Ať se všechna přání splní o Vánocích, které provoní hlavně rodinná pohoda.
Ať vás rokem 2013 provází zdraví, štěstí a přátelé.
Prostě ať se vám daří.
To vše přeje svým občanům vedení města Jesenice.
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Záměry rozvoje veřejně přístupných ploch
V příštích několika letech bychom se chtěli v Jesenici zaměřit na rozvoj veřejně přístupných ploch a opravy komunikací a páteřních chodníků. Cesta k realizaci těchto záměrů začíná vždy kvalitní přípravou a projektovou dokumentací, na základě které lze
získat příslušné stavební povolení. Z pohledu času je velmi pravděpodobné, že se nestihne realizace všech projektů do konce tohoto volebního období, tj. do podzimu roku
2014. To ovšem není překážkou, ba právě naopak bude na co navazovat i v dalších letech. Konkrétně se jedná o následující projekty:

Rekonstrukce Mírového náměstí
Pokud jste pravidelnými čtenáři Jesenického občasníku, jistě si pamatujete, že jsme se
vrátili k rozpracované studii z roku 2001 a nechali ji upravit na dnešní situaci. Oproti
předchozí variantě je po obvodu celého náměstí navrženo větší množství parkovacích
míst, protože za posledních 11 let výrazně vzrostl počet automobilů na našich silnicích.
Centrální část náměstí by měla sloužit jednak jako klidová zóna a zároveň umožňovat
využití náměstí na nejrůznější příležitostné akce – trhy, máje, výstavy, vánoční strom
apod. Aby se mohl tento záměr realizovat, bude zapotřebí nejdříve vyřešit otázku autobusových zastávek, které jsou navrženy do prostoru před městským úřadem a prostorem
tržnice, a to formou zálivu z hlavní komunikace. Poté bude možné provést obnovu kašny
a nahradit památník padlým v 1. světové válce audiovizuálním altánem sloužícím pro
případné venkovní expozice místního muzea. Úpravou projde také vzrostlá zeleň, která
na náměstí bohužel pomalu ale jistě dožívá a stává se rizikovou. Již v roce 2001 byla
velká část stromů při prohlídkách označena za špatnou. Na náměstí se tak počítá
s celkovou obnovou stromů a keřů.
V současné době má město k dispozici vyhotovenou studii náměstí. V příštím roce se
bude pracovat na přípravě projektu. S ohledem na několikamiliónovou investici bude
rekonstrukce probíhat v několika na sobě navazujících etapách. Zcela určitě první etapou
bude přesun autobusových zastávek, na jejichž realizaci lze získat dotaci z národních
zdrojů. Snahou vedení města bude v co největší míře financovat tento projekt za pomoci
externích zdrojů.

Chodníky v Žatecké ulici a parkoviště
Tento projekt svým způsobem velmi úzce souvisí s přípravami rekonstrukce Mírového náměstí a navazuje na ni. Chodníky v Žatecké ulici jsou již na pokraji své životnosti
a v některých částech i za ní. Tento stav dokládají i četné lokální opravy a zcela „roztancované“ obrubníky kolem hlavní komunikace. V této ulici je navíc ještě původní vodovodní řad, který vede po obou stranách ulice. Snahou města je, aby při takto komplexních opravách byly řešeny i inženýrské sítě. Na konci roku jsme také řešili problémy
s parkováním na výjezdu z Oráčovské ulice na Žateckou, proto bude do projektu zahrnuta také návaznost chodníků do Oráčovské ulice po křížení s Wintrovou ulicí a vznik parkoviště na místě bývalé váhy. Na tomto místě by měla i nadále dominovat krásná lípa,
kolem které budou vhodně navržena parkovací místa. Úprav se také dočká tzv. kozí
ulička s výjezdem opět na Žateckou ulici.
V případě tohoto záměru by mělo dojít na začátku roku k vyhlášení zadávacího řízení
na pořízení projektové dokumentace, která bude také obsahovat vytvoření rámcové stu2

die. S ohledem na zaměření současných dotačních programů zde bude nutné spoléhat
hlavně na vlastní prostředky. V ideálním případě by opravy mohly začít v roce 2014.

