Pamatuj, po které dálnici jedeš, odkud kam (např. Praha – Brno).
Po každých 500 metrech se na dálnici nachází kilometrovník označující vzdálenost od počátku pozemní komunikace.
Šipka na kilometrovníku vyznačuje směr k nejbližší hlásce tísňového volání.
Na každé hlásce tísňového volání je uveden kilometr jejího umístění. Tlačítkem
kontaktuješ policii.
Jak se chovat v koloně?
Jízdní pruh pro vozidla hasičů, policie, záchranné služby a údržby vytvářej ještě
předtím, než zastavíš v koloně.
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Nevzdaluj se od vozidla.
Poslouchej rozhlas s dopravním zpravodajstvím.
Pamatuj!
O co hůře se dostane pomoc na místo, o to později budeš pokračovat v jízdě dál.
V místě dopravního omezení DODRŽUJ pravidlo zipu.

Záchranářská ulička

Obrázek: Ministerstvo dopravy ČR, mdcr.cz

1. 12. 2018 Rozsvícení vánočního stromu – Hradní duo
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PŘEHLED AKCÍ MĚSTA JESENICE A BLÍZKÉHO OKOLÍ
Měsíc
Leden
pá
Únor
so

Datum

so

2. 2.

pá

15. 2.

so
ne
st
Březen
so
so
pá

23. 2.
24. 2.
27. 2.

so

30. 3.

Čas

Název akce/ místo/ pořádá

25. 1.

2000 Městský ples/ KD Jesenice

2. 2.

1430 Dětský karneval/ KD Jesenice/ Základní škola a mateřská škola Jesenice
B. Šrůmová a J. Sahara Hedl – akusticky po třetí v Truhlárně/ Hudební
2000
klub Truhlárna
J. Šámal a V. Šunda – ŠáMOLL a ŠunDUR neobvyklé duo i nástroj/
2000
Hudební klub Truhlárna
30
10
Šíleně smutná princezna/ divadlo Praha/ KK
1500 Zvířátka a loupežníci/ divadlo Kapsa/ Hostinec Drahouš
1800 Veřejné zasedání zastupitelstva/ hasičská zbrojnice

2. 3.
16. 3.
22. 3.

2000 Bran – keltské písně z Bretaně/ Hudební klub Truhlárna
2000 I. Budweiserová – spirituály, gospely a blues/ Hudební klub Truhlárna
2000 Sluníčkový bál/ KD Jesenice/ ZŠ a PrŠ Jesenice
M. Paleček – folkový písničkář aneb dojde taky na „Ježkárny“/ Hudební
2000
klub Truhlárna

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, e-mail: annakalop@seznam.cz

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve
všech barvách a slepičky Green Shell – typu Arakauna. Stáří: 14 – 19 týdnů.
Cena 159 – 205 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v sobotu 2. 3.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
v sobotu 16. 3.: Jesenice u Jednoty – ve 12.30 hodin
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod. na tel. č.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek: cena dle poptávky
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