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Lesní posilovna
Přírodní workoutové hřiště v dubovém lese
Workout (venkovní fitness) je sportovní aktivita s vlastní vahou těla, která zahrnuje
různé cviky na veřejných sportovních hřištích, především na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích a jiných konstrukcích, nebo i bez jejich použití
(na zemi). Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti.
Lidé, kteří se workoutem zabývají, nazývají sami sebe porůznu: workouteři, pouliční
(street) sportovci atd.
O venkovní posilovně začalo město Jesenice uvažovat již na přelomu let 2017/2018,
kdy do plánování tohoto projektu byli formou koordinované besedy zapojeni žáci jesenické základní školy a Integrované střední školy Jesenice. Formou diskuze a za pomoci
audiovizuální techniky se podařilo rozvinout zamyšlení nad věkovým (ne)omezením
používání workoutového hřiště a zvolit vhodné místo pro umístění nového hřiště.
U otázky využívání hřiště i něžnou částí osazenstva sice kolovaly názory, že jde pouze
o pánskou záležitost, ale motivační video přesvědčilo o opaku i ty nejurputnější zastánce
tohoto názoru. Závěrem se všichni shodli, že nejde jen o sport a zdraví, ale při takové
činnosti se může vytvořit nové přátelství anebo komunita se společným zájmem.
Přesně těmito myšlenkami bylo město Jesenice motivováno při podání žádostí o dotace. Bohužel hned v té první vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj se uspět nepodařilo, což nás neodradilo v hledání dalších potencionálních dotačních zdrojů. Uspět se
podařilo v rámci komunitně vedeného rozvoje, kterým se na Rakovnicku zabývá Místní
akční skupina Rakovnicko. Na základě vyhlášené dotační výzvy z Programu rozvoje
venkova se podařilo získat dotační prostředky, které kryjí 100 % nákladů.
Po výběru zhotovitele formou otevřeného zadávacího řízení uveřejněného na profilu
zadavatele města Jesenice se podařilo vybrat firmu COLMEX, s. r. o., s nabídkovou cenou 398 997 Kč vč. DPH. V průběhu letních prázdnin se podařilo projekt dokončit.
V rámci realizace vzniklo v dubovém lese pod autokempem Jesenice nové workoutové
hřiště vč. doprovodného mobiliáře v podobě dvou laviček, odpadkového koše a informačního panelu s turistickou mapou.
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V současné době je tak hřiště dokončené s tím, že na základě podnětu několika „workouterů“ prověřujeme výšku celé cvičební soustavy a po dohodě se zhotovitelem bude během podzimu dosypána dřevitá štěpka sloužící jako dopadová plocha.
Prostřednictvím kulturní komise plánuje město Jesenice v průběhu jarních měsíců
2020 uspořádat v místě hřiště ukázku možnosti cvičení.
Za město Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Lesní cesta plavečská
Rekonstrukce lesní cesty do kaštanové aleje na Plaveč
O opravu lesní cesty vedoucí do kaštanové aleje ve směru na Plaveč usilovalo město
Jesenice již v průběhu roku 2017, kdy byla podána žádost o dotaci do tzv. přímé výzvy
administrované Státním zemědělským intervenčním fondem. Podobně jako u projektu
lesní posilovny skončila i tato žádost tzv. pod čarou. Ani v tomto případě jsme naše úsilí
nevzdávali a hledali další možnosti dotací. Kromě další přímé výzvy se nám v roce 2018
otevřela možnost díky Místní akční skupině Rakovnicko, která v rámci Programu rozvoje venkova vypsala výzvu na podporu lesnické infrastruktury.
V rámci hodnocení žádostí město Jesenice uspělo, proto byl na základě otevřené výzvy uveřejněné na profilu zadavatele vybrán zhotovitel stavby, a to firma Milan Baránek
– autodoprava a zemní práce s cenou ve výši 3 898 413 Kč bez DPH. Dotační prostředky
kryjí náklady stavby ve výši 2 999 999 Kč s tím, že DPH si město Jesenice uplatňuje
v rámci své hospodářské činnosti. Doplatek města Jesenice za opravu celé cesty činí
898 414 Kč.
V rámci rekonstrukce lesní cesty došlo ke zpevnění podkladních vrstev a zhotovení
nového povrchu komunikace, který je ke Kempu V Jahodovém lese proveden v živici
a v lesním úseku z tzv. prolévaného makadamu. Celá cesta dostala také nové odvodnění
vč. nových propustků, které srážkovou vodu odvádí do lesního porostu.
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V současné době je lesní cesta zcela dokončena a město Jesenice požádalo o kolaudaci stavby, která je nezbytná pro úspěšné vyúčtování celé dotace.
Za město Jesenice Ing. Jan Polák, starosta
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Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 4 672,89 kilogramů starých spotřebičů
Snaha obyvatel města Jesenice recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče
se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající o přínosech
třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem Jesenice dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vyřadili 4 672,89 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho
následně předali k recyklaci, jsme uspořili 54,27 MWh elektřiny, 2 631,21 litrů ropy,
253,10 m3 vody a 2,44 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 11,94 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 52,20 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme,
že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci.
Za město Jesenice dle informace ASEKOL upravil Ing. Jan Polák, starosta