Revitalizace sídliště v ul. Školní a 5. května
Revitalizace prostoru Školní ulice a ulice 5. května se zaměřuje na úpravu prostor mezi jednotlivými bytovými domy na polyfunkční plochy. Jednotlivé úpravy by se měly
dělat také s ohledem na potřeby základní školy. Záměrem projektu je odstranit nebo alespoň co nejvíce eliminovat současné nedostatky v této oblasti, které lze vidět
v nedostatečném počtu parkovacích míst u jednotlivých domů, špatném nebo žádném
veřejném osvětlení a ve zcela chybějících místech umožňujících společná setkávání.
Z tohoto důvodu vznikla studie, která byla konzultována v místním kině s obyvateli této
lokality. Mezi zajímavými prvky jsou např. hřiště na pétanque, přístřešky s grilovištěm,
kopeček na sáňkování nebo umístnění posilovacích prvků pro všechny věkové generace
vyznávající aktivní způsob života. Mimo to se počítá také s obnovou pojezdových komunikací a přístupových chodníčků k jednotlivým bytovým domům.
Naší snahou bude zajistit do dubna příštího roku stavební povolení na první etapu tohoto projektu, jehož realizace se nyní odhaduje na cca 10 mil. Kč. K této realizaci by
mělo docházet po jednotlivých etapách. Pokud se nám podaří uspět v jedné z posledních
výzev dotačního programu LEADER 2007 – 2013, mohla by obnova lokality začít investicí ve výši cca 3 mil. Kč v roce 2014. Z uvedeného dotačního programu se nám již
podařilo zafinancovat kompletní rekonstrukci sociálního zařízení v autokempu a v roce
2013 budeme z tohoto programu financovat výstavbu nové tematické stezky „Jesenice
ve stopách žuly“.

Rekonstrukce místních komunikací Jesenice II.
V letošním roce se nám podařilo dovést ke zdárnému konci rekonstrukci místních
komunikací v ulicích Nádražní a Rabasova, které byly financovány i za pomoci dotace
z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Stejná výzva tohoto programu je
otevřena do ledna 2013, proto se nyní dokončují práce na projektové dokumentaci na
rekonstrukci části ulic Wintrovy, Nezvalovy a Křižíkovy. Stejně jako u předchozího projektu lze z případné dotace financovat pouze obnovu povrchů komunikací, které vedou
nebo slouží k obsluze školských nebo podnikatelských subjektů. V případě úspěchu žádosti by se realizace mohla rozběhnout v létě, nebo spíše na podzim roku 2013. Realizací projektu by došlo nejen ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu, ale také ke zhotovení odpovídajícího odvodnění silnic.

Rozpočet na rok 2013 s přebytkem
Na posledním letošním zasedání zastupitelstva města, tj. 12. 12. 2012, schválili zastupitelé většinou svých hlasů rozpočet na rok 2013 s celkovými příjmy 37 754 704 Kč a
celkovými výdaji 37 078 229 Kč. Z toho plyne, že rozpočet na příští rok je navržen jako
přebytkový. Toto financování ve výši 676 475 Kč bude použito na navýšení prostředků
na spořicím účtu. I když veškeré prognózy přislibují městu Jesenice díky změně rozpočtového určení daní navýšení příjmů o více než 4 mil. Kč, schválený rozpočet počítá
se zhruba polovičním nárůstem. V rozpočtu jsou také již uvažovány případné spoluúčasti města na projektech jako jsou zateplení základní školy, kulturního domu, výstavba
tematické stezky, opravy místních komunikací a rekonstrukce školní kotelny s rozšířením teplovodu k dalším bytovým domům. Prozatím máme jistotu pouze u dotace na za3

