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Ohlédnutí za Předvánočním koncertem
Kulturní komise ve spolupráci s místními školami uspořádala Předvánoční koncert, jehož součástí byly i malé prezentace škol. Každá škola měla v předsálí svůj výstavní panel, na kterém prezentovala svou činnost. O výzdobu se postarala Integrovaná střední
škola Jesenice ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Jesenice. Součástí
koncertu byl i prodej vánočního cukroví a vánočních vazeb, které si mohli přítomní zakoupit během přestávky.
Dovolte mi jménem kulturní komise poděkovat všem, kteří se na přípravách koncertu
podíleli, především pak paní učitelce Janě Doležalové. Velké díky patří všem účinkujícím a jejich učitelům, odvedli nemalou práci a díky ní dokázali téměř dvěma stovkám
přítomných zpříjemnit (před)vánoční čas.
Za kulturní komisi moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Tříkrálový koncert NEŘEŽ
Na úvod letošního roku si pro Vás kulturní komise opět připravila Tříkrálový koncert.
O krásné zakončení vánočního času se postarala hudební skupina Neřež, která nebyla
v Jesenici poprvé. Již několikrát jste ji mohli slyšet v Hudebním klubu Truhlárna, ale ve
zcela zaplněném jesenickém kostele sv. Petra a Pavla zahrála poprvé. Během koncertu
zazněly vánoční lidové písně, písně jejich vlastní tvorby ještě z dob spoluúčinkování se
Zuzanou Navarovou a jednu již téměř zapomenutou skladbu zahrál a zazpíval Martin
Louženský.

Lentilky, Smybox, Thomas Lupino, Sekvence …
9. ples města Jesenice
V pátek 26. ledna 2018 se konal v prostorách kulturního domu již 9. městský ples.
Přestože byl program plesu zmíněn na stránkách týdeníku Raport, díky různým okolnostem byli pořadatelé nuceni na poslední chvíli složení programu trochu změnit. Během
úvodního slova starosty, který se chopil „moderování“ celého večera, vystoupila taneční
skupina Lentilky. Tanečnice této skupiny zaznamenaly v nedávné době velký úspěch,
kdy se staly mistryněmi světa v country tancích. Následně starosta vyzval všechny přítomné k prvnímu tanci večera a prvních 15 párů obdaroval kupony na pivo zdarma. Po
druhém, tentokrát stepařském vystoupení Lentilek opět v country rytmu, se kormidla
večera chopila hudební skupina SEKVENCE, která svými melodiemi hostila v sále kulturního domu na 270 tanečníků a tanečnic do brzkých ranních sobotních hodin. Pouze
kolem 23.00 hodiny jejich vystoupení na malou chvilku přerušil a večer svým žonglérským umem zpestřil Thomas Lupino, který dokonce žongloval i se smetákem a vše zakončil obtížným prvkem se dvěma diaboly (pozn. žonglovací pomůcka skládající se
zpravidla z tenkého středu a dvou polokoulí) prohozenými za zády a mezi nohama. Poté
se již naplno rozjel prodej tomboly, která čítala přes 500 cen. Ceny do tomboly věnovali
různí dárci, firmy, spolky, sdružení nebo místní živnostníci, kterým potleskem v úvodu
plesu poděkovaly všechny přítomné zábavychtivé tanečné páry. Z celého večera si mohl
každý kromě dobrého kulturního zážitku odnést i upomínku v podobě fotografie, kterou
zdarma vyhotovil tzv. SMYBOX (pozn. foto koutek).
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Celý večer se nesl ve velmi příjemné a poklidné atmosféře a přítomní pořadatelé nemuseli řešit žádný společenský prohřešek nebo pošťuchování. K poklidnému průběhu tanečního večera a zintenzivnění kulturního zážitku zcela jistě přispěla také velmi povedená výzdoba kulturního domu, na které společně spolupracovali pedagogové ze ZŠ, MŠ
a PrŠ Jesenice a ISŠ Jesenice.
Za město Jesenice děkujeme všem zaměstnancům městského úřadu a technickým službám, kteří se společně postarali o veškeré přípravy plesu. Poděkování patří také všem
sponzorům a dárcům, bez nichž by tombola nebyla tak bohatá. V neposlední řadě je třeba poděkovat výše uvedeným školám za nádhernou výzdobu kulturního domu.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Tříkrálová sbírka
Počátkem tohoto roku pořádala Charita Česká republika ve dnech 1. – 15. ledna Tříkrálovou sbírku. V Jesenici jsme se jako každý rok do této charitativní akce zapojili se žáky
školní družiny a internátu ze ZŠ, MŠ a PrŠ Jesenice v doprovodu vychovatelek. Poprvé
jsme vyšli do ulic po vánočních prázdninách ve středu 3. ledna. I v letošním roce jsme se
rozdělili a utvořili dvě skupinky koledníků. V odpoledních hodinách jsme při tříkrálové
obchůzce a v kostýmech Tří králů navštívili několik institucí, obchodů a domácností
a všude se setkali se vstřícností občanů, kteří nám přispěli do pečlivě zapečetěných pokladniček. Všem jsme nejprve zazpívali tříkrálovou koledu a následně popřáli všeho
dobrého do nového roku 2018. Po skončení Tříkrálové sbírky jsme rozpečetili pokladničky ve spolupráci s paní Klementovičovou na Městském úřadě v Jesenici. Občané byli
i letos velice štědří, výnos letošní sbírky činí 10 134 Kč. Za příspěvek každý opět obdržel dárky od Tří králů – kapesní kalendáře, informační letáčky o probíhající TS a cukry
s logem Charity ČR. Touto cestou bychom chtěli co nejsrdečněji všem občanům za milé
přijetí našich koledníků a za štědrost upřímně poděkovat. Finanční částku odesíláme na
účet Charity ČR, 65 % se pak vrací zpět škole. Finanční obnos použijeme na podporu
žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (dětský domov, pěstounská péče), kteří jsou ubytováni na internátě naší
školy.
Za žáky a zaměstnance školy Libuše Šmausová

