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Plánované opravy v Žatecké ulici
Začátek stavby se plánuje na polovinu července
V předešlých vydáních Jesenického občasníku jsme Vás informovali o plánech rekonstrukce Žatecké ulice, na které spolupracujeme s Ředitelstvím silnic a dálnic a Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka. Jen pro připomenutí uvádíme, že by mělo dojít
ke komplexní opravě silničního tělesa (podloží, odvodnění, nový méně hlučný povrch)
vč. chodníků, veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu. Oproti našemu očekávání
a jednání se výběr zhotovitele stavby protáhl a bude ukončen až k 28. 6. 2018. Následně
vyzve Ředitelství silnic a dálnic vítězného uchazeče k podpisu smlouvy o dílo, aby mohl
začít bez zbytečného odkladu vše realizovat.
V této souvislosti jsme předpokládali, že budeme veřejnost ještě před letními prázdninami informovat o plánovaných omezeních a organizaci dopravy apod. v dané lokalitě
města. Tento náš závazek i nadále trvá a předpokládáme, že během první poloviny července Vám budeme schopni poskytnout nezbytné informace k průběhu a organizaci
stavby. Rekonstrukce Žatecké ulice potrvá celou stavební sezónu, tj. do října nebo listopadu 2018.
Po dobu stavby se předpokládá odklon nákladní dopravy mimo město Jesenice s tím,
že objízdné trasy budou vyznačeny pro nákladní vozidla po komunikacích I. třídy. Pro
osobní vozidla ve směru na Karlovy Vary (Most) se plánuje objízdná trasa přes Krtskou
ulici a dále na Krty a Blatno. Ve směru na Prahu se objízdná trasa plánuje Oráčovskou
ulicí na obec Oráčov a dále Kolešovice apod.
Vedení jednotlivých objízdných tras může dále ovlivnit plánovaná realizace oprav
přemostění v obci Všesulov na silnici II/229, kde se počítá s realizací v termínu od 16. 7.
do 30. 11. 2018. Dle oznámení o zahájení uzavírky vyplývá, že stavební firma předpokládala vedení objížďky přes město Jesenice, tj. s využitím ulice Žatecká, a to i pro nákladní dopravu.
Bohužel v těchto dvou případech se ukazuje, že jednotliví správci komunikací mezi
sebou nekomunikují a nekoordinují své investice. Dále je třeba poznamenat, že o opravě
přemostění ve Všesulově se již jednalo v roce 2017, kdy mělo dojít také k realizaci stavby.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Lesní posilovna
Do plánů se zapojili žáci místních škol
V lednu letošního roku jsme žáky a žákyně základní školy a integrované školy zapojili do plánování posilovny pod otevřeným nebem. Na základě besedy o tzv. workoutu,
doprovázené ukázkami různých cviků a příběhů jednotlivých cvičenců, se nám podařilo
společně naplánovat zhotovení nového „parku“ pro posilování. Jen pro vysvětlení slova
„work out“ – jedná se o posilování vlastní vahou těla bez omezení věkem i pohlavím.
S žádostí o dotaci jsme se přihlásili do příslušné výzvy Ministerstva pro místní rozvoj
a doufali, že právě náš projekt bude úspěšný. Bohužel se tak nestalo a náš společný projekt byl zařazen mezi náhradní projekty s minimální šancí na získání podpory.
Naše úsilí tím ovšem neskončilo a s vědomím, že v Jesenici nemáme žádnou posilovnu, jsme žádost přepracovali a podali do výzvy Místní akční skupiny Rakovnicko. Zde
jsme naši žádost opravili dle zaslaných podkladů a nyní čekáme na její vyhodnocení.
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S ohledem na zaměření dotační výzvy na neproduktivní investice v lesích jsme umístili
realizaci projektu do dubového lesa v blízkosti kempu V Jahodovém lese.
Konkrétně by se lesní posilovna měla skládat z těchto posilovacích prvků: 6x hrazda
v různých výškách, 1x svislá hrazda, 1x půlená hrazda pro neomezený pohyb na hrazdě,
1x W Bar k zavěšení kruhů nebo TRX, 1x Human Flag pro trénink vlajek, 1x trojitá bradla PRO s různou šířkou pro ideální úchop, 1x Monkey Bar pro ručkování a různé druhy
úchopů, 1x žebřiny, 1x stupňovitá lavice L pro dynamický trénink nohou, 1x otočná lavice pro trénink břišních svalů, 1x Stalky sloužící jako mini bradla pro trénink stojek,
1x tabule s návštěvním řádem a návody na cvičení. Celé hřiště by mělo mít rozměr cca
11 x 7,1 m a jako dopadová plocha byla s ohledem na okolní prostředí zvolena dřevitá
štěpka.
V případě úspěchu dotační žádosti bychom se mohli do stavby pustit na jaře příštího
roku. Výše investice vč. doprovodného mobiliáře (lavičky, koš, informační panel) se dle
cenových nabídek pohybuje v částce 458 tis. Kč. Dotace kryje 100 % uznatelných nákladů, tj. celé náklady.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Základní škola a mateřská škola Jesenice
Pozvánka na výstavu prací žáků
Výstava ve Vlastivědném muzeu Jesenice potrvá do 2. 9. 2018.

Akce mateřské školy
Zahradní slavnost
výlet do DinoParku a ZOO Plzeň
zdravověda s paní doktorkou
Boudo, budko – pohádka, kterou nám zahráli kamarádi z 1. třídy
slavnostní rozloučení s předškoláky na MěÚ Jesenice
návštěva muzea Jesenice – výstava prací žáků ZŠ a MŠ Jesenice, expozice
o hygieně, návštěva sklepních prostor muzea
28. 6. hledání zakopaného pokladu na zahradě MŠ
29. 5.
5. 6.
7. 6.
7. 6.
19. 6.
22. 6.

Akce základní školy
31. 5.
4. – 8. 6.
5. 6.
6. 6.
8. 6.
8. 6.
11. 6.
11. 6.
12. – 14. 6.
13. – 15. 6.
18. 6.

vernisáž výstavy prací žáků školy, muzeum Jesenice
vědomostní olympiáda – I. stupeň
Den životního prostředí pro 3. – 6. tř., organizovala 9. tř.
fotografování tříd
pasování prvňáčků na čtenáře
atletika: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
výlet 1. a 3. tř. – svíčkárna Šestajovice
výlet 6. tř. – Chyše
výlet 8. tř. – Emilovna
výlet 9. tř. – Vojtův mlýn
exkurze 7. tř. – Žihle
3

19. 6.
21. 6.
22. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.

výlet 6. a 7. tř. – Jump park, aquapark Kladno
cykloexkurze 6. tř. + ekologie: naučná stezka Jesenicko
4. tř. – spaní ve škole
atletika – I. stupeň
Indiánská stezka
florbal: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
rozloučení s devátou třídou v KD
rozdání vysvědčení

Ocenění Základní školy Jesenice
Naše škola již několik let spolupracuje se Základní školou Kralovice, zejména formou
vzájemné výměny zkušeností a společně organizovaných akcí pro žáky.
Jako příklad uveďme poznávací zájezd do Anglie (2013) a dějepisné exkurze do
Osvětimi (2017) a Mauthausenu (2018). Mgr. Petra Hrůzová, vyučující dějepisu, také
pravidelně pořádá besedu s žáky 9. tříd kralovické školy.
Spolupráci si pochvalují nejen učitelé, ale i žáci obou škol.
Oceněním výborných vztahů je děkovný dopis od Mgr. Miroslavy Kronďákové, ředitelky ZŠ Kralovice, který obdrželo vedení ZŠ a MŠ Jesenice na počátku června.
Věříme, že spolupráce se bude nadále rozvíjet.

Sociální automobil pro Základní školu, Mateřskou školu
a Praktickou školu Jesenice
Významný den pro školu a velká pomoc pro děti, to byl pátek 22. června. Za přítomnosti sponzorů, zaměstnanců a žáků školy předával škole KOMPAKT, s.r.o., zastoupený
panem Bohuslavem Knorkem a oblastní ředitelkou paní Renatou Markovou nový sociální automobil. Zásluhou sponzorů a KOMPAKTU, s.r.o., bude škola v dalších šesti letech využívat pětimístný automobil Dacia Dokker. Dva školní automobily, které můžete
vidět na silnicích každodenně, poznáte podle loga (rozesmáté sluníčko) na dveřích červeného volkswagenu a druhý, právě sociální automobil, je celý polepený reklamou (logem) sponzorů. Automobily dopravují žáky do školy a ze školy domů, slouží k přepravě
na soutěže, výlety nebo expedice a exkurze. Bez automobilů bychom dětem tyto nadstandardní aktivity a služby nemohli v žádném případě dopřát. První sociální automobil
jsme získali již v roce 2012. Na samém počátku všeho stála maminka jednoho z našich
bývalých žáků. Vzhledem k tomu, že se tento projekt pro školu osvědčil a automobil byl
hojně využíván a je velmi potřebný, ve spolupráci s KOMPAKTEM, s.r.o., pokračujeme. Vlastní předání již druhého automobilu zahájil pan Bohuslav Knorke krátkým proslovem, dále došlo na poděkování ze strany školy, pohovořil také pan starosta města Jesenice Ing. Jan Polák.
Následoval přípitek, raut a přátelská konverzace mezi všemi přítomnými.
Za žáky školy ještě jednou děkuji všem firmám a paní Renatě Markové za podporu
školy a žáků, kteří se bez podpory, pomoci a zvláštního přístupu neobejdou. Podporu
nám projevili:
p. Dašek – autojeřáby, p. Mráz P a M Elektro, Agro Javorna ,spol. s r.o., ČLUZ, a.s.,
Energie AG Rakovník, p. Horn – komíny Rakovník, obec Čistá, obec Karlova Ves, obec
Oráčov, obec Děkov, městys Kněževes, Seall Chomutov, Aquatop Rakovník, Unimont
Rakovník, Tom-Agro p. Černý, Rakochmel, s.r.o., Kola Rezek, Kempchen Očihov, obec
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Krušovice, Stoprobek, spol. s r. o., Kaip Senomaty, Lékárna U Parku Rakovník, Agripos, spol. s r.o., Chmel Pochvalov, Marius Pedersen Rakovník, město Jesenice, p. Mrázek Nesuchyně, HK-Agro, spol. s r.o., Rakovník, Drops Jesenice, VP-Agro Jesenice,
Agrokomodity Jesenice, Zem-Invest, spol. s r.o., Mutějovice, obec Rynholec, MVDr.
Zajíček Rakovník, Fa Kotek Nové Strašecí, p. Humpál – kamenictví, Hotel Jesenice,
COOP Jednota Rakovník, Obec Petrohrad.
Z celého srdce Vám děkujeme.
Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

Den dětí v Integrované střední škole Jesenice 1. 6. 2018
U příležitosti Dne dětí uspořádala ISŠ Jesenice již patnáctý ročník této tradiční zábavné
akce. Zpěvem, hudbou a tancem akci zahájili žáci jesenických škol. Poté byl pro všechny příchozí připraven pestrý program. A co všechno na děti letos čekalo? Setkání s pohádkovými postavami, soutěže a tvořivé dílničky, skákací žirafa, trampolína, střelba ze
vzduchovky, ukázka výcviku a cvičení s pejskem v disciplíně agility, ukázka zásahu vězeňské služby, ukázka řezbářských výrobků, vystoupení malých hasičů z Kralovic, technika SDH Jesenice a Policie ČR, policejní záchranářské a hasičské retro vozy, ukázka
poskytnutí první pomoci, westernové vystoupení na koni. Nechybělo opékání špekáčků,
prodej občerstvení a zákusků z dílen cukrářů ISŠ. Počasí celkem vyšlo a v celém areálu
vládla dobrá nálada po celé dopoledne. Překvapivá byla i účast, téměř 300 dětí z celého
regionu Jesenicka. Poděkování si zaslouží všichni, kdo pomohli při realizaci akce, ať již
formou věcného nebo finančního daru, anebo přímou účastí při zajištění a zpestření programu.
Za ISŠ M. Mottlová
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Kulturní komise při MěÚ Jesenice
Ornitologická vycházka
První ornitologickou vycházku jsme uspořádali před čtyřmi lety. Za tu dobu jsme vyvěsili 25 budek v okolí Žulové stezky a viklanu. Budky nám vyrobili vězni z oráčovské
věznice. Letos ve spolupráci s Lesní správou Žatec a ornitologickou společností Fénix
bylo nově vyvěšeno 75 budek v okolí Švýcarské hájovny v petrohradských lesích. Díky
výborné spolupráci a odbornosti ornitologické společnosti Fénix Rakovník, především
pak pánů Milana Tichaie a Stanislava Lepiče, si vycházky našly mezi našimi občany
a příznivci ornitologie velkou oblibu.
Každoročně proběhne během vycházky odchyt s kroužkováním drobného ptactva,
kontrola budek, poznávání hlasů ptáků a nechybí zajímavosti ze života ptáků. Ani letos
tomu nebylo jinak. Tentokrát jsme se vydali do petrohradských lesů. U Lučního potoka,
kde byla již od páté hodiny ranní nainstalována odchytová síť, byla naplánována první
větší zastávka. Odchyt byl zde až nečekaně úspěšný. Děti si nadšeně prohlížely ptáčky
a naslouchaly poutavému vyprávění pana Lepiče. Po okroužkování byli ptáčci opět vypuštěni do volné přírody. S malými zastaveními jsme pokračovali do petrohradského
lesa. Ve dvou budkách našly své obydlí sýkory modřinky. Ještě při zpáteční cestě byla
zkontrolována síť a opět se na nás usmálo štěstí. Celkem jsme letos okroužkovali 15
ptáků, např. pěvušku modrou, strnada obecného, budníčka menšího, dlaska tlustozobého,
sýkoru modřinku. Během vycházky jsme viděli či slyšeli zvláště chráněné druhy ptáků:
motáka pochopa, ťuhýka obecného, hrdličku divokou.
Krásné počasí, které nás provázelo celé dopoledne, bylo odměnou pro celkem
22 účastníků (z toho 6 dětí) za jejich ranní vstávání.
Na závěr mi dovolte poděkovat panu Ing. Matouši Bechynskému (správce LS Žatec)
za spolupráci při plánování vyvěšování budek a paní učitelce Vlastimile Knappové, pod
jejímž vedením budou budky jednou za dva roky čištěny.
Děkuji a těším se na další květnovou vycházku.
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Pohádkové odpoledne v Hotelu Jesenice
Pohádkové odpoledne proběhlo 3. 6. 2018 v Hotelu Jesenice k příležitosti oslavy Dne
dětí. Kulturní komise ve spolupráci s Hotelem Jesenice připravila bohatý program pro
děti. Během odpoledne si mohly děti vyzkoušet hasičské dovednosti, zatančit si a zasoutěžit s méďou Béďou, splnit pohádkové úkoly nebo si procvičit střelbu do florbalové
branky. Největším lákadlem byl ovšem bazén, který díky teplému počasí mohly děti
s radostí užívat plnými doušky. Během odpoledne si mohli příchozí pochutnat na grilovaných klobásách.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další.
PS: Jménem kulturní komise děkuji jmenovitě Honzovi Svačinovi a Martinu Kočičkovi,
kteří si jako zástupci jesenických hasičů připravili krásný program. Děti si mohly vyzkoušet stříkání na cíl a stříhání hydraulickými nůžkami.

Pozvánka kulturní komise
Kulturní komise Vás srdečně zve na promítání do letního kina. Letos jsme si pro Vás
připravili devět titulů, z toho čtyři české, které šly v kinech poprvé loni na podzim, takže
patří mezi „novinky“. Můžete se těšit na Bajkery, Dvě nevěsty a jednu svatbu, Tlumočníka a Tátovu volhu.
Letní sezónu začneme již tento pátek 29. 6. 2018 rodinným animovaným příběhem
o přátelství býka Ferdinanda a malé holčičky. Kvůli malým účastníkům začínáme již
v 21.00 hod. Celý červenec budeme promítat v sobotu od 21.30 hod a v srpnu
od 21.00 hod. Více najdete v programu letního kina na další stránce. Změny programu
jsou vyhrazeny. Aktuální informace budou na stránkách města a na FB MY Jesenice.
Vstupné je dobrovolné. Občerstvení si budete moci zakoupit u Jitky Jacákové
z obchůdku Nebe na zemi.
Závěrem pozvánky mi dovolte poděkovat všem, kteří se na přípravách letního kina podíleli, tj. uklízeli, sekali, vyvěšovali plakáty a vybírali filmy…
Děkuji.
Vaší práce si moc cením.

Doktor v nesnázích přesunut na pátek 2. 11. 2018
Agentura Familie nazkoušela novou francouzskou komedii z prostředí plastické chirurgie. Zábavná hra, až groteska je obohacena skvělou muzikou a úžasnou choreografií,
kterou pro představení nastudovala paní Dana Morávková.
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Anotace: Francouzský dramatik a výtečný komik Laurent Ruquier stvořil titulní postavu
Dr. Jouvance sobě na míru. Průměrný plastický chirurg čelí kuriózním situacím v ordinaci své soukromé kliniky. Je samo sebou pohledný, ženatý a beznadějně obklopen ženami všech věkových kategorií. Jak se mezi zákaznicemi prosadí nová recepční Claudine bez valného smyslu pro diskrétnost?
Režie: Martin Vokoun
Hrají: Karel Zima, Ivana Korolová/Anna Stropnická, Kateřina Hrušková, Dana Morávková/Miluše Bittnerová, Magda Weigertová/Zuzana Mixová, Anna Kulovaná/Patricie
Solaříková.
Lístky na představení budou v předprodeji od začátku října na městském úřadě.
Těšíme se na Vaši účast.
Za kulturní komisi Vám přeji pohodové léto.
Ing. Bc. Anna Poláková

Letní kino Jesenice
Vás o letních prázdninách zve na tato filmová představení:
Pátek 29. 6. od 21:00 FERDINAND, vstupné dobrovolné
(animovaný, rodinný, 2017, USA, 108 min)
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak
zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. A to pořádně velký
býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus do
výšky, do délky i do šířky. Neznalí lidé by jej mohli považovat za nebezpečné, zuřivé
monstrum, jenže Ferdinand je naštěstí ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na
světě, který nade vše miluje kytičky a nikdy by neublížil ani mouše. Bohužel zároveň je
taky nešikovným popletou, který i díky svým…
Režie: Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath
Hrají: John Cena, David Tennant, Anthony Anderson
Sobota 7. 7. od 21:30

BAJKEŘI, vstupné dobrovolné

(komedie, ČR, 2017, 95 min)
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě
sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není, a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se
pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet.
S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než
status na facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud…
Režie: Martin Kopp
Hrají: Adam Mišík, Hana Vagnerová, Jan Komínek, Vojtěch Machuta, Celeste Buckingham, Štepánka Fingerhutová, Esther Lubadika
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Sobota 14. 7. od 21:30
dobrovolné

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA, vstupné

(komedie, ČR, 2018, 89 min)
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve
vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku Jiřího. Během pár
okamžiků je jasné, že jejich city nejsou minulostí, a skončí spolu v posteli. Jenže celá
věc má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Anna Polívková, Jakub Gottwald, Ester Geislerová, Eva Holubová, Bohumil
Klepl, Marcela Nohýnková

hudební multižánrový festival v areálu letního kina Jesenice
21. 7. 2018 od 14:00, vstup do areálu v 13:30
Sobota 28. 7. od 21:30

LADY BIRD, vstupné dobrovolné

(komedie / drama, USA, 2017, 94 min)
Kdybyste si chtěli Christine (Saoirse Ronan) jednoduše zaškatulkovat, zařadili byste ji
mezi rebelky. Není nijak zvlášť hezká a obličej plný akné maskuje růžovými vlasy. Není
nijak zvlášť chytrá a tenhle deficit vyrovnává tvrzením, že má umělecké sklony. Asi nejzajímavější je na ní to, že coby symbol vzdoru odmítá své křestní jméno, sama si říká
Lady Bird a chce, aby ji tak oslovovali i všichni ostatní. Když se s ní setkáme poprvé,
absolvujeme její brutální hádku s matkou, po které naštvaně vystoupí z auta. Jedoucího.
A přitom je tahle věčně nabručená holka…
Režie: Greta Gerwig
Hrají: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Beanie Feldstein, Lucas Hedges
Sobota 4. 8. od 21:00
TLUMOČNÍK, vstupné dobrovolné
(drama / komedie, Slovensko / Česko / Rakousko, 2018, 113 min)
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Během cesty se dostávají do bizarních
situací, potkávají rozmanité lidi a postupně si skládají mozaikovitý obraz světa, který se
navenek mění, ale v hloubce ukrývá nevyřešené konflikty. Díky poznání života toho
druhého začínají chápat vlastní činy a přehodnocují i svou identitu.
Režie: Martin Šulík
Hrají: Jiří Menzel, Peter Simonischek, Zuzana Mauréry, Réka Derzsiová, Anna Rakovská, Eva "Evelyn" Kramerová

9

Sobota 11. 8. od 21:00 VRAŽDA V ORIENT EXPRESU, vstupné dobrovolné
(drama /krimi /mysteriózní /thriller, USA / Malta / Velká Británie / Francie /
Kanada / Nový Zéland, 2017, 114 min)
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění
v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Předloha Agathy Christie popisuje osudy třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém
vlaku Orient expresu kdesi ve sněhových závějích na Balkáně. V okamžiku, kdy ve vlaku dojde k záhadné vraždě amerického obchodníka, se každý z nich stává podezřelým.
Ve vlaku naštěstí nechybí jeden neobyčejný Belgičan s velkým knírem a dokonale pracujícími šedými mozkovými buňkami. A právě tento nejslavnější…
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer
Sobota 18. 8. od 21:00 GHOST STORIES, vstupné dobrovolné
(drama / horor, Velká Británie, 2017, 98 min)
To, že někdo nevěří na duchy, neznamená, že duchové nevěří na něj. Či snad že dokonce
neexistují. Jedním takovým skeptikem je i profesor Phillip Goodman (Andy Nyman),
který si dal za úkol vysvětlovat a odhalovat zdánlivě nadpřirozené jevy a zjistit jejich
skutečnou podstatu. A právě kvůli tomu se s ním spojí jeden muž, který jej vyzve, aby
vyšetřil tři nevysvětlitelné případy. Profesor Goodman se tedy vydává na výpravu, jejímž cílem je racionální vysvětlení těchto přízračných příběhů. Postupně se setká se třemi vyděšenými lidmi. Noční hlídač Tony Matthew…
Režie: Jeremy Dyson, Andy Nyman
Hrají: Andy Nyman, Martin Freeman, Paul Whitehouse, Alex Lawther, Paul Warren,
Kobna Holdbrook-Smith
Sobota 25. 8. od 21:00 NÁDECH PRO LÁSKU, vstupné dobrovolné
(životopisný / drama / romantický, Velká Británie, 2017, 117 min)
Příběh založený na skutečných událostech vypráví o pohledném a dobrodružném muži
Robinu Cavendishovi (Andrew Garfield). Ten se stane průkopníkem pomoci pro zdravotně postižené poté, co ve věku 28 let od krku dolů zcela ochrne a je obeznámen s faktem, že mu zbývají pouhé tři měsíce života. On a jeho oddaná žena Diana (Claire Foy)
cestují po světě s nadějí, že změní životy takových, jako je on sám.
Režie: Andy Serkis
Hrají: Andrew Garfield, Claire Foy, Diana Rigg, Miranda Raison, Dean-Charles Chapman.
Sobota 1. 9. od 21:00

TÁTOVA VOLHA, vstupné dobrovolné
Změna programu vyhrazena.

V případě špatného počasí (déšť, kroupy nebo jiný nečas) se promítání ruší.
online program: www.jesenice-ra.cz/kalendar-akci
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Muzejní spolek města Jesenice
Přednáška z historie
Ve středu 25. 4. proběhla krátká, ale zajímavá přednáška mladého milovníka historie
Romana Jaroše o poválečném Norimberském procesu. Ač byla plná poutavých fakt
a doplněná obrazovou prezentací, Jeseničtí si na ni čas nevyhradili. Nebýt návštěvníků
ze Šanova, zel by sál prázdnotou. Doufejme, že ho nízká účast neodradí od chuti pracovat s historií.

Vlastivědná exkurze do Lán
Poslední akcí jarní sezóny Muzejního spolku města Jesenice byl výlet do Lán
v sobotu 9. 6. 2018. Za slunného počasí vyrazilo 30 zájemců poznávat krásy městečka
spojeného s prezidentem Masarykem. V programu byl hrob rodiny Masarykovy, lánské
muzeum soustředící se na osobnost TGM a procházka zámeckým parkem, a to vše za
špičkového výkladu místního odborníka na zdejší vlastivědu p. Václava Vodvářky.
Po obědě následoval krátký výšlap lesem k ukázkové oboře Obůrka. Tápání a hledání
naučné stezky (nedostatečně značené) bylo sice mírně dobrodružné, ale vyplatilo se, krmení muflonů a daňků, které jsme zhlédli, nám vše vynahradilo.
Děkujeme všem zúčastněným za příjemnou atmosféru, kterou vytvořili, i za jejich
podporu MSMJ. Na podzim už chystáme další sérii přednášek (např. o volyňských Češích či o hospodářských dvorech na Jesenicku) a v případě slušného počasí výlet na Říp.
Za MSMJ E. Konířová

Lékaři, lékárna – letní dovolená
MUDr. J. Císařová – v letních měsících nebude mít dovolenou
MUDr. M. Břinková: 23. 7. – 3. 8.
MUDr. I. Maroušek: 2. – 15. 7.; z důvodu nemoci sestřičky je pravděpodobné, že ordinace se otevře pouze 1x za 14 dní
MUDr. B. Klatovský: 13. 8. – 17. 8., 3. 9. – 11. 9.
Lékárna u Panny Marie Pomocné: pravděpodobně 6. – 10. 8.

Utkání oddílu kopané FC Jesenice v soutěžním ročníku 2017 – 2018
Okresní přebor – A1A II. třída – jarní část soutěže
KOLO

DRUŽSTVA

SKÓRE

BRANKY

22.
23.

SK Lány – FC Jesenice A

2:1

24.

FC Jesenice A – TJ Slabce

6:2

25.

Oh. Městečko – FC Jesenice A

3:2

26.

FC Jesenice A – FC PO Olešná

3:2
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Jeníček David
Fiala Vít 2x, Kapoun Dominik, Jeníček David 3x
Horvát František, Jeníček
David
Jeníček David 2x, pen.

Prodej slepiček
Drůbež 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 – 195 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: středa 1. 8.: Jesenice u Jednoty – v 12.30 hodin
sobota 18. 8.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 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

PETICI občanů proti vzniku ubytovny na adrese Plzeňská 420, Jesenice,
můžete podepsat na těchto místech do 1. 7. 2018:
1. Coop
2. Obchůdek Nebe na zemi
3. Železářství
Děkujeme všem občanům. Za petiční výbor Jiří Šafránek

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

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, technická úprava P. Koníř, tisk město Jesenice. Jesenice, červen 2018. Povoleno OÚ Rakovník RRR – oddělení kultury – evidenční číslo MK-ČR-E
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