teplení školy a zhotovení tematické stezky, u ostatních projektů se čeká na hodnocení,
zisk dotačních prostředků není jistý. Případný zisk dotací tak nebude mít žádný vliv na
předpokládaný konečný stav rozpočtu.
Díky větším příjmům z výherních hracích přístrojů, videoloterijních terminálů a dalších výherních zařízení mohlo zastupitelstvo města rozdělit i více peněz na podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit ve městě. Oproti letošnímu roku dojde
k navýšení o cca 80 tisíc Kč a celkově se vydá téměř 800 tisíc Kč.
Bude-li město Jesenice úspěšné u všech dotačních projektů, proteče rozpočtem města
v roce 2013 a 2014 přes 125 mil. Kč. Za zmíněným číslem se skrývá obrovské množství
práce spojené nejen s úspěšnou realizací jednotlivých projektů, ale i velký tlak na bezchybné profinancování (účtování) dotace a udržení jednotlivých projektů.

Jesenický silvestr 2012
Letošní poslední den v roce bude na jesenickém Mírovém náměstí ve znamení ohňostroje, který pro obyvatele a návštěvníky města opět připravili manželé Procházkovi.
Město Jesenice v letošním roce za podpory místních občanů organizuje od 20.00 hodin
v kulturním domě silvestrovskou zábavu. O hudbu k tanci a poslechu se postará hudební
skupina FERNET a vtipy, zábava a neotřelý humor budou pod taktovkou imitátora a
moderátora Jiřího Bláhy. Nemáte-li ještě plán na závěr letošního roku, přijďte se pobavit
a zatancovat si do našeho kulturního domu. Lístky jsou v předprodeji k dostání na Městském úřadě Jesenice u paní Pikešové. V ceně vstupenky je také originální sklenička na
půlnoční přípitek.

Vybrané informace z 50. a 51. rady města
Nezbytné úpravy pronájmu hrobového zařízení
Dle informací z okolních obcí a měst kontrolovalo v nedávné době Finanční ředitelství Praha tzv. věcně usměrňované ceny, kam spadají také ceny za pronájem hrobového
zařízení a s ním spojené služby. Za zjištěné nedostatky byly udělovány nemalé správní
pokuty. Na základě těchto informací přepracoval Městský úřad Jesenice všechny potřebné listiny do souladu se současnou legislativou. To obnášelo mj. i změření výměry
všech hrobových zařízení. Po zjištění jejich celkové plochy byly ceny za pronájem a náklady za údržbu hřbitovů přepočítány na 1 m2 hrobového zařízení. Na základě rozhodnutí rady města ponese 50 % nákladů město Jesenice. Tím bylo umožněno snížení ceny na
36,- Kč/m2 a rok.

Pasport komunikací v Jesenici a jeho přilehlých částech
Na konci listopadu letošního roku vstoupil v platnost nový Územní plán Jesenice. Na
tomto základě požádalo město Jesenice také o bezplatné převody nebo alespoň předkupní práva k pozemkům ve vlastnictví České republiky, na kterých jsou komunikace nebo
chodníky apod. Na základě dokončení procesu schvalování územního plánu se rada města rozhodla oslovit pana Ing. arch. Kroláka, zda by byl ochoten dle dřívější nabídky
zpracovat pro město Jesenice a přiléhající osady (obce) pasport místních komunikací.
Tento pasport v hodnotě 55 200 Kč vč. DPH bude obsahovat evidenci místních komunikací v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a bude možné ho použít i pro
elektronický program určený pro prohlížení a práci s novým územním plánem.
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Registrace Městské knihovny Jesenice
Městská knihovna Jesenice již řadu let poskytuje veškeré služby spojené s půjčováním
knih vč. pomoci při meziknihovní výpůjční službě. Každoročně se vynakládá cca 40 tisíc Kč na nákup nových titulů. Bohužel díky tomu, že není naše knihovna registrována
v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), nemůžeme podávat žádosti o
dotaci např. na modernizaci nebo zavedení elektronické evidence knih apod. Díky registraci se bude moci městská knihovna zapojit i do projektu Česká knihovna, která umožňuje nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné a vybrané
vysokoškolské knihovny. Registrace umožní i případné využití dalších podobných projektů.
U Městské knihovny Jesenice byla nejprve zvažována forma organizace a v úvahu
přicházelo zřízení organizační složky města, o jejímž zřízení by rozhodovalo zastupitelstvo. Po vzneseném dotazu na ministerstvo kultury, které registrované knihovny eviduje,
bylo městu s ohledem na velikost knihovny doporučeno zakladatelskou listinu nahradit
prohlášením o provozování knihovny. To znamená, že městská knihovna bude fungovat
co do formy organizace stejně jako doposud. K registraci byl doložen nový knihovní řád
spolu s přílohami, kterými jsou Ceník poplatků a Směrnice pro nakládání s osobními
údaji.
Registrace knihovny je zcela zdarma a umožní městu podávat žádosti na zlepšování
služeb knihovny. Jediným požadavkem bylo zavedení veřejného internetu. S ohledem na
termíny podávání žádostí o granty (leden 2013) by mělo k registraci knihovny dojít do
konce roku 2012.

Opravy bytového fondu města – okna a elektřina ve společných prostorech
V závěru letošního roku rozhodla rada města o vypsání dvou zadávacích řízení na
opravy dalších bytových jednotek. První zadávací řízení se týká oprav silnoproudu a
slaboproudu ve společných prostorech a bytu č. 2 v č. p. 191. V zadávacím řízení nabídly své služby tři podnikatelské subjekty, jejichž nabídky se pohybovaly od 277 788 Kč
vč. DPH až po téměř 423 tisíc Kč vč. DPH. Za uvedenou nejnižší cenu provede práce
Luděk Bajer z Rakovníka. Opravy v bytovém domě by měly trvat cca 2 měsíce.
Druhá zakázka, do které poslalo své nabídky 19 firem, se týkala výměny stávajících
dřevěných oken za plastová v bytových domech č. p. 314, 315, 316 a 318 v ul. 5. května.
Po kontrole zaslaných nabídek výběrovou komisí bylo radě doporučeno vyřazení jedné
firmy z důvodu ocenění zcela jiného profilu okna. Rada města tak vybírala z nabídek
v hodnotě od 471 015 Kč vč. DPH do 750 tisíc Kč vč. DPH. Nejnižší nabídkovou cenu
nabídla společnost DYNAL, s. r. o. Čistá, která výměnu oken provede v termínu od 15.
ledna do 15. února 2013.
Bc. Jan Polák, starosta
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Podzimní návštěva v Kronachu
V druhé polovině září se starosta Bc. Jan Polák, místostarosta města Ing. Roman Valuš, ředitelka společnosti SDP Logistics, s. r. o., Jitka Hrabalová a ředitel hotelu Jesenice
Miroslav Kacetl vydali spolu s organizátory výstavy „Tehdy a dnes/Einst und Jetzt“ do
německého Kronachu. Samotnou výstavu připravila obecně prospěšná společnost Rakovnicko v rámci realizace projektu spolupráce Společné osudy. Slavnostního zahájení
výstavy se zúčastnil zemský rada Oswald Marr, představitelé sudetoněmeckých kulturních organizací pro oblast Podbořanska a Jesenicka a řada německých rodáků
z Jesenicka, Podbořanska a Kadaňska. Z české strany se zahájení výstavy zúčastnili
vedle Radomíra Dvořáka, ředitele Rakovnicko, o. p. s., a Romana Hartla, autora výstavy, především představitelé města Jesenice, Kolešovic a dalších obcí.
Výstava, která dokumentuje minulost a současnost bývalých sudetských obcí Rakovnicka a předkládá srovnání jejich stavu před rokem 1945 a v současnosti, vzbudila
v Kronachu velký ohlas a přispěla k pokračující obrodě vzájemných vztahů mezi bývalými a současnými obyvateli Jesenicka. Zpestřením vernisáže byla ochutnávka regionálních potravin z Rakovnicka, hosté slavnostní události si pochutnali například na cukrovinkách z Jesenice, pivu z pivovaru Matuška nebo moštech ze Mšece.
Výstava Tehdy a dnes byla v Galerii zemské rady v Kronachu k vidění do 5. října, poté se představila i na dalších místech v Německu. V loňském roce Rakovnicko, o. p. s.,
vydala k výstavě obsáhlou publikaci Většinové německé obce Rakovnicka po roce 1900
(obsahuje mimo jiné vzpomínky sudetských Němců na odsun z Jesenicka). K dostání je
zdarma v Městském informačním centru v Rakovníku nebo v kanceláři Rakovnicko, o.
p. s., v Rakovníku (ve dvoře za kulturním centrem).
Za pomoci článků Romana Hartla sestavil Jan Polák

Starosta Jesenice Jan Polák (uprostřed), zemský rada okresu Kronach Oswald Marr
(vpravo) a místostarosta Jesenice Roman Valuš.
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Poplatek za odpady v roce 2013
Zastupitelstvo města Jesenice pravidelně na svém posledním veřejném zasedání v roce projednává OBECNĚ ZÁVAZNOU
VYHLÁŠKU MĚSTA JESENICE (dále OZV) stanovující výši poplatků za likvidaci komunálního odpadu v dalším roce. Stejně
tomu bylo i minulý týden, kdy byla projednána a schválena OZV č. 2/2012, v rámci které dochází pouze ke změně přílohy č. 4 stanovující typy vývozů a jejich cenu.
Na základě zkušeností a ohlasů z letošního roku jsme pro majitele rekreačních objektů zavedli možnost využívat popelnice
v kombinaci s jednorázovými vývozy. Jejich počet je omezený a tento způsob vývozu vychází nákladněji než pravidelné svozy popelnic, které využívají trvalí obyvatelé Jesenice.
Druhou změnou je navýšení dosavadních poplatků o cca 5 %. Důvody pro toto navýšení jsou dva – změna sazby DPH od 1. ledna
2013 (v naší kalkulaci uvažujeme zvýšení DPH pouze o 1 %. Případné zvýšení spodní sazby ze 14 % na 17,5 % již nebudeme do ceny
promítat) a inflace ve výši necelých 3,5 %, kterou nám do svých cen zakalkulovala společnost BECKER Bohemia, a.s. Typy vývozů a
ceny jsou zřejmé z následující tabulky.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD – NA ROK 2013
Typ sběrné nádoby
Typizovaná sběrná nádoba – 110-120 litrů
(popelnice)

Vývoz každý
týden
( 52x )
[doporučeno
do počtu 6
osob na nemovitost]

Vývoz kombinovaný
( 42x )
[doporučeno
do počtu 6
osob na nemovitost]

Vývoz 1x
za 14 dní
( 26x )
[doporučeno do počtu
4 osoby na
nemovitost]

Vývoz 1 x
za měsíc
(12x ) [doporučeno
do počtu 2
osoby na
nemovitost]

Vývoz každý
týden
v období květen – říjen
[pouze pro
rekreační nemovitosti]

Vývoz 8 x nepravidelný na
základě jednorázových svozů
[pouze pro rekreační nemovitosti]

Plastový pytel 70 Typizovaná
litrů s potiskem
sběrná nádooprávněné osoby ba 110 - 120
litrů (popelnice)

Vývoz 10 x za rok
Jednorázový svoz, který je možné
[pouze pro rekreační kombinovat pouze s ostatními výnemovitosti]
vozy

Sazba poplatku za komunální odpad v Kč za rok
2600,-

2300,-

1680,-

1050,-

1360,-

1000,7

Plastový pytