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Rekonstrukce kulturního domu
Hledá se zodpovědný provozovatel
Na začátku letošního roku se město Jesenice pustilo do poslední etapy oprav kulturního
domu, která spočívá v kompletním přebudování nevyužívaného suterénu a bývalého výčepu na malé restaurační zařízení s dvěma bowlingovými drahami, kulečníkem a šipkami. Na základě výsledku výběrového řízení provádí stavební práce v hodnotě 5.988.592
Kč bez DPH firma DROPS GROUP, a. s., Oráčovská 416, Jesenice. Kromě stavebních
úprav bývalých skladovacích prostor suterénu kulturního domu projdou rekonstrukcí
i stávající toalety sloužící jako hlavní sociální zázemí sálu. Toalety budou sloužit i pro
nově zrekonstruované prostory. Ostatně o tom, jak budou nové toalety vypadat a zda
půjde o změnu k lepšímu, se mohli přesvědčit účastníci tradiční pěvecké soutěže Notička
a taneční zábavy Staročeských májů. Už pro tyto akce zhotovitel zajistil částečné zprovoznění toalet.
Pro nový provoz baru s bowlingovými drahami hledá město Jesenice zodpovědného
a spolehlivého provozovatele, který zajistí chod malé kuchyňky, výčepu s barem a zajistí
obsluhu bowlingu. Zatím plánujeme otevření v průběhu září nebo října letošního roku.
Z nově vzniklých prostor by se v průběhu akcí konaných na sále měla zajistit hlavní obsluha a díky malé kuchyňce by se měly rozšířit služby pro účastníky různých kulturních
akcí.
Případným zájemcům o provoz nového zařízení v suterénu kulturního domu předem děkujeme a vyzýváme je k zaslání stručného životopisu zahrnujícího dosavadní praxi
v oboru na e-mail starosta@jesenice-ra.cz nebo písemně na Městský úřad Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Plánované opravy silnice II/228
Rekonstrukce Oráčovské ulice
Silnice II/228 prochází v průjezdním úseku města Jesenice ulicí Oráčovská. V této ulici
plánuje město Jesenice opravu chodníku a jeho prodloužení až k novému sběrnému dvoru vč. nového veřejného osvětlení. V rámci příprav této rekonstrukce oslovilo město Jesenice správce inženýrských sítí vč. správce komunikace II. třídy s cílem uskutečnit
všechny práce společně v jednom termínu. S ohledem na plánované opravy ulic Žatecká
a Plzeňská jsme se realizaci pokoušeli se všemi domluvit na rok 2020. Společnou realizací investic lze v konečném důsledku docílit i možných úspor.
I z tohoto důvodu jsme vyzvali firmu ČEZ k zahrnutí plánu demontáže nadzemního vedení a uložení kabelů nízkého napětí do země v trase plánovaných oprav chodníků s tím,
že finální úpravu povrchů provede město Jesenice. Bohužel této synergie se nám
s velkou pravděpodobností nepodaří využít, protože firma ČEZ práce plánuje k našemu
překvapení realizovat již v červenci letošního roku. Místo kýžených pozitivních dopadů
společné realizace budeme muset provizorně vyřešit rozvod veřejného osvětlení vč. rozhlasu, který dnes z části vede po betonových sloupech energetické společnosti nebo po
výložnících na rodinných domech určených v rámci investice ČEZu k demontáži.
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V případě plánu oprav kanalizace a vodovodu se podařilo našemu zástupci ve Vodohospodářském sdružení obcí Rakovnicka, Ing. Romanu Valušovi, domluvit zpracování projektové dokumentace a zahrnutí oprav do plánu investic ve stanovený termín. Obdobně
na naše požadavky reagoval i Středočeský kraj prostřednictvím Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, který také plánuje provedení oprav a jejich financování
z Integrovaného regionálního operačního programu přibližně za dva roky. Bohužel se
nám v jednání nedaří prosadit všechny naše požadavky, např. na rozšíření komunikace
minimálně v úseku do Oráčova nebo snížení nivelety vozovky v úseku od Rabasovy ulice na konec města Jesenice.
Načasování realizace projektu na rok 2020 má také opodstatnění z důvodu, že město Jesenice nevlastní všechny pozemky pod současnou trasou ani pod plánovým rozšířením
chodníku. I přes učiněné předběžné ústní dohody s majiteli přiléhajících nemovitostí bude vyřízení samotných převodů trvat minimálně několik měsíců. K tomu je třeba dále
připočítat dobu na zhotovení geometrických plánů. Dále bychom rádi financovali opravu
chodníku z dotačních prostředků Státního fondu dopraní infrastruktury, kam se žádosti
podávají vždy v lednu daného roku.
I přes všechna úskalí pramenící z příprav společného projektu s ostatními správci inženýrských sítí věříme, že se nám vše podaří na rok 2020 připravit a následně zrealizovat
i za pomoci dotace(í).
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Dočkáme se rekonstrukce silnice I/27?
Plánovaná rekonstrukce Žatecké ulice
Nezbývá odpovědět, že stále doufáme, že ano. Projekt, pro jehož realizaci se spojili tři
investoři (město Jesenice, ŘSD a VSOR), se připravuje již déle než rok. Na počátku
jsme předpokládali, že dnes bude již celá Žatecká ulice rozkopána a práce poběží
v plném proudu. Bohužel příprava akce, při které by mělo dojít ke kompletní rekonstrukci silnice, chodníků, veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu, se komplikovala
a její dokončení se stále oddalovalo. V dubnu jsme se konečně dočkali toho, že ŘSD,
pod jehož hlavičkou se pro celý projekt vybírá zhotovitel, vyhlásilo výběrové řízení.
Z důvodu předpokládané výše nákladů, od které se odvíjí způsob pořádání výběrového
řízení, bylo nutné stanovit delší termín pro podání nabídek. Navíc někteří z uchazečů
v průběhu soutěže pokládali dodatečné otázky k jednotlivým podmínkám, čímž došlo
k dalšímu prodloužení procesu výběru zhotovitele. Předminulý týden podali nabídky na
zhotovení akce tři uchazeči, jejichž nabídky byly vyhodnoceny. Nyní běží proces uzavření smlouvy s vítězem soutěže, což je bohužel opět trochu složitější proces. Na náš
dotaz odpověděl zástupce ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic), že by chtěli, aby práce byly
zahájeny v polovině července. Osobně jsem k tomu skeptický, ale jak jsem uvedl
v úvodu, nezbývá, než doufat.
Samozřejmě předpokládáme, že ihned po zjištění konkrétních informací k plánované
stavbě se pokusíme svolat informační schůzku, na které bychom se zhotovitelem projednali plán stavby a dohodli komunikaci s občany.
Za vedení města Jesenice Ing. Roman Valuš, místostarosta
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
Pozvánka na výstavu prací žáků
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 31. 5. v 17 hodin ve výstavním sále Vlastivědného
muzea Jesenice. Výstava potrvá do 2. 9. 2018.

Akce mateřské školy
4. 4.
12. 4.
25. 4.
15. 5.
16. 5.
29. 5.
30. 5.

návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ
kouzelnické představení se zvířátky
přednáška pro rodiče: Hranice a meze ve výchově – PhDr. Václav Mertin
přednáška pro rodiče Děti a emoce – Mgr. Sylvia Jančiová
hudební představení Hrátky s písničkami
třídní schůzka
představení Boudo, budko – žáci první třídy

Akce základní školy
4. 4.
9. 4.
17. 4.
17. – 18. 4.
17. 4.
19. 4.
24. 4.
26. 4.
27. 4.
9. 5.
10. – 11. 5.
11. 5.
16. 5.
17. 5.
17. 5.
18. 5.
24. 5.
25. 5.

zahájení výuky plavání – 3. a 4. tř.
zápis do 1. třídy
testování PISA 2018
exkurze do Vlašimi
dopravní hřiště Rakovník – 3. a 4. tř.
třídní schůzky
školní kolo Pythagoriády
ŠD: divadlo Řimbaba – představení Vesmírná odysea
překážková dráha: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
Bovýsek – projekt Ovoce a zelenina do škol: 1. – 3. tř.
exkurze Český Krumlov, Mauthausen: 6. – 9. tř.
Revolution Train – protidrogový vlak: 7. – 8. tř.
exkurze do Botanické zahrady v Praze: 5. a 7. tř.
akce Dobroděj na kole
představení ke Dni matek Boudo, budko – žáci první třídy
ochutnávka mléčných výrobků – projekt Mléko do škol
překážková cyklodráha: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
výlet 2. a 4. tř. do Plas

Úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách
19. 4. Okresní ekologická soutěž: „Ekologická abeceda“
I. kategorie, 23 dvojic: 5. – 12. místo: Vojtěch Kouřil, Jan Trpák (5. tř.)
II. kategorie, 29 dvojic: 7. – 10. místo: Martina Laubrová, Klára Prasková (7. tř.)
III. kategorie, 26 dvojic: 3. místo: Veronika Končeková, Julie Rácová (9. tř.)
13. – 14. místo: Tran Sy Nguyen (8. tř.)
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26. 4. Křivoklátská sovička
Mladší žáci, 14 družstev: 1. místo: Vojtěch Kouřil, Jan Trpák,
Natálie Mottlová, Eliška Machová (5. tř.)
10. 5. Mladý zahrádkář
kategorie A, 24 žáků: 4. – 8. místo: Vojtěch Kouřil (5. tř.)
9. – 12. místo: Jan Trpák (5. tř.)
kategorie B, 26 žáků: 3. místo: Julie Rácová (9. tř.)
6. – 7. místo: Veronika Končeková (9. tř.)
12. místo: Markéta Laubrová (7. tř.)
17. 5. Botanická soutěž: „Rostliny a včely“
kategorie I., 24 žáků: 12. – 13. místo: Eliška Pavlisová (5. tř.)
kategorie II., 32 žáků: 5. – 7. místo: Markéta Laubrová (7. tř.)
kategorie III., 23 žáků: 3. místo: Julie Rácová (9. tř.)
9. – 10. místo: Veronika Končeková (9. tř.)
11. – 12. místo: Tran Sy Nguyen (8. tř.)
Základní škola a mateřská škola Jesenice děkuje paní Řebcové za knihy, které dětem věnovala do školní knihovny.

Exkurze do Českého Krumlova a Mauthausenu
Ve dnech 10. - 11. května 2018 proběhla další dějepisná exkurze žáků ZŠ a MŠ Jesenice. Tentokrát měla dva cíle: památky města Český Krumlov a koncentrační tábor
Mauthausen v Rakousku. Exkurze se spolu s námi zúčastnili i žáci ZŠ Kralovice. Tento
výlet za poznáním byl druhým v pořadí návštěv bývalých koncentračních táborů (v loňském roce jsme navštívili koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim v Polsku).
První den exkurze jsme si s průvodcem prohlédli nejvýznamnější pamětihodnosti jihočeského města Český Krumlov, které je od r. 1992 zapsáno na seznamu UNESCO,
a areál cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, který je v současnosti jediným fungujícím mužským cisterciáckým klášterem v ČR (trvale zde žijí 4 mniši).
Druhý den jsme absolvovali asi dvouhodinovou komentovanou prohlídku proslulého
koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku.
Tábor fungoval v letech 1938 – 1945 a patřil mezi ty úplně nejhorší. Bylo sem deportováno kolem 200 000 osob, z nichž zahynula více než polovina (odhady jsou cca 120
000). Tisíce vězňů byly ubity, zastřeleny, zavražděny injekcemi nebo usmrceny zmrznutím při tzv. koupelích smrti. Další byli zavražděni v plynové komoře. Spousta ubožáků zemřela také následkem bezohledného vykořisťování pracovní síly ve spojení
s týráním, nedostatečným přísunem kvalitní potravy, nevhodným ošacením a chybějící
lékařskou péčí.
Mimo jiné sem byli deportováni i občané bývalého Československa. Zahynuli zde
např. pomocníci a příbuzní čs. parašutistů Kubiše a Gabčíka a známý písničkář
K. Hašler.
Naše skupina si s průvodkyní postupně prohlédla vše, co z bývalého tábora zbylo,
např. prádelnu, ubikace, pozůstatky karanténního a stanového tábora, nemocniční revír,
krematorium, plynovou komoru a „Zeď nářků“, kde byli nováčci poprvé vystaveni týrání ze strany příslušníků SS. Nakonec jsme si prošli tzv. Park pomníků, který vznikal od
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r. 1949 na místě dřívějších správních budov SS před hlavní branou tábora. Alespoň
z dálky jsme spatřili nechvalně známé Schody smrti, kde docházelo k častým vraždám,
a to především vězňů z trestního komanda. Vězně tu nutili v řadě jednoho za druhým
vynášet po 186 schodech hrubě vysekané bloky kamenů, které někdy vážily až 50 kg.
Mnozí vězni se tu vyčerpáním zhroutili a spadli na jiné jdoucí za nimi, čímž vytvořili
hrůzný dominový efekt. Někteří z těch, kteří toto utrpení přežili, bývali seřazeni na
okraji útesu známého jako „parašutistická stěna“ a zde donuceni spáchat sebevraždu
skokem ze skály.
Prohlídka tohoto ponurého místa v nás zanechala hluboký dojem. Určitě nikdo by se
zde nechtěl ocitnout jako vězeň. Každý z nás může napomoci tomu, aby se podobné
hrůzy už nikdy neopakovaly.
Dějepisná exkurze se vydařila. Přálo nám počasí, byli jsme spokojeni s ubytováním,
prohlídky Č. Krumlova i mauthausenského tábora splnily naše očekávání.
K pohodovému průběhu výletu také přispěli svým bezproblémovým chováním žáci jesenické i kralovické školy.
Na závěr bych ráda poděkovala Mgr. Duxové a Mgr. Vaňhové ze ZŠ Kralovice za
spolupráci při organizaci exkurze. Jednalo se již o druhou společnou akci. Věříme, že
spolupráce mezi oběma školami bude úspěšně pokračovat i v následujících letech.
Děkuji také Mgr. L. Valešové za pomoc při plánování a zajištění exkurze.
V neposlední řadě patří poděkování rodičům všech účastníků za podporu a ochotu financovat tuto akci.
Jménem ZŠ a MŠ Jesenice děkuji také p. řidiči Zdeňku Vavřičkovi a jeho firmě Vatra
Bohemia z Kralovic za to, že nás dovezl vždy bezpečně a včas a ochotně plnil všechna
naše přání.
Mgr. Petra Hrůzová

Kulturní komise při MěÚ Jesenice
Co se u nás dělo v březnu a dubnu
7. 4.
Sedmý duben byl kulturně nabyt. Na své si mohli přijít jak malí, tak velcí. Jarní počasí bylo opravdu nádherné, takže lákalo všechny trávit volný čas spíše venkovními aktivitami, což se projevilo na účasti obou akcí. Dětské divadelní představení Český Honza
v podání divadelního spolku MLASK zhlédlo 46 platících diváků. Pohádka o Českém
Honzovi patří mezi jednu z klasických českých pohádek o Honzovi. Vypráví o jeho výpravě za krásnou nevěstou, která peče ty nejsladší buchty na světě. Děkujeme divadelníkům za příjemný kulturní zážitek a těšíme se na další představení.
Večer patřil v kulturním domě dospělým. Dva dny po premiéře se do našeho kina dostala první česká boat movie „Do větru“, která zachycuje život mladé generace. Celý
příběh se odehrává na širém moři. Nevšední film zhlédlo necelých dvacet diváků.
14. 4. Ukliďme Jesenici
Letos již počtvrté se město Jesenice zapojilo do celosvětové akce Ukliďme svět,
Ukliďme Česko – Ukliďme Jesenici. Stejně jako v loňském roce se uklízely předem vytipované lokality, ale i místa, která rádi navštěvujeme při svých procházkách. Do úklidu
se zapojilo 55 dobrovolníků včetně 15 žáků sedmé třídy základní školy, kteří vyčistili
prostor kolem Velkého rybníka. Celkem jsme z přírody odvezli 2.300 kg odpadu a 300
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kg pneumatik. Asi největším oříškem je oblast bývalé skládky neboli Hliniště, kde již
třetím rokem uklízíme „jámu“ u Svobodovy ulice, ale stále ne a ne ji vyklidit. Snad se
nám to povede a bude zde moci v budoucnu vzniknout sportovně relaxační areál.
Fotky z akce si můžete prohlédnout na FB My Jesenice. Fotografie ze všech úklidů,
studii Hliniště a pár informací o třídění odpadu si můžete prohlédnout v přízemí městského úřadu.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se pravidelně účastní úklidů a vytváří nám
tak pěkné prostředí pro naše děti. Osobně mě těší vysoká účast z řad zastupitelů a jejich
rodin.
29. 4. Přípravné čarodějnice
Poslední duben patří podle Keltů k oslavám přivítání letního období, lásky, plného života a radosti. Radost se rozhodla v neděli 29. dubna rozsévat i kulturní komise a uspořádala v zahradě mateřské školy přípravný slet čarodějnic s Honzou Krejčíkem. Krásné
slunečné odpoledne přilákalo k čarodějnickému reji necelou stovku lidí. Začátek zábavně naučného programu byl naplánován na třetí hodinu, ale prolézačky, houpačky a další
herní prvky v krásné zahradě zlákaly děti natolik, že se začátek akce posunul o půl hodiny. Během hodinového představení se přítomné děti seznámily s tradicí slavení čarodějnic, zazpívaly si, zasoutěžily a hlavně se náramně zasmály. Po skončení představení si
každý mohl opéct buřta. Chuťové pohárky všech čarodějnic také po celé odpoledne poškádlily i pochutiny ze stánku Nebe na Zemi od vždy usměvavé „čarodějnice“ Jitky Jacákové.
Poděkování patří všem členům kulturní komise a dobrovolníkům i z řad městského
úřadu, kteří se podíleli na přípravách. Velmi si vážíme i přístupu vedoucí mateřské školky Jitky Chvojkové za propůjčení vnitřních prostor školky a zahrady. Nemalé díky patří
technickým službám města Jesenice za přípravu dřeva a posekání trávníků.

Pozvánka kulturní komise
Den dětí v areálu Hotelu Jesenice
Společně s Hotelem Jesenice Vás srdečně zveme dne 3. 6. 2018 na pohádkové odpoledne od 14.30 hod. Děti čeká odpoledne plné pohádkových soutěží s odměnami, discotančení, moderovaný program s Méďou, malování na obličej a ukázka hasičské techniky
SDH Jesenice. Občerstvení bude zajištěno formou grilování. Pojďte společně s námi
oslavit Den dětí. Těšíme se na Vás
Za kulturní komisi Ing. Anna Poláková

Jesenické léto budiž pochváleno!
Obdiv a díky patří partě technických služeb pana Bohumila Vodrážky za úklid celé
pláže v bývalém Pionýrském háji, kde jenom listí bývá po zimě vždycky hafo. To si tedy
mákly…a nejen tam.
Celý areál včetně hřiště je teď hezky upraven a připraven na letní sezónu. A tak si
všichni přejme hodně sluníčka a nechť se jesenické léto opět vydaří!
Nikoho z návštěvníků pláže jistě nerozhodí snad už tradičně zpola naplněný rybník,
i když plný by jistě přilákal více návštěvníků.
Ale co, pořád je to lepší, než kdyby tam voda nebyla žádná.
Pravidelný návštěvník pláže a občan města Jesenice
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Cvičení a masáže aneb Co bychom pro děti neudělali
Dobrý den, jmenuji se Ester a je mi 37 let. Přírodnímu léčení a prevenci zdraví pomocí přírodních zdrojů se věnuji již přes 14 let a neustále se v této oblasti vzdělávám. V roce 2010 jsem se
začala zabývat masážemi a kombinací obou oborů do různých druhů terapií a věnovat se svému
koníčku naplno.
Neustále se snažím vzdělávat a zvyšovat svou kvalifikaci, abych mohla co nejvíce prospět
a poradit. Je důležité, aby každý klient, který přijde, odcházel spokojen, protože to je tou největší odměnou. Svou práci beru jako poslání a možnost pomoci. V současnosti se nejvíce věnuji práci s dětmi a těhotnými ženami. Připravila jsem si pro Vás několik odpovědí na otázky,
které maminky v oblasti cvičení a masáží s dětmi nejvíce zajímají. V dalším čísle JO najděte
odpovědi k problematice masáží pro těhotné.
Kdy je vhodné začít se cvičením?
Se cvičením s miminky můžete začít již po narození v klidu domova, a to v prvé řadě správnou
manipulací a nošením. Dále je důležité respektovat přirozený vývoj každého miminka. Každé
je jiné a má své tempo. Jsou pochopitelně určité mezníky, které musí každé děťátko zvládnout,
abychom věděli, že se vyvíjí správně. U těch nejmenších je vhodné dle mého názoru cvičit doma s maminkou, a to minimálně do půl roku věku. Po půl roce je pro většinu miminek ten
správný čas zkusit cvičení pod odborným vedením. A zkusit nové cviky, které můžete opakovat doma.
Proč je cvičení pro miminka důležité?
Cvičení v prvních měsících života upevňuje pouto mezi rodičem a dítětem a zároveň napomáhá
ke správnému psychomotorickému vývoji a povzbuzuje ke komunikaci. Existují jednoduché
pohybové hry, které můžete provádět v klidu doma. V dalších měsících, pokud budete na cvičení docházet, je nutné vybrat vhodný kurz. Konkrétní cviky je třeba se nejdříve naučit u profesionálů, než je budete provádět doma. Naučíte se nové pohybové hry, které můžete poté doma
trénovat. Rozhodně nedělejte sami doma cviky, které nemáte nacvičené pod vedením odborníka. Cvičení přináší dětem do budoucna přirozený návyk ke zdravému životnímu stylu. Není
smyslem cvičení pohybový vývoj dětí uspěchat. Je také důležité zmínit, že je možné při cvičení
odhalit různé možné problémy pohybového aparátu a začít je řešit včas.
Doteky tvoří pouto. Můžeme miminko masírovat sami doma, nebo je lepší vyhledat odborníka?
Doteky jsou pro všechny děti, zvláště pro ty nejmenší, velmi důležité. To, jakým způsobem
a láskou k miminku prostřednictvím doteku přistupujeme, je jedna z nejdůležitějších věcí pro
jeho budoucí život. Už to, jak miminko koupeme a přebalujeme, jak s ním celkově manipulujeme, je klíčové. Určitě se můžete naučit základní tahy pro upevňování vzájemného vztahu na
doma. Jako je například velmi jednoduchá masáž bříška či masáž obličeje pro zklidnění před
spaním. Ale stejně jako dospělí potřebují odborníka, tak je tomu i u dětí. S masážemi miminek
můžete začít již po šestinedělí. Jejich účinky jsou velmi rozsáhlé a v kombinaci s aromaterapií
mohou řešit mnoho komplikací, se kterými se maminky běžně setkávají. Vyjmenuji například
zklidnění u plačtivých miminek, posílení imunity, podpora trávení a jiné další. Doporučené
jsou před a po očkování.
Těším se na setkání s Vámi.
Spokojené dny přeje Ester Šafránek
Více se dočtete na mých stránkách: www.masaze-ester.mypage.cz, www.estersafranek.cz
tel: +420728652151
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Vlastivědné muzeum Jesenice
Ve čtvrtek 31. 5. v 17 hodin se ve výstavním sále Vlastivědného muzea Jesenice koná
vernisáž výstavy prací žáků Základní školy a mateřské školy Jesenice. Výstava potrvá do 2. září.
Vlastivědné muzeum Jesenice zve na Muzejní noc, která se koná v sobotu 2. 6. Na
dvoře muzea bude od 20.00 koncert Honzy Šváchy a Jaroslava Redla. V případě deštivého počasí se koncert uskuteční ve výstavním sále. Připraveno je občerstvení. Muzeum
bude přístupno i ve večerních hodinách. Přijďte si prohlédnout muzeum při svíčkách a
poslechnout pohodovou muziku. Vstupné je dobrovolné.
Vlastivědné muzeum dál zve na výstavu „Železniční modelářství včera a dnes“ – 40
let železničního modelářství v Jesenici. Vernisáž se bude konat 7. června od 17 hodin,
výstava potrvá do 2. září.
Nikola Štefánková

Jeseničtí loutkáři
Na protější straně levé galerie nově zrenovovaného kulturního domu v Jesenici si může návštěvník všimnout malého jeviště, scény loutkového divadla. Ač je toto divadlo
součástí kulturního života našeho malého města již drahnou řádku let, mnoho se o něm
nemluví. Nejen proto, ale zejména na popud našich čtenářů jsem požádala pana Jiřího
Měchuru, jejího ředitele, o rozhovor. Odkázal mě však na režiséra divadla, na pana lékárníka, tedy PhMr. Rudolfa Krouzu.
„Pane magistře, kdo přišel s nápadem obnovit zaniklé loutkové divadlo v Jesenici?“
„Máte pravdu, jedná se skutečně o obnovení. Divadlo provozovali naši předchůdci nadšenci někdy v padesátých, šedesátých letech v Domě osvěty. Tehdy tam spolupracovalo kolem třiceti lidí. Nemůžu jmenovat všechny, tudíž jen ty hlavní „hybatele“: pana
učitele Vladimíra Zusku a pana magistra Karla Nebeského. Divadlo se rozvíjelo velmi
zdárně, pak do toho však vstoupila všeobjímací politika a bylo po divadle.
Po roce 1989 na jednom shromáždění, myslím Občanského fóra, seděli vedle sebe pan
Zuska, pan Měchura a moje manželka a pan Zuska vyslovil onu větu „Co kdybychom se
pokusili obnovit loutkové divadlo?“ Souhlas těch dvou zažehl myšlenku a … začalo se.
Nechci čtenáře unavovat výčtem prací s tím spojených. Často to již chtěli vzdát. Nakonec se však dílo podařilo (jak se dalo, pomáhali občané Jesenice, podnikatelé i zastupitelé) a začalo se hrát. Kde? V jedné místnosti základní školy – ano, tehdejší paní ředitelka Milena Zátková je vzala pod své křídlo. Tomu předcházelo neskutečné množství
úsilí. Pan učitel Zuska namaloval plán jeviště, pan Karafiát jej vytvořil, pan učitel namaloval kulisy (jsou překrásné, návštěvník je stále může vidět při představení), na zhotovení loutek se podílela škola v rámci technických prací, ušily se kostýmky. Počátky nebyly
zdaleka jednoduché – loutkoherci museli vodit loutky a zároveň jim propůjčovat svůj
hlas. A do toho pan Zuska, který se ujal režie, vyžadoval vždy pečlivé, přepečlivé nastudování pohádky.
Postupně se loutkáři dočkali toho, že mohli daný kus předem nahrát na magnetofon –
uf, to byla úleva!“
„Pane magistře, to je zajímavé povídání, člověk si ani neuvědomí, co je za tím vším
práce. V roce 2016 se loutkové divadlo stalo součástí zrekonstruované budovy kulturního domu. Co byste nám k tomu mohl říct?“
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„Vedení obce nám nabídlo, zda bychom souhlasili s přestěhováním loutkového divadla z budovy jídelny základní školy do nového, do kulturního domu. To víte, lákavé
sousto bylo velké, ale… Ve škole vše zaběhnuté, naše garda je garda dříve narozených
loutkoherců… Nakonec jsme souhlasili. A začalo se nanovo. Ovšem s tím, že jsme měli
při své práci velkého pomocníka – samotné vedení obce. Stěhování scény, no, stěhování… Při rozebírání jeviště jsme zjistili, že je vše nutné roztřídit … a odvézt na sběrný
dvůr. Červotoč, shnilé nosníky, nevyhovující elektroinstalace… Smutně jsme hleděli na
ty trosky, na kterých jsme leta hráli.“
„Ale nakonec se dílo podařilo! Vše nové, moderní, v krásném prostředí...“
„Ano, ano! Však si díla také vážíme! A zase – komu všemu poděkovat za spolupráci!
Co když na někoho zapomenu, ale budiž. V prvé řadě panu starostovi Ing. Janu Polákovi, místostarostovi Ing. Romanu Valušovi, panu Jaromíru Lacinovi, který pečlivě zhotovil jeviště dle plánu pana Petra Kunce z Petrohradu (velmi důležité!), dále panu Miroslavu Mottlovi, Adině Hykové z Krt (málokdo ví, že tato dáma – Adi, odpusť, že tě tak
tituluji, ale nemohu jinak – není jen letošní absolutní mistryní světa v benchpressu, ale i
vynikající výtvarnicí), panu Josefu Bajerovi, všeumělovi, panu Bohumilu Vodrážkovi a
jeho partě (zvedačům těžkých břemen). A vynikající spolupráce je s Kulturní komisí při
MěÚ Jesenice pod vedením Ing. Anny Polákové. Přátelé, vás, které jsem opomenul, prosím za prominutí!“
„Abychom se pro samé děkování dostali i k dalším otázkám o vaší činnosti. Kdo vám
píše scénáře a skládá hudbu, šije a přešívá kostýmky, vyrábí a opravuje loutky?“
„To poděkování JE na místě! Já znovu opakuji, dalších pomocníků je celá řádka! Ale
zpět k Vaší otázce. Víte, náš kolektiv loutkoherců pracuje jako tým. Vše si děláme sami.
Ano, každý děláme to, co umíme nejlépe nebo alespoň uspokojivě. Když dáme naše ruce
dohromady, dílo se podaří (nepodaří? To ať zhodnotí diváci).“
„Ještě nám řekněte, je loutkoherectví jednoduché „řemeslo“? Za jak dlouho se to může člověk obstojně naučit?“
„Vodit loutku se dá naučit za půl hodiny, ale aby byla „jako živá“, to trvá měsíce, ba
roky! Jestli to trochu umíme, to ať opět posoudí divák. Fyzicky náročné to je – moc často bolí záda. Náročná práce je při samotném nácviku – vždy, když si sednu před jeviště
při zkoušení – pootočení hlavy, zvednutí ruky, postoj, délka mikroscény, jako bych za
sebou cítil pana učitele Zusku a slyšel jeho: „Jóóó, když se to dělá, tak pořádně! Nebo
děte vod toho!“
„Co personální obsazení? Je vás dost? Nepotřebovali byste ještě nějakou výpomoc?“
„To víte, že bychom potřebovali. Nedávno jsme přešli z analogu na digitál, tam by se
nám někdo technicky zručný hodil. A nemusel by chodit ani na „cvíča“, jen nárazově –
práce je to velmi zajímavá (když se to umí). Nebo by se nám hodily nějaké šikovné děti,
ale to víte, jsme tým. To znamená, že když někdo nechodí na zkoušku, je nabouraná práce celého kolektivu, a to je špatně!“
„Můžete prozradit, v jaké sestavě teď působíte?“
„Milerád – paní Vlasta Slabá, paní Zdeňka Berková, paní Ludmila Krouzová, paní Jiřina Šímová, pan Jiří Měchura a já – Rudolf Krouza.“
„Pane magistře, chcete na závěr něco dodat?“
„Ano. Máme zde skutečně nádherný, vždy pečlivě uklizený kulturní dům. Využívejte
jej. Na loutková představení srdečně zveme nejen děti, ale všechny spoluobčany. Přijďte
k nám do divadla a dívejte se, možná ani nevíte, jakou nám uděláte radost! Hrajeme
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v levé galerii společenského domu. Chtěli bychom tyto prostory využívat i pro trochu
komornější programy – nedávno jsme zkusili netradiční setkání s panem Petrem Haluškou. Tento nevidomý mladý muž si posluchače získal svou bezprostředností a myslím,
že i odezva u přítomných byla příznivá. Takže – nejen loutkové divadlo. Uvidíme!“
„Pane magistře, děkuji Vám za velmi, velmi zajímavé povídání.“
„A já děkuji všem čtenářům JO, kteří dočetli až sem. Začínám trpět chorobou zvanou
ve zkratce S. Ž. Lék je jednoduchý – odstranit od mikrofonu, diktafonu, psacího stroje
apod.! Přátelé jesenických loutkářů, přijďte na naše představení, těšíme se na vás!“
Mgr. Eva Konířová

NOVĚ v obchůdku N
Neebbee nnaa zzeem
mii mléčné produkty
z mlékárny Babina, školní statek Plasy.
V nabídce je:








plnotučné mléko
syrovátkový nápoj
sýry
jogurty bílé i ovocné
zákys
jogurtový tvaroh
tvaroh

Každou středu čerstvé produkty.
Značka „Babina“ – to je poctivá česká potravina z čerstvého mléka bez éček a konzervantů.
Mlékárna Babina zpracovává kvalitní mléko od krav plemene českého strakatého skotu,
jejichž chov splňuje přísná kritéria pohody zvířat i jejich výživy a krmení.
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12. 4. Vernisáž výstavy Miroslava Mottla „Jesenicko v obrazech“
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Výlet Muzejního spolu města Jesenice
Celodenní výlet Tudy kráčely dějiny aneb Pojeďte s námi do Kadaně, pořádaný
Muzejním spolkem města Jesenice, se uskutečnil v sobotu 26. 5. 2018. Na čtyři desítky
příznivců poznávacích zájezdů měly ten den pestrý program. Mohly například vyšplhat
na rozhlednu Málkov, projít Kadaní a jejími nejzajímavějšími částmi, shlédnout na město z radniční věže nebo absolvovat prohlídku františkánského kláštera s průvodcem
z NPÚ a vybrat si v Klášterci nad Ohří jeden z prohlídkových okruhů na zámku. Někteří
volili program odlehčenější – návštěvu cukrárny, procházku po městě nebo zámeckém
parku. Počasí bylo přímo ukázkové, atmosféra účastníků ještě příjemnější a některé dojmy nezapomenutelné. Jak často vidíte hákový kříž, vysázený v lese a viditelný ještě
dnes, hasiče v plné polní pochodující tréninkově k rozhledně či psa nalepeného na radniční věži!? Děkuji všem za tu pohodovou atmosféru, dochvilnost i za přízeň Muzejnímu
spolku.
Mgr. Eva Konířová
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Utkání oddílu kopané FC Jesenice
V soutěžním ročníku 2017 – 2018
Okresní přebor – A1A II. třída – jarní část soutěže
DRUŽSTVA

KOLO

SKÓRE

BRANKY

14.

ČL Kolešovice – FC Jesenice A

4:1

Kolář Dominik

15.

FC Jesenice A – SK Senomaty A

3:1

Fiala Vít, Jeníček David 2x

16.

SK Lišany – FC Jesenice A

1:0

17.

FC Jesenice A – FK Hředle

1:0

Jeníček David

18.

FK Kněževes A – FC Jesenice A

3:2

19.

FC 05 Zavidov – FC Jesenice A

3:4

20.

FC Jesenice A – So. Kroučová

8:2

21.

B. Rynholec – FC Jesenice A

2:3

Fiala Vít, Pacourek Michal
Horvát František, Kotek Petr
2x, pen.
Pfejfer Samuel, Jeníček David 2x, Mutínský Jaroslav,
Balý Zb. 2x, Kolář Dominik,
Horvát František
Kapoun Dominik, Kolář Dominik, pen.

Otevřelo se peklo?
Jesenické podzemí je plné překvapení
I to mě napadlo, když jsem v pondělí po telefonátu paní tajemnice přijel k jednomu
z domů pod kulturním domem a na dvoře uviděl více než pět metrů hluboký kráter. Žádní čerti ze země nakonec nevylezli . Těm, co v Jesenici něco pamatují, by po pohledu
do díry bylo hned jasné, co se stalo. To o sobě jen daly vědět chodby, o kterých se
v Jesenici hodně mluví, ale málo se o nich ví. Naposledy jsme něco podobného řešili
před třemi lety, když se v Hradní ulici při budování nové kanalizace do jedné z chodeb
proboural bagr. Po divokých úvahách o jejím zachování a zpřístupnění se nakonec rozhodlo, že chodba bude zalita cementovou směsí. Předpokládám, že i v tomto případě se
po konzultaci s archeology a zástupci geologů dojde k podobné variantě.
Nálezy pozůstatků těchto výtvorů našich předků ale nejsou vždy jen romantickým dobrodružstvím. V tomto případě, kdy k propadu došlo na dvoře rodinného domu, jen náhodou nedošlo k tragédii. Dle nahlížení do starých map zřejmě v místě stával dům a lze se
tak domnívat, že se může jednat o staré sklepení.
Za vedení města Jesenice Ing. Roman Valuš, místostarosta

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 16. 6.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
středa 6. 6.: Jesenice u Jednoty – ve 12.30 hodin
Případné bližší informace: 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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Každý píšeme svůj příběh...
Existuje mnoho krásných i smutných příběhů
Pojďte s námi psát také jeden

O vínu

O vínu „Ženy na víně"
O tom, že i když si myslíme, že nemůžeme něco změnit, opak je pravdou

Můžeme
Přidejte se k nám a pište s námi příběhy

Příběhy s dobrým koncem
Nově si můžete zakoupit víno Ženy na víně – v obchůdku i na e-shopu
Nebe na zemi.
Koupí tohoto vína přispíváte na tyto organizace:

Příjemný chuťový zážitek vám přejí

Ženy na víně a

Nebe na zemi

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:
2. 6. MUDr. Kozlíková; Nové Strašecí, Čsl. Armády 414, kontakt: 313 574 516
9. 6. MUDr. Krieger; Rakovník, Husovo nám. 2347, kontakt: 313 549 482
16. 6. MUDr. Ludačka; Rakovník, Dukelských hrdinů 200, kontakt: 313 525 314
23. 6. MUDr. Miličová; Rakovník, Rabasova 2535, kontakt: 313 514 903
30. 6. MUDr. Filip; Rakovník, Sportovní 99, kontakt: 314 002 150
http://www.nemorako.cz/aktuality/zubni-pohotovost/
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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
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