Zubní pohotovost
Pohotovostní službu o svátcích zajišťuje Dental Asistance, s.r.o., (Sportovců 2457,
272 01 Kladno).
Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou vždy od 8.00 do 12.00 hodin a v březnu
probíhají takto:
3. 3. MUDr. Domanja; Rakovník, Nádražní 6, kontakt: 313 518 892
10. 3. MUDr. Domanja; Rakovník, Nádražní 6, kontakt: 313 518 892
17. 3. MUDr. Domanjová; Rakovník, Nádražní 6, kontakt: 313 518 892
24. 3. MUDr. Fořt; Rakovník, nábř. T. G. Masaryka 726, kontakt: 739 676 153
31. 3. MUDr. Fořt; Rakovník, nábř. T. G. Masaryka 726, kontakt: 739 676 153
http://www.nemorako.cz/aktuality/zubni-pohotovost/
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Vlastivědné muzeum Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice srdečně zve na Velikonoční výstavu, která bude zaměřena
na velikonoční neděle a tradice. Výstava bude sestavena ze sbírek muzea a doplňovat ji
bude jarní výzdoba, kterou připraví Integrovaná střední škola Jesenice. Výstava začíná
1. března a potrvá do 8. dubna 2018.
Druhá výstava bude probíhat souběžně a připraví ji Základní škola, Mateřská škola
a Praktická škola Jesenice. Výstava se jmenuje „Od jara do jara v ZŠ, MŠ a PrŠ“ a představí rok, jak ve škole probíhá, co se všechno připravuje a děje a jak škola žije. Přijďte
se naladit na jaro a blížící se velikonoční svátky.
Nikola Štefánková

Jeseničtí loutkáři
Loutkářské sdružení ve spolupráci s Kulturní komisí při MěÚ v Jesenici Vás zve na
připravované pásmo s mladým nevidomým umělcem panem Petrem Haluškou, absolventem Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze, které se uskuteční dne 13. března 2018 od
17 hodin pod názvem OD FORTEPIANA KE KLAVÍRU v kulturním domě
v loutkovém divadle.
Přátelé klasické hudby, přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění a hudební ukázky
z různých časových období hudební tvorby a možná ještě něco navíc…
Vynasnažíme se spolu s Petrem vytvořit pro posluchače nenucenou, přátelskou atmosféru, atmosféru nabitou pozitivní energií. Těšíme se také na účast mládeže, která hraje
na nějaký hudební nástroj!
Přátelé, těšíme se na Vaši účast!
Vaši jeseničtí loutkáři

Muzejní spolek města Jesenice
Muzejní spolek města Jesenice a Vlastivědné muzeum Jesenice zve na předvelikonoční akci s názvem „Veselé Velikonoce“. Ta se bude konat 24. března od 13 hodin
v jesenickém muzeu.
Tentokrát bude doplněna ochutnávkou postních a velikonočních jídel. Budou opět
probíhat ukázky zdobení kraslic, pletení pomlázky, dílny pro děti a dokonce budeme
péct perníky podle původní receptury z dřevěných forem. Součástí bude velikonoční
jarmark s hudbou. Přijďte s námi přivítat jaro!
Nikola Štefánková

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell – typu Arakauna. Stáří: 15 – 20 týdnů.
Cena 159 – 195 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: sobota 3. 3.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
sobota 17. 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
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek: cena dle poptávky
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
Akce mateřské školy
25. 1. Divadlo Kolem – O líné Čiperce
25. 1. Mgr. Jana Doležalová – přednáška na téma Budeme mít školáka: školní zralost dětí, činnost přípravy dítěte do školy
6. 2. klaun Tů Tů – dopravní výchova
15. 2. PhDr. Václav Mertin – přednáška na téma Odměny a tresty ve výchově
a vzdělávání
28. 2. kino v KD Jesenice – film Esa z pralesa

Akce základní školy
15. 1.
17. 1.
19. 1.
26. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.
7. 2.
27. 2.
28. 2.

Bovýsek – maskot projektu Ovoce a zelenina do škol: 1. – 3. tř.
focení žáků první třídy
přednáška Ing. Jana Poláka – workoutové hřiště
soutěž ve skoku do výšky: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
Městské divadlo Kladno – Mnoho povyku pro nic: 7. – 9. tř.
Divadlo JKT Rakovník – Káťa a Škubánek: 1. tř.
rozdání opisu vysvědčení
divadlo Karavana – Evropa II: I. stupeň
focení 9. tř. na ročenku
kino v KD Jesenice – film Esa z pralesa: I. stupeň

Akce pro veřejnost
3. 3. od 14.00 do 16.30 dětský karneval v KD Jesenice
19. – 22. 3. sběr papíru
20. 3. přednáška v MŠ na téma Školní zralost, Pedagogicko – psychologická
poradna Rakovník

Úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách
20. 12. finále přírodovědné soutěže – Příroda, ve které žijeme
14 družstev: 4. místo – Martina a Markéta Laubrovy, Klára Prasková, Tereza Kejlová, Marie Duchková, Roman Bešík, Matěj Louženský, Eliška
Kudráčová (7. tř.) a Tran Sy Nguyen (8. tř.)
30. 1. okresní kolo olympiády v českém jazyce
23 soutěžících: 8. místo – Veronika Končeková (9. tř.)

Pedikúra
Každé úterý od 8 do 12 je v budově MěÚ nově otevřena pedikúra.
Objednávky na tel. č. 602 761 022, Klára Louženská.
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