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Informace ke zpracování změny č. 1 Územního plánu Jesenice
Posun termínu na říjen 2017
Město Jesenice se na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Jesenice rozhodlo po
pěti letech platnosti Územního plánu Jesenice (dále jen ÚP Jesenice) nechat vypracovat
tzv. zprávu o jeho uplatňování a v návaznosti na ni požádat o změnu č. 1. V souladu
s tímto rozhodnutím poptala rada města potencionálního zpracovatele změny plánovací
dokumentace a vybrán byl Ateliér KROK, s. r. o., působící pod jednotnou značkou Volného architektonického sdružení - Ateliéru VAS. Dle smlouvy o dílo jsme společně vyzvali veřejnost k předkládání námětů na zpracování změn. Termín byl stanoven do 23.
12. 2016 a všechny došlé žádosti byly předány zpracovatelům změny ÚP Jesenice.
S ohledem na vytížení Úřadu územního plánování a regionálního rozvoje působícího
pod hlavičkou Odboru výstavby a investic MěÚ Rakovník, který by měl být tzv. pořizovatelem změny č. 1 ÚP Jesenice, jsme prostřednictvím vybraného zpracovatele nabídli
pomocnou ruku ve smyslu přípravy podkladů pro tzv. zadání změny. I přes naši společnou snahu uspíšit veškeré přípravné práce jsme dostali informaci, že se na Jesenici dostane řada nejdříve v říjnu 2017. Z pozice města Jesenice se pokusíme proces tvorby
změny ÚP Jesenice i nadále co nejvíce urychlovat.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Sportoviště u základní školy
Postupná oprava jednotlivých hřišť
Na podzim loňského roku započalo město Jesenice s opravou víceúčelového hřiště
u tělocvičny ZŠ a MŠ Jesenice, které bylo poškozené prorůstajícími kořeny topolů. Po
zhodnocení jednotlivých variant řešení se rada města přiklonila k výměně celého povrchu za umělou trávu. Práce na této opravě za cenu 967. 904 Kč vč. DPH provedla firma Přetlakové haly, rekonstrukce antukových hřišť, Petr Křtěn, Nad Školkou 605, 252
44 Dolní Jirčany – Psáry, a k předání dokončeného díla došlo dne 24. 5. 2017. Na realizaci oprav obdržela základní škola dotaci ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění
následků živelních katastrof ve výši 40.000,- Kč, která byla použita na částečnou úhradu
výkopových prací.
Jedinou kaňkou na kráse celého nového hřiště jsou neustále se opakující závady na
oplocení, které jsou do značné míry způsobené některými neukázněnými uživateli hřiště.
Sešlapané pletivo a opakující se díry v plotech nebo sítích jsou asi nejvíce viditelné problémy. Stav tohoto oplocení není vedení školy lhostejný, proto po poradě se zřizovatelem došlo k podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence. Pokud bude žádost o dotaci úspěšná, dojde k opravě oplocení dle předem konzultovaného provedení, tj. kombinace dřevěných palisád, pevného pletiva a záchytných sítí na míče. Náklady na opravu se dle rozpočtu pohybují řádově kolem půl
miliónu korun s tím, že dotační prostředky by mohly pokrýt až 70 % uvedené ceny.
V březnovém vydání Jesenického občasníku jsme informovali o získání dotace
z Programu obnovy rozvoje venkova 2017 z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
dětského hřiště u školní jídelny. V konkurenci tří nabídek zvítězila firma TR Antoš,
s. r. o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, s cenovou nabídkou 392.149,- Kč vč. DPH.
Jedná se o stejnou firmu, která v roce 2015 realizovala osazení herních prvků v zahradě
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mateřské školky. Po podpisu smlouvy o dílo bude s firmou domluven postup instalace
s tím, že do konce června budou za pomoci žáků základní školy demontovány zbývající
herní prvky. Nové hřiště vč. pískoviště bude zprovozněné nejdříve v průběhu září 2017.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Návrat na kolbiště – Klání o krakovecký meč
Město Jesenice v zastoupení vždy sedmičlenného družstva se pravidelně účastnilo
klání o bájný krakovecký meč do doby, než se zastupitelé města rozhodli ze Svazku
měst a obcí Rakovnicka (dále jen Svazek) vystoupit. Po rozpuštění Svazku, který se
každoročně staral o uspořádání Klání o krakovecký meč, vše vypadalo tak, že soutěž pro
obce skončí v zapomnění dějin. Zdá se ovšem, že tomu tak nebude. Poslední vítěz trofeje, obec Kolešovice, se rozhodl uspořádat nové Klání a dát šanci i dalším bojovníkům
bájný meč vyhrát.
Město Jesenice bude reprezentovat 10. června 2017 družstvo pod taktovkou zkušeného lodivoda Luboše Čížka. Klání začne v 9.00 hodin srazem bojovníků u dětského hřiště
v Kolešovicích. O vítězi by se mělo rozhodnout kolem 15.00 hodin. Pokud ještě nemáte
plán na druhý červnový víkend, přijeďte jesenické borce povzbudit.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Údržba veřejné zeleně – každá pomoc se počítá
Před příchodem jarních měsíců se zaměstnanci technických služeb města Jesenice zabývají přípravou a servisem techniky na sekání a údržbu veřejné zeleně. Stejně jako
v loňském roce nám jarní počasí nedovolilo včas zahájit sekání zelených ploch a údržbu
hřbitovů. Neustálé deště, které se střídaly s relativně teplým počasím, opět zapříčinily
rychlý růst trávy.
Ani administrativa Městského úřadu Jesenice nelení a snaží se získat na práci lidi
z řad nezaměstnaných. Díky Úřadu práce ČR se podařilo získat 9 pracovníků na veřejnou službu, kteří si odpracovávají každý měsíc min. 20 hodin. Nicméně většina využívá
pobídky úřadu práce a odpracovávají 30 hod. za měsíc. Dále se snažíme jarní práce realizovat i za pomoci tzv. veřejně prospěšných prací, ve kterých zaměstnáváme za pomoci
dotací Úřadu práce ČR 6 pracovníků. Rozdíl oproti veřejné službě tkví v tom, že tito
pracovníci pracují 40 hodin týdně, tj. režim běžného pracovního týdne po dobu platnosti
pracovní smlouvy, tj. 6 – 12 měsíců.
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Spoustu míst vč. hřbitovů se nám již podařilo posekat a byly provedeny i další práce,
např. prořezávky stromů a keřů. Osmihodinová práce s křovinořezy a sekačkami je
v teplých a tropických dnech velmi vysilující a obtížná. Předpokládáme, že v průběhu
dvou týdnů se nám podaří všechny lokality postupně uvést do „běžného“ stavu (posekaná a shrabaná tráva). V této souvislosti si velice vážíme jakékoliv pomoci ze strany občanů města Jesenice a přilehlých osad, kteří nečekají a přiloží ruku k dílu.
Za každou pomoc moc děkujeme.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Výroční střelby Sboru rakovnických ostrostřelců pod záštitou
první dámy ČR
V sobotu 6. 5. 2017 se na střelnici v Jesenici konala tradiční střelecká soutěž Sboru
rakovnických ostrostřelců O krále střelců roku 2017. Letošní ročník byl zvláště významný, protože záštitu nad střelbami převzala první dáma ČR paní Ivana Zemanová, která
sboru věnovala dva vlastnoručně vyrobené terče. Přihodilo se tak podruhé ve velmi krátké době, že město Jesenice navštívila manželka prezidenta paní Ivana Zemanová.
V rámci uvítání dostala paní Zemanová od sboru krátkou šavli na sabráž, kterou hned
vyzkoušela a bravurně s ní otevřela láhev sektu.
Podle tradice požehnal jáhen Daniel Váhala terčům, kulím i sboru a první výstřel na
každý terč provedla osobně paní Ivana Zemanová, čímž určila střed terče. Jeden terč patřil členům Sboru rakovnických ostrostřelců a do druhého stříleli přítomní hosté. Soutěžící se pak snažili zasáhnout terč co nejblíže zásahu první dámy. Střeleb se zúčastnili další
významní hosté, např. starosta Jesenice Ing. Jan Polák, ostrostřelci z polské Tucholy,
Lokte, Stříbra, Chomutova a Senomat. Pro střelce byl v polní kuchyni uvařen oběd a bylo zajištěno přátelské posezení s harmonikou.
Králem střelců Sboru rakovnických ostrostřelců roku 2017 se stal velmi těsným rozdílem před střelmistrem Jaroslavem Havlíčkem setník Jan Mikeska. Z hostů byl nejlepší
Miloš Pešek z gardy městyse Senomaty. Doufáme, že další ročník bude stejně povedený
jako ten letošní.
Za Sbor rakovnických ostrostřelců Milan Sklenář, korouhevník, a Dana Bechyňská, nadmyslivec
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Z Drahouše zní zvon. A jak to bylo, než zazněl?
Obec Drahouš chtěla kulturní památku a dominantu obce zděděnou po předcích
zachovat pro budoucí generace.
Požádala o převedení kaple sv. Jana Nepomuckého do majetku obce, což se 11. 11.
2015 zdařilo.
A tak kaple dostala nové vnitřní omítky, byly opraveny dřevěné části oltáře a Petra
Šterclová namalovala oltářní obraz, který byl osazen do prázdného otvoru po původním
obrazu. O veškeré úklidové práce se v několika etapách postarali místní občané
a chalupáři.
Protože každá kaple má mít srdce, bylo jasné, že ho bude mít i ta naše. Vznikla tedy
veřejná sbírka na pořízení zvonu, který vyrobil mistr zvonař Michal Votruba. Občané
měli možnost zúčastnit se 8. dubna odlévání zvonu, což využili v maximální míře. Zvon
nese znak obce Drahouš, podobiznu sv. Jana Nepomuckého a nápis „Pořízeno z darů
občanů a přátel obce.“
Den D nastal 20. května, kdy se na návsi před kaplí konala slavnost věnovaná
posvěcení zvonu. Sešlo se téměř 200 hostů. Po slavnostním nástupu přivítal přítomné
starosta obce Drahouš pan Antonín Tauber, který hovořil o sbírce, ve které se vybralo
téměř 90 % ceny zvonu, zbytek bude doplacen z rozpočtu obce. Poděkoval dárcům za
příspěvky a všem ostatním za podporu a účast. O technologii výroby a technických
parametrech pohovořil mistr zvonař Michal Votruba. Důstojného požehnání s motlitbou
se ujal generální vikář Biskupství plzeňského Krzystof Dedek. Ocenil výši příspěvku,
která svědčí o srdečném vztahu a přístupu občanů k životu a dění v obci. Čestnou stráž
držela Skupina historického šermu z Drahšperka. Hudební doprovod, při kterém šel
dojetím mráz po zádech, zajistil soubor Jesuan. Po požehnání dostali prostor hosté,
následovalo focení, možnost úderu na zvon, dotazy. Poté byl zvon vynesen do věžičky
kaple. Zastupitelé obce rozdali dárcům děkovací listy. Po necelých 40 minutách montáže
spustila paní Jaroslava Řehořová píseň „Z hor zní zvon“ s upraveným textem pro tuto
příležitost a do širokého okolí se v tónině A2 rozezněl zvon se jménem Svatý Jan.
Slzičku uronily i silnější povahy a tato mimořádná událost, kterou většina
z přítomných zažila poprvé, navždy zůstane uchována v našich srdcích.
Za obec Drahouš Alena Johnová
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Základní škola a mateřská škola Jesenice

Akce mateřské školy
2. – 12. 5. zápis do mateřské školy
3. 5. divadlo Kolem: Jak Honza potkal medvěda
16. 5. focení

Akce základní školy
9. 5.
16. 5.
18. 5.
19. 5.
25. – 26. 4.

KMD – Divadlo Metro: N@ výletě v iSvětě
focení tříd
třídní schůzky
jízda zručnosti: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
dějepisná exkurze Dobrošov, Osvětim

Úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách
10. 5. Mladý zahrádkář
kategorie A, 18 žáků: 4. místo: Markéta Laubrová (6. tř.)
9. – 10. místo: Martina Laubrová (6. tř.)
kategorie B, 22 žáků: 3. místo: Veronika Končeková (8. tř.)
4. – 5. místo: Julie Rácová (8. tř.)
18. 5. Botanická soutěž: „Invazní druhy rostlin – neofyty“
kategorie I., 27 žáků: 8. – 14. místo: Eliška Pavlisová (4. tř.)
kategorie II., 41 žáků: 6. – 9. místo: Tran Sy Nguyen (7. tř.)
kategorie III., 23 žáků: 6. místo: Veronika Končeková (8. tř.)
ŽIVOT A ČAS
Že k sobě patří, jisté je,
nad tím se nikdo nepozastaví.
Už když se narodíš, promlouvá čas
a život poprvé vítězství slaví.

Co bylo, je už dávno pryč
a ty to nezměníš.
Nad spřežením času práská bič
a ty to dobře víš.

Pak běží čas neúprosně dál,
něco nám dává a něco bere
a utíká jako o závod.
A ty zůstáváš vzadu stát.
Máš přidat, nebo loudat se,
anebo myslet na návrat.
Vrátit se nechceš.

Každý z nás ztrácí a nachází zas,
i velké rány zhojí jen čas,
tak už to v životě chodí.
Radost i bolest – toť život náš.
A všichni plujeme na jedné lodi.
I ta se jednou převrátí
a nic, nic už se nevrátí.
Mgr. Alena Mondříková
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Informace a pozvánky Kulturní komise při MěÚ Jesenice
Čarodějnice 2017 na kempu
Pálení čarodějnic (Noc čarodějnic, Beltine, Filipojakubská noc) patří mezi velmi staré
lidové zvyky. Slaví se po celé Evropě. Vše vychází z církevních a pohanských svátků
a z pověr s nimi souvisejících. Noc z 30. dubna na 1. května je považována za magickou.
Podle Keltů je svátkem lásky a plodnosti, kdy začíná vše rozkvétat a přichází nová síla.
Ohně měly vše staré zničit. Později se Filipojakubská noc stala nocí, kdy vládly zlé
a nečisté síly. Lidé věřili, že v tuto noc poletuje plno zlých čarodějnic, proto zapalovali
na kopcích ohně, které je měly před nimi ochránit.
V tomto duchu se o krátké představení svátku postarala na nádvoří základní školy nejstarší a nejstrašnější čarodějnice Běsněna a její o něco málo mladší kolegyně Anucha
Poletucha z Jeseňuchy. Děti tak měly možnost dozvědět se něco více o starém lidovém
svátku.
Po společném focení následoval společný odlet na jesenický kemp. Cestou však musely přítomné čarodějnice s čaroději splnit několik úkolů od přeskakování ohně až po
namalování svého vlastního portrétu přírodninami. Teprve po zazpívání písně mohly být
pasovány na čarodějnice roku 2017. Vrcholem večera pak bylo samotné upálení čarodějnice. Po čarovných zaklínadlech čarodějnice Běsněny vběhl mezi přítomné udatný
rytíř. Po nelítostném boji byla čarodějnice Běsněna odvlečena a následně upálena (vyrobili ji žáci 9. třídy pod vedením Lenky Valešové). O krátké představení se postarali šermíři z Drahšperka. Každá přítomná čarodějnice po vhození čarovných bylinek do kotlíku a vyřčení svého jména dostala na krk dřevěnou medaili ve tvaru čarodějnice a masovou odměnu. Krásný slunečný večer u ohně s kytarou a zpěvem byl skvělým zakončením.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem přítomným čarodějnicím, letos sice v menším
počtu (celkem 20 čarodějnic), žákům základní školy za výrobu čarodějnice a všem
ostatním, kteří se na přípravách a průběhu celé akce nezištně podíleli.
Zdali se tradice podaří udržet, záleží jen a jen na vás, a proto za rok neváhejte přijít
v čarodějnickém, a pořádně si tak užít společně s dětmi jeden z našich zvyků.
Děkujeme všem a těšíme se na další setkání s vámi.

Ornitologická vycházka III
Ornitologická vycházka si pomalu a jistě získává tradici a oblibu nejen mezi místními,
ale i mezi členy České společnosti ornitologické (dále jen ČSO). V pořadí již třetí vycházka zaznamenala velký úspěch. Krásné slunečné ráno 27. května 2017 přilákalo celkem 54 zájemců (z toho 11 dětí!!, nejmladší účastnici byly dva roky ) nejen o ptactvo,
ale i o poznávání nových koutů přírody. A že má Jesenicko co nabídnout!
Trasa směrem k viklanu měla několik zastávek, během nichž měli přítomní možnost
pod vedením Milana Tichaie poznávat ptačí hlasy, pozorovat ptáky, nakouknout do několika ptačích obydlí a dozvědět se mnoho zajímavostí z ptačího světa (např. jak významné je zimní přikrmování). Asi největším zážitkem nejen pro děti bylo kroužkování
drobných pěvců (červenky obecné a tří budníčků menších) pod vedením Stanislava Lepiče, který odchytové sítě postavil již v šest hodin ráno. Odměnou za brzké vstávání byla
kontrola budek, při níž jsme viděli vajíčka rehka a sýkory a v dalších dvou rozestavěná
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hnízda. Ostatní budky na své obyvatele teprve čekají. Během vycházky jsme slyšeli či
viděli 40 druhů ptáků. Fotky bude možnost zhlédnout na FB MY Jesenice.
Poděkování patří všem přítomným za jejich přízeň, Rakovnické ornitologické společnosti Fénix za odbornou stránku celé vycházky, LČR za spolupráci při vyvěšování budek, věznici Oráčov za výrobu budek na počkání a především pak paní Končekové za
její ochotu.

Oficiální předání ptačích budek na městském úřadě

A mně dovolte na závěr uvést slova pana Stanislava Lepiče, která zazněla při loučení.
„Děkujeme za zorganizování vycházky a za to, že jste děti vzali do přírody. Rádi do Jesenice jezdíme, máte tu krásně. Děkujeme a doufáme, že nám zachováte přízeň“.
Zachováme 
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Ing. Anna Poláková
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Zajímavé ornitologické odkazy a tipy:
Rakovnická ornitologická společnost: www.ros-fenix.webnode.cz
Česká společnost ornitologická: www.cso.cz
Zahrady hojnosti – ptačí zahrady: www.zahradyhojnosti.cz
Aleje: www.aleje.org

V Základní škole, Mateřské škole speciální a Praktické škole
v Jesenici si hrají do Notičky už čtrnáct let
Po třinácti letech už to není boj. Po třinácti letech to není nové a neznámé. Po třinácti
ročnících je každoroční Notička spíše takové rodinné setkání. Setkání “rodin” základních škol speciálních, mateřských škol i dětských domovů, které se nebojí ukázat celému
kulturnímu centru, že mají talent.
Letošní čtrnáctý ročník přehlídky se nesl v duchu pohádek a všech sedm zúčastněných
zařízení nešetřilo kreativitou, žádná forma umění nezůstala stranou - tanec střídal divadlo, zpěv doprovázely malované obrázky a nejedny housle či kytara v podání paních
a slečen učitelek.
Centrálním tématem byly české pohádky a především písničky z nich. Domácí Jeseničtí zahájili celou přehlídku zpívaným pásmem z nejrůznějších pohádek, Rakovničtí
zinscenovali sérii výletů do pohádek pomocí divadelní cestovní kanceláře a při přehlídce
dětí z oráčovské školky vjel na pódium i Večerníček na koloběžce. Písničky z širokého
výběru českých pohádek předvedly také děti z Kralovic a Podbořan – a píseň Dělání si
bez váhání zazpívali i dospělí v publiku – zatímco Rakovničtí se ve svém druhém výstupu rozhodli soustředit na jednu pohádkovou klasiku, Zlatovlásku. Stejný přístup zvolily
i děti z DD Mašťov, které nacvičily písničky z kultovního filmu Ať žijí duchové.
Někteří účinkující se ale vydali i za hranice české kotliny – žáci ze Žatce předvedli
taneční vystoupení a nebáli se tančit mimo jiné i na hit hudební legendy Raye Charlese.
Mezinárodní přesah přineslo i překvapení, které na účinkující letos čekalo – setkali se
s vietnamským buddhistickým mnichem mistrem Rumou, který se s nimi přijel podělit
o svůj životní příběh a popřát jim do života (a rozdat kupu plyšáků). Mistr Ruma především zdůraznil, že si žáci mají učení ve školách vážit a užívat si ho, protože některé děti
– jako právě on v mládí – nemají ke vzdělávání přístup.
A přestože je vždy dobré si tento fakt mnoha zemí připomenout, zdá se, že účastníci
Notičky se učí rádi a aktivně ukazují, co umí.
Vzali si k srdci doporučení úvodních řečníků, ředitelky školy Hany Vanické, patronky
Jitky Hrabalové a starosty Jana Poláka - který výjimečně nepředvedl svůj pěvecký talent
z důvodu nemoci – která zněla: hlavně si ten den co nejvíc užít. Povedlo se vše od prvního zpěvu až po poslední zumbu, kterou tančili všichni.
Skutečně si čtvrtek 18. května společně užili a porotkyně Zdeňka Šperková mohla jenom chválit.
Bc. Barbora Hrabalová
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Muzejní spolek města Jesenice
Za poklady západních Čech
Jarní výlet Muzejního spolku po Santiniho stopách, konaný 6. 5. 2017, se nesl
v duchu příjemné pohody za slunečného dne. Hospodářský dvůr Hubenov, který byl naší
první zastávkou, ač v současné době turistům nedostupný, zapojený pouze do prohlídek
v rámci oslav barokního stavitele, nebyl pro velkou část návštěvníků novinkou, ale jeho
prohlídka zaujala snad všechny. Rovněž plány majitelů vybudovat zde galerii a expozici
života v 18. st., v době rozkvětu statku, nás zaujaly. Přínosná bude jistě i spolupráce
(např. osobní vzpomínky, výměna dokumentů a fotografií) nových majitelů a rodiny
M. Mottlové, která se zde narodila.
Druhou zastávkou bylo město Stříbro a zejména štola Prokop. Fyzicky náročnější,
i když velmi zajímavá prohlídka nás nasytila novými vědomostmi a pak už kromě procházky městem zbývalo nasytit i tělo dobrým obědem. V půl druhé jsme se odebrali do
kladrubského kláštera, další slavné stavby Jana Blažeje Santiniho. Neobvyklým prvkem
areálu byl malý obchůdek – ráj vůní – plný vonných lahviček a ukázek, jak jednotlivé
rostliny a další voňavé ingredience vypadají.
Výlet zorganizovala Eva Konířová a zúčastnilo se jej 51 turistů.
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Přednáška Vlastimila Vondrušky
Od prvotního nápadu pozvat slavného spisovatele k nám do Jesenice až po realizaci
uběhly dlouhé dva roky, neboť dostat se do jeho přeplněného harmonogramu a domluvit
termín, jenž by vyhovoval oběma stranám, vyžadovalo trpělivost i umění kompromisu.
Po úspěšném vyjednávání, které vedla Katka Bílá, jsme autora historických odborných
i beletristických knih uvítali v KD 2. května 2017.
Než započala vlastní přednáška, proběhla autogramiáda knih donesených z domova
i těch zde zakoupených, pan Vondruška totiž větší množství knih dovezl a tím potěšil
své čtenáře, protože mnohé tituly k dostání běžně nejsou.
Jeho vyprávění bylo velice poutavé, vtipné i poučné. Hovořil zejména o své profesní
cestě životem i o tom, jak se vlastně ke psaní příběhů dostal. Rovněž krátce nastínil svět
středověku a jeho souvislost se současnými dějinami. Zajímavá byla i ta část, kde vysvětloval, že české země vždy přijímaly cizince, a to ve velkém množství, vždy jim poskytly zázemí a možnost zde žít, ale všichni příchozí museli respektovat panovníka
a náboženství, které tu převažovalo, a museli se sami uživit, tedy museli chtít pracovat.
Země, které netrvaly na těchto podmínkách, byly nakonec barbary (cizinci) zničeny, jako se např. stalo římské říši.
Historikův téměř dvouhodinový monolog se zaujetím poslouchalo necelých 80 diváků
a někteří zůstali i po jeho závěrečných slovech, aby s ním prohodili pár dalších slov.

60. léta - zlaté časy televize
Přednáška rodáka ze Sv. Huberta Milana Krumla byla sice z úplně jiné oblasti, ale
neméně poutavá. Tentokrát ji domlouval Jiří Měchura a přilákala i přes počasí vhodné
spíše pro práci na zahrádce do KD 24. května 2017 30 zájemců.
Pan Kruml v první části vysvětlil, proč byla 60. léta české televize tak úspěšná a televizní produkce té doby ve světě tak žádaná a ceněná. V druhé části zhodnotil televizní
tvorbu dneška a na závěr ukázal, jakým způsobem se shánějí nové pořady a seriály. Svůj
výklad doplňoval ukázkami ze staré i současné televizní tvorby a porovnal i konkurenci
v podobě youtuberů, streamů apod.
Když se M. Kruml loučil, téměř každého překvapilo, že přednášel dvě hodiny. A byly
to hodiny velmi příjemně strávené!
Za všechny tři zmiňované akce jsme od vás vyslechli slova chvály a díků, děkujeme vám
za ně i za vaši podporu.
Poslední jarní akcí podpořenou Muzejním spolkem města Jesenice, Muzeem T. G.
M. Rakovník a městem Jesenice je koncert z cyklu 3. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu 2017 pořádaný v neděli 25. 6. v jesenickém kostele sv. Petra
a Pavla, na který vás srdečně zveme.
Další koncerty tohoto cyklu se odehrají:
Rakovník 22. 6. čt v 19.30
Jesenice 25. 6. ne v 19.30
Rakovník 29. 6. čt v 19.30

Petrovice 2. 7. ne v 16.00
Nezabudice 8. 7. so v 16.00
Rakovník 9. 7. ne v 19.30
Za Muzejní spolek města Jesenice Eva Konířová
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Utkání oddílu kopané FC Jesenice
V soutěžním ročníku 2016 – 2017
OKRESNÍ PŘEBOR – A1A II. TŘÍDA – JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE
DRUŽSTVA

KOLO

SKÓRE

BRANKY
Fiala Vít
Jeníček David, Mutínský Jaroslav
Brda David, Fiala Vít
Kotek Petr, Tesař Stanislav,
Mutínský Jaroslav, Jeníček David
Pfejfer Josef (pen.)
Jeníček David 2, Kapoun Dominik, Brda David
Pfejfer Josef, Mutínský Jaroslav,
Kotek Petr, Jeníček David
Jeníček David
John Petr, Pfejfer Josef
Jeníček David 4, Kotek Petr,
Kolář Dominik

14.
15.
16.

Ch. Mutějovice – FC Jesenice A
FC Jesenice A – FC PO Olešná
Oh. Městečko – FC Jesenice A

2:1
2:0
1:2

17.

FC Jesenice A – So. Janov

4:1

18.

FK Kněževes – FC Jesenice A

2:1

19.

FC Jesenice A – Ol. Rakovník

4:2

20.

SK Lišany – FC Jesenice A

3:4

21.
22.

FC Jesenice A – Sp. Lužná
SK Senomaty A – FC Jesenice A

1:2
3:2

23.

FC Jesenice A – ČL Kolešovice

6:3

Nové loutkové divadlo v KD Jesenice Vás zve na pohádku

Perníková chaloupka
Představení se koná v neděli 25. června v 15 hodin
a bude zakončeno dětskou diskotékou
Vstupné dobrovolné
Občerstvení je zajištěno

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! Stáří: 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: sobota 17. 6.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
sobota 24. 6.: Jesenice u Jednoty – ve 12.30 hodin
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod. na telefon. číslech: 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek: cena dle poptávky

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, R. Jílková, technická úprava a tisk
P. Koníř. Jesenice, květen 2017. Povoleno OÚ Rakovník RRR – oddělení kultury – evidenční číslo MK12 č. 5/2017 vyšlo nákladem 250 ks. Zdarma.
ČR-E 17651 ze dne 14. 6. 2007. Vychází nepravidelně,

PŘEHLED AKCÍ MĚSTA JESENICE A BLÍZKÉHO OKOLÍ 2017
Měsíc Datum
Červen

Čas
17.00
9. – 12.00

čt
pá
pá

1. 6.
2. 6.
9. 6.

so
so
so
st
so

10. 6.
10. 6.
17. 6.
21. 6.
24. 6

14.00 – 15.00
10.00 – 17.00
18.00
13.00

so

24. 6.

18.00

so
ne

24. 6
25. 6.

19.00
14.00

ne

25. 6.

15.00

ne
pá

25. 6.
30. 6.

19.30
19.00

18.00

Název akce/ místo/ pořádá
Výstava hraček/ Vlastivědné muzeum Jesenice
Den dětí/ areál ISŠ/ ISŠ Jesenice
Noc kostelů/ kostel sv. Petra a Pavla/ Vlastivědné muzeum Jesenice
Strašidelný les/ akce zrušena pro malý počet dobrovolníků
Kouzelná hodinka/ KD Jesenice/ Martin Žitný
Zahradní slavnosti Petrohrad
Veřejné jednání zastupitelstva města/ Hasičská zbrojnice Jesenice
Zahradní slavnost v Domově Krajánek
Vernisáž výstavy U NÁS DOMA v kapli sv. Jana Nepomuckého/
Drahouš
Koncert kapely QR BAND/ Kaple, nebo hostinec
Přivítání prázdnin v Hotelu Jesenice se skupinou
Discodovádění/Jesenice – U Velkého rybníka/Hotel Jesenice
Perníková chaloupka/ Nové loutkové divadlo v KD, představení
bude zakončeno dětskou diskotékou, občerstvení zajištěno
Varhanní koncert/ kostel sv. Petra a Pavla
Kino pro děti/ Letní kino Jesenice/ KK

Červenec
pá

7. 7.

19.00

so
so
so

8. 7.
22. 7.
29. 7.

9.00
13.00
15.00

5. 8.

20.00

Letní večer s Robertem Vano/ KD Jesenice/ KK/ předprodej
na MěÚ Jesenice
Střelecký závod o pohár MS Diana/ Drahouš
JES – FEST/ Letní kino Jesenice
Pouť v Podbořánkách/ Podbořánky/ Roman Zach

Srpen
so

Tradiční letní zábava/ Drahouš/ Alena Johnová, letošní téma Cesta
kolem světa

Září
pá

1. 9.

so
čt

2. 9.
7. 9.

14.00
8.30

čt

7. 9.

17.00

so
st
so
pá

9. 9.
13. 9.
16. 9.
22. 9.

13.00
18.00
17.00

V. benefiční happening MUZEUM JESENICKÁ TOVÁRNA,
koncert EIN KESSEL BUNTES revival – H. Zagorová, K. Gott,
V. Neckář a další/ Martin Louženský
Pohádkový les/ Jesenice/ KK
Recyklojízda/ nádvoří Základní a mateřské školy Jesenice
Vernisáž výstavy Fotoklubu Jesenice/ Vlastivědné muzeum
Jesenice
Štrúdlové slavnosti/ Vlastivědné muzeum Jesenice
Veřejné jednání zastupitelstva města/ Hasičská zbrojnice Jesenice
IFA – ROCK/ Hostinec Drahouš
Věra Klásková – Irsko/ Vlastivědné muzeum Jesenice

PŘEHLED AKCÍ MĚSTA JESENICE A BLÍZKÉHO OKOLÍ 2017
Měsíc
Říjen

Datum

čt
ne
pá
pá

5. 10.
8. 10.
13. 10.
27. 10.

Čas

Název akce/ místo/ pořádá

dopoledne
14.00
19.00
16.00

Autorské čtení Ivony Březinové/ knihovna/ KK
Drakiáda/ Jesenice - polní cesta k zahrádkám/ KK
Velký holky nepláčou - divadelní představení/ KD Jesenice/ KK
Den hospodářských přebytků/ Drahouš/ Alena Johnová
Lampiónový průvod/ průvod Jesenicí, KD Jesenice/ KK
Karneval pro dospělé/ KD Jesenice/ KK
Vánoční koleda/ divadelní představení Praha/ KK – předprodej
MěÚ a ZŠ a MŠ Jesenice
Chrámový festiválek/ Jesenice

Listopad
pá
so

3. 11.
18. 11.

16.30
20.00

so

25. 11.

16.00

1. 12.
2. 12.
2. 12.
5. 12.
10. 12.
13. 12.

17.00
13.00
17.30
16.00
14.00
18.00

Mikulášská show pro děti/ KD Jesenice/ KK
Advent v muzeu/ Vlastivědné muzeum Jesenice
Rozsvícení vánočního stromu - Hradní Duo/ Jesenice náměstí/ KK
Mikulášská nadílka/ Drahouš/ Alena Johnová
Vánoční koncert/ KD Jesenice/ KK
Veřejné jednání zastupitelstva města/ Hasičská zbrojnice Jesenice
Soutěž PF 2018/ Jesenice/ KK

14.00

Neřež – Tříkrálový koncert/ KK

Prosinec
pá
so
so
út
ne
st

Leden 2018
ne

7. 1. 2018

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