Grantový program města Jesenice na rok 2020
Termín pro podání žádosti je stanoven na 15. října.
Rada města Jesenice v souladu se „Zásadami pro poskytnutí finančních prostředků na
zájmovou, kulturní a sportovní činnost“ vyhlašuje příjem žádostí o granty na rok 2020.
Žádosti si lze vyzvednout na MěÚ Jesenice nebo si je stáhnout z webových stránek města Jesenice. Žádosti je třeba doručit v písemné podobě do 15. října 2019.
Pro rok 2020 zůstala pravidla beze změn, nicméně připomínáme úspěšným žadatelům
termín předložení vyúčtování, kdy je třeba veškeré doklady doložit u ročních příspěvků
na činnost do 20. prosince a u jednorázových akcí do jednoho měsíce od jejich ukončení.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
Sběr papíru
21. – 24. 10. proběhne sběr papíru

Akce mateřské školy
10. 9.
19. 9.
23. 9.
24. 9.

rodičovská schůzka
ukázka výcviku psa, péče o psa – australský ovčák Maxmilián
bubnování
zdravověda

Akce základní školy
5. 9.
9. – 13. 9.
19. 9.
20. 9.
23. 9.

třídní schůzky
ekologicko-sportovní kurz 6. třídy
atletický čtyřboj: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
ŠD: projekt Můj čas – pohybové hry
bubnování ve školní družině

Dovolte mi říci pár slov k hodnocení loňského školního roku a začátku školního roku
2019/2020.
V mateřské škole došlo od prvního září k personálním změnám. V budově, která se
nachází v Oráčovské ulici, je třída mladších dětí – Ježečci, kterou povedou paní učitelky
Bc. Martina Váchová, DiS., a Marie Kettnerová. Třídu předškoláků – Sovičky povedou
paní učitelky Jitka Chvojková, DiS., a Hana Narovcová.
Třídu s dvou a tříletými dětmi – Motýlci, která se nachází v budově školní jídelny,
povedou paní učitelky Bc. Monika Pašíkovská a Ing. Jitka Pecková.
V letošním roce jsme změnili provozní dobu v mateřské škole v Oráčovské ulici, kde
bude provoz od 600 do 1630. Ve školní ulici je polodenní provoz od 630 do 1230. Kapacita
obou mateřských škol je naplněna. V letošním roce nabízíme v úterý od 14 hodin v rámci provozu MŠ angličtinu pro předškoláky, kterou povede Andrea Procházková, DiS.
V základní škole jsme 2. 9. spolu s panem starostou a místostarostou přivítali dvacet
tři prvňáčků. Třídní učitelkou je zde Mgr. Jaroslava Řehořová a ve třídě jí bude pomáhat
asistentka pedagoga Radka Vodrážková.
Novinkou je přípravná třída, do které chodí deset dětí. V této třídě učí Markéta Sojková, DiS., a pomáhá jí asistentka pedagoga paní Miroslava Orosová.
Posilou se pro nás stala paní Mgr. Klára Kavalerová, která učí matematiku, fyziku a
anglický jazyk na druhém stupni. Ing. Jitka Pecková vyučuje Vv a ČaSP na prvním
stupni a zároveň je vychovatelkou ve školní družině. V tomto školním roce je v 1., 3. a
7. třídě asistent pedagoga. V 1. tř. je to Radka Vodrážková, ve 3. tř. Tereza Fridrichová a
v 7. tř. Mgr. Helena Jarošová.
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Během prázdnin jsme za pomoci pana Luďka Hlaváčka zkvalitnili na druhém stupni
počítačovou síť a ve třídách je funkční Wi-Fi. Posíleno bylo také připojení k internetu.
Tyto úpravy proběhly kvůli nově pořízené technice. V rámci projektu Boříme bariéry
(projekt podaný v rámci 2. výzvy MAS Rakovnicko – IROP – vzdělávání) jsme školu
vybavili třiceti iPady pro žáky, čtyřmi iPady pro učitele, počítačem na zprávu iPadů,
dvěma mobilními dobíjecími základnami a v učebně první třídy je nová interaktivní tabule. Do konce roku vyměníme počítače v učebně počítačů, kam během prázdnin přibyla 3D tiskárna a 3D scanner. Cílem je zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných
předmětů, cizích jazyků a matematiky. Celkové vybavení je v hodnotě 1 321 839 Kč.
V rámci projektu Boříme bariéry postupně vybavujeme učebny fyziky, chemie a přírodopisu a školní dílny pomůckami v hodnotě 1 925 313 Kč. Cílem je zatraktivnit žákům výuku v přírodovědných předmětech a udělat ji názornější. Žáci budou např. pracovat s měřícími senzory, používat nové mikroskopy, uvidí názorné pokusy. Ve školních
dílnách je nové vybavení pro práci se dřevem a kovem.
Během prázdnin jsme v rámci projektu Boříme bariéry pořídili nový nábytek do
učebny první třídy, matematiky, zeměpisu, přírodopisu, fyziky, anglického a německého
jazyka a školních dílen v hodnotě 1 061 629 Kč. Zkvalitnili jsme tak prostředí pro žáky a
učitele.
Během školního roku se budou v rámci projektu Boříme bariéry a navazujícího projektu Cesta do školy (projekt podaný v rámci 6. výzvy MAS Rakovnicko – IROP –
vzdělávání) rekonstruovat školní dílny včetně školní kuchyňky. Na jaře se upraví zeleň
v okolí budovy druhého stupně. O hlavních prázdninách dojde k rekonstrukci odborných
učeben druhého stupně (elektřina, osvětlení, lino, umyvadla, dveře), vybuduje se bezbariérový přístup do patra včetně bezbariérového WC v budově prvního i druhého stupně.
V rámci projektu Cesta do školy se ve druhém pololetí vybaví nábytkem druhá místnost školních dílen a školní kuchyňka, ve které se vytvoří čtyři pracoviště. 3D interaktivními počítačovými modely se vybaví přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie. Závěsné
názorné tabule pořídíme do výuky anglického jazyka, matematiky a předmětu člověk a
jeho svět. Pořídíme další pomůcky do fyziky a přírodopisu.
V rámci projektu Šablony 2017 – 2019 (projekt OPVVV) jsme v uplynulém školním
roce realizovali šest přednášek pro rodiče: Trestní odpovědnost dětí a mládeže, průběh
trestního řízení – René Černý; Vadné držení těla a plochonoží u dětí - Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.; Kompetence pro budoucnost – Ilona Urbanová; Bezpečně
v kyberprostoru – riziková komunikace a ochrana před jejím působením – Mgr. Petr
Koníř; Podpora dítěte při vzdělávání – spolupráce rodiny se školou a Problémy
s chováním – PhDr. Václav Mertin. Během školního roku chodili žáci 4. a 5. tř. do čtenářského klubu. Z projektu jsme financovali školního asistenta v první třídě (září – červen) a chůvu pro dvouleté děti v mateřské škole (září – prosinec). Financováno bylo také
školení pedagogů.
V rámci projektu Šablony II (projekt OPVVV) budeme v tomto školním roce realizovat školení pedagogů, doučování pro žáky, čtenářský klub a projektové dny ve škole
i mimo školu.
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Také v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektů Mléko do škol a
Ovoce do škol. Každé pondělí žáci dostanou zdarma ovoce nebo zeleninu a mléčné výrobky.
V rámci projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji II bude podpořeno deset žáků.
Každoročně dochází k nákupu nových učebnic a pracovních sešitů. Letos jsme do této
aktivity investovali 212 492 Kč. Všechny nové učebnice p. Konířová obalila a věřím, že
si jich budou žáci vážit a nebudou je ničit.
Žáci šesté třídy se 10. – 14. 9. 2019 zúčastnili kurzu ekologických a sportovních aktivit, který proběhl v rekreačním středisku Pohoda na Zvíkovci u Berounky.
Od 17. 2. 2019 do 22. 2. 2019 se konal lyžařský výcvikový kurz v Českých Hamrech
v Krušných horách. Zúčastnilo se 27 žáků. Výcvik probíhal ve dvou skupinách lyžařů a
dvou skupinách úplných začátečníků. Na závěr kurzu se kromě dvou žáků (nedokončili
ze zdravotních důvodů) všem začátečníkům podařilo osvojit si základní lyžařské prvky a
sjet „modrou“ sjezdovku. Letošní lyžařský výcvikový kurz je naplánován od 23. 2. 2020
do 28. 2. 2020 opět v Českých Hamrech.
26. 5. – 1. 6. absolvovalo 17 žáků jazykový kurz v anglickém Berkshire College. Žáci
se zúčastnili výuky angličtiny a navštívili Londýn, Windsor Castle, Warner Bros Studios, Oxford a Westminster.
V loňském školním roce absolvovali žáci 3. a 4. třídy výuku plavání. Doprava byla
hrazena z projektu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019. Výuku
hradila škola. Výuka měla smysl, protože plavat se z 36 žáků naučilo 22 a 10 žáků se
v plavání zdokonalilo. V letošním školním roce budou žáci 3. a 4. tříd jezdit do Žatce
8. 4. – 10. 6. 2020.
Do školního roku 2019/2020 Vám všem přeji hodně dobrých kamarádů, malých i velkých úspěchů a především klidu a pohody. Doufám, že všichni budeme dodržovat ve
škole i mimo ni pravidla slušného chování, tolerance, vzájemné pomoci a společně si
budeme vytvářet příjemné školní prostředí.
Mgr. Petr Koníř, ředitel Základní školy a mateřské školy Jesenice

Sportovní klub Karate Outlaw Shotokan
Náš klub karate působí v tomto regionu již více než 7 let. Jsme zaměřeni hlavně na
trénink dětí a mládeže, i když samozřejmě velmi rádi mezi sebe přivítáme i dospělé.
V klubu se věnujeme více tradiční formě karate, a to stylu Shotokan. Toto bojové umění
pak vhodně kombinujeme s prvky JIU-JITSU a JUDO. To náš klub přivedlo ke
spolupráci s Českým svazem JIU-JITSU. Naši členové tím získávají účinné techniky
sebeobrany.
Tréninky probíhají ve sportovní hale v Nučicích a od roku 2017 také ve sportovních
zařízeních v Kolešově, v Kryrech a v Jesenici. V současné době má náš klub 90 členů a
sdružuje děti, mládež i dospělé z širokého okolí. V současné době jsou naše tréninky
vedeny šesticí zkušených a certifikovaných trenérů.
Přestože jsme spíše zaměřeni na tradiční formu bojového umění karate, zúčastňujeme
se pravidelně republikového turnaje NARAMA SEITO v Plzni, kde naši závodníci vždy
dosahují medailových umístění. Každoročně, v čase hlavních školních prázdnin,
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pořádáme pro naše členy týdenní letní soustředění. Tradičně již také veřejně
vystupujeme se svou ukázkou na jarmarku v Nučicích. Od roku 2017 nás na těchto
vystoupeních doprovází skupina bubeníků z gymnázia v Hostivicích a rytmy jejich
bubnů propůjčují našemu vystoupení fantastickou atmosféru. V roce 2017 jsme jako
klub navázali úzký kontakt s mezinárodní asociací IASK (International Association of
Shotokan Karate) se sídlem v Londýně a od té doby se uskutečnilo několik společných
akcí, jakými byly semináře a vzájemné klubové závody.
Každým rokem pořádáme v měsíci září nábor nových členů a na veřejně přístupném
tréninku se pak mohou zájemci seznámit s naším klubem a tímto bojovým uměním.
Je již naší několikaletou tradicí, že klub koncem roku pořádá Klubové předvánoční
setkání „Za-Rei“, kam jsou pozváni všichni členové, jejich rodinní příslušníci a přátelé
našeho klubu. Hlavně děti si pro tento okamžik připraví svůj vlastní program a
předvedou, co se z karate nebo Jiu-Jitsu naučily. V současné době pořádáme nábor
dětí v ZŠ Jesenice. Máme zájem o vážné zájemce, kterým rodiče pomůžou v prvním
roce cvičení s docházkou a podporou.
Naše stránky: www.karate-outlaw-shotokan.cz, jsme i na FB.
Luboš Práger
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Ohlédnutí kulturní komise za proběhlými akcemi
Rekordní návštěvnost za posledních pět let
České filmy jako Lovení, Ženy v běhu, Teroristka zaznamenaly letos největší úspěch.
Rekordní návštěvnost cca 340 lidí strhl nejoblíbenější film této sezóny, a to Ženy v běhu.
Letní kino Jesenice celkem navštívilo téměř 900 lidí, v průměru 111 na jedno promítání.
Máme velkou radost, že letní kino přilákalo tolik diváků. Těšíme se na další sezónu.
Poděkování patří Jitce Jacákové za provozování občerstvení a manželům Fialovým za
promítání.

Pozvánky na kulturní akce
Kulturní komise si pro Vás na letošní podzim a zimu připravila několik akcí. Dovolte
mi, abych Vás na ně srdečně pozvala.
První akce proběhne 12. 10. 2019 od 20.00 hod. na sále Kulturně společenského centra
Jesenice. Zavítá k nám pochodová kapela Ensdorf z Německa u příležitosti svého
70letého výročí. Občerstvení je zajištěno z Bowling baru, vstupné dobrovolné.
Hned v neděli 13. 10. 2019 můžete přijít s dětmi na tradiční drakiádu na poli mezi
zahrádkami. Sraz je ve dvě hodiny, draky a pěkné počasí s sebou.
Máte rádi nesmrtelné hity skupiny ABBA? Tak přijďte 19. 10. 2019 od 20.00 hod. do
Kulturně společenského centra Jesenice na českou skupinu ABBA.cz, která přiveze
dokonalou show a energii. Zakládá si na perfektním provedení hudby a na dokonalém
nastudování jednotlivých partů, zvuků a aranží. Devizou kapely je především 100% živé
hraní bez jakýchkoliv podtáček či základů a energická show podpořená nesmrtelnými
hity skupiny ABBA (zdroj ABBA.cz). Vstup na sál bude již od sedmi hodin. Vstupenky
budou v předprodeji u p. Klementovičové na Městském úřadě Jesenice, cena
v předprodeji je 200 Kč, potom na místě 250 Kč.
Tradiční lampiónový průvod se uskuteční 1. 11. 2019. Trasa bude ještě upřesněna. Od
šesti hodin se mohou Vaše děti těšit na diskotančení s panem Ladrou v KSC Jesenice.
Protože k oslavám Halloweenu neodmyslitelně patří strašidelné převleky, budou mít děti
v masce vstup zdarma.
7. 12. 2019 od 17.00 hod. v KSC nás čeká neméně oblíbená akce pro děti, a to
mikulášská show. I tentokrát k nám zavítá slavná trojce s nadílkou pro děti.
Poslední akce, která nás čeká do konce roku, je zájezd do Strašnického divadla v Praze
na představení Boeing - Boeing aneb Tři letušky v Paříži. Jedná se o komedii z pera
geniálního autora Marca Camolettiho. Odjezd je 15. 12. 2019 v 11.30 hod. z
Mírového náměstí. Vstupenky budou v prodeji po 19. říjnu, doprava stojí 150 Kč a
vstupenka je za 350 Kč. Vstupenky jsou nevratné. Náhradu si v případě neúčasti zjedná
každý sám. Obsazení: Irena Máchová, Eva Burešová/Eva Perkausová/Eliška Dohnalová,
Bára Mottlová, Miroslav Šimůnek/David Gránský, Vojta Efler, Hana Gregorová.
Za KK Anna Poláková
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CENTRUM ANABELL, z. ú., bylo založeno v roce 2002.
POSLÁNÍ ORGANIZACE:
Pomoc a podpora osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým při řešení situace
spojené s tímto onemocněním.
PRIORITNÍ OBLASTI, VE KTERÝCH ANABELL PŮSOBÍ:
 Poskytování odborných služeb klientům
 Zvyšování povědomí o tématu poruch příjmu potravy
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:









Odborné sociální poradenství (ambulantně a jako internetové poradenství)
Peer konzultantství
Rodinná sezení
Nutriční poradenství/terapie
Služby následné péče (ambulantně)
Terénní sociální poradenství
Psychologické poradenství
Telefonická krizová pomoc prostřednictvím Linky Anabell

MÍSTA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB:
 KONTAKTNÍ CENTRUM ANABELL BRNO
 KONTAKTNÍ CENTRUM ANABELL PRAHA
 KONTKATNÍ CENTRUM ANABELL OSTRAVA
/O aktuální nabídce a dostupnosti služeb jednotlivých kontaktních center informuje web
Anabell www.anabell.cz/
DALŠÍ AKTIVITY:
 Programy primární prevence
 Workshopy pro klienty, odborníky, veřejnost
 Stáže a praxe pro studenty
 Vydavatelská a ediční činnost
Ročně využije služeb Centra Anabell prostřednictvím všech nabízených aktivit cca
2 000 klientů ve zhruba 8 000 kontaktech.
Počet přednášek se pohybuje kolem 100 akcí ročně pro 2 000 posluchačů.
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Kontakty:
Centrum Anabell, z. ú.
Masarykova 506/37
602 00 Brno
Tel.: 542 214 014
Mobil: 724 824 619
E-mail: posta@anabell.cz
LINKA ANABELL/Telefonická krizová pomoc/ 774 467 293
INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ: iporadna@anabell.cz
SLEDUJTE NÁS NA:
www.facebook.com/centrum.anabell
www.instagram.com/anabell_cz

Vlastivědné muzeum Jesenice
Štrúdlové slavnosti 2019
Letošní Štrúdlovky trhly rekord v návštěvnosti. Dorazilo hodně lidí i z okolí. Skvělá
atmosféra se nesla celým odpolednem. Dvůr byl zaplněn do posledního místa, kapela
MP5 hrála skvěle a všichni se samozřejmě těšili nejvíc na ochutnávku soutěžních
štrúdlů. Těch se letos sešlo 17. O pohoštění se opět postarala Saša Laubrová, vystoupilo
Štěpánčino divadlo pro děti z Litoměřic. Pro soutěžící byly připraveny dárky za účast
v soutěži a pěkné výherní ceny. Návštěvníci si mohli prohlédnout zdarma i výstavu Fotoklubu Jesenice a obrazů Miroslava Mottla a Karla Příhody. Do poroty zasedl starosta
Jan Polák, kouzelník a sběratel Pavel Langer, který se postaral o unikátní letní výstavu
vykládacích karet, a David Kinský, který nám pomohl s doprovodnou akcí k výstavě
o zpracování dřeva. Výherci letošních štrúdlů: kategorie nejkrásnější: 1. místo Ilona
Alexijová, 2. Jiřina Šímová, 3. Jitka Valušová a kategorie nejchutnější: 1. místo Tereza
Bílá, 2. Jiřina Šímová, 3. Jaroslava Šnoblová. Absolutním vítězem soutěží se stala Jiřina
Šímová. Porota udělila ještě jednu cenu za sebe, a sice Jitce Valušové za slaný štrúdl.
Všem soutěžícím děkujeme, bez nich by se totiž Štrúdlové slavnosti nemohly pořádat,
a poděkování patří také městu Jesenice za finanční podporu.
Co v muzeu:






Výstava Fotoklub Jesenice, Miroslav Mottl a Karel Příhoda do 27. 10. 2019
Výstava Dřevo v životě našich předků do 30. 10. 2019
Výstava k výročí muzea od 7. 11. 2019 do 20. 12. 2019
Přednáška „Na bramboře kolem světa“ 25. 10. 2019 od 17 hodin
Advent v muzeu 30. 11. 2019
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Vítěz každé skupiny získá finanční odměnu 1000,- Kč za skupinu. Připraveny jsou
i věcné ceny od pivovaru Bakalář a celou akci podporuje město Jesenice.
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20. 7. JesFest

27. 7. Anenská pouť v Podbořánkách
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17. 8. Středověká Jesenice 2019

11. 9. Vernisáž výstavy Fotoklubu Jesenice, Miroslava Mottla a Karla Příhody

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve
všech barvách a slepičky Green Shell – typu Araukana. Stáří: 14 – 19 týdnů.
Cena 159 – 209 Kč/ks. Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek: cena dle poptávky
Prodej se uskuteční v neděli 13. 10. a 10. 11.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
ve čtvrtek 24. 10.: 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
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PŘEHLED AKCÍ MĚSTA JESENICE A BLÍZKÉHO OKOLÍ
Měsíc
Říjen
so
ne
ne
pá
so
ne
pá
so

Datum

Čas

Název akce/ místo/ pořádá

5. 10.
6. 10.
6. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
18. 10.
19. 10.

2000
1130
1600
1900
2000
1430
2000
2000

so

19. 10.

830

New Rebels – bluegrass z Kladna/ Hudební klub Truhlárna
Turnaj v bowlingu/ Bowling bar Jesenice
Tvoření z kaštanů/ Hostinec Drahouš
Barmanská show se speciálním hostem + lokální DJ's/ Bowling bar Jesenice
Pochodová kapela Ensdorf/ KD Jesenice/ KK
Drakiáda/ pole k zahrádkám/ KK
LUA – písně z Irska/ Hudební klub Truhlárna
ABBA.cz – koncert/ KD Jesenice/ KK
Lanýžové dezerty, čokoládové polevy a ozdoby/ obor Cukrář/ ISŠ Jesenice,
provozovna Nezvalova ulice
Sběr papíru: ZŠ Jesenice
„Na bramboře kolem světa“ – cestovatelská přednáška/ Vlastivědné muzeum
Jesenice/ Muzejní spolek města Jesenice
Den hospodářských přebytků/ Hostinec Drahouš

21. – 24. 10.
pá

25. 10.

pá
25. 10.
Listopad
pá
1. 11.
so
2. 11.
7. 11. – 20. 12.
so
9. 11.

1700
1900
1700
2000
1900

so

16. 11.

2000

pá

29. 11.

2000

pá, so

29. – 30.
11.

800 –
1700

so
so
Prosinec
pá
so

30. 11.
30. 11.

1300

6. 12.
7. 12.

1600
1700

čt

12. 12

800

so

14. 12.

1900

ne

15. 12.

1130

út
út

17. 12.
24. 12.

1530
1430

Lampiónový průvod/ KD Jesenice/ KK
Pink Floyd acoustic duo – netradiční cover band/ Hudební klub Truhlárna
Výstava k výročí muzea/ Vlastivědné muzeum Jesenice
One man show Miloše Knora/ KD Jesenice/ pořádá Bowling bar
Šoury Roury – hospodská poetika, šanson, folk a rock z Rakovníka/ Hudební
klub Truhlárna
Rakovnickej potok/ Hudební klub Truhlárna
Start do Adventu s ISŠ Jesenice – Den otevřených dveří školy – výstava,
tvoření pro děti a veřejnost, načerpání inspirací z oblasti floristiky, zdobení a
tvoření cukrářských výrobků
Advent v muzeu/ Vlastivědné muzeum Jesenice
Rozsvícení vánočního stromu/ náměstí/ KK
Mikulášská/ Hostinec Drahouš
Mikulášská show pro děti/ KD Jesenice/ KK
NEŘEŽ – výroční večer 10 let hudebního klubu TRUHLÁRNA/ Hudební
klub Truhlárna
Vystoupení skupiny Underground Comedy/ KD Jesenice/ pořádá Bowling
bar
Zájezd do Strašnického divadla na komedii Boeing – Boeing aneb Tři letušky
v Paříži/ KK
Moderní trendy v adventní floristice/ KD Jesenice/ ISŠ Jesenice
Koncert/ kaple Drahouš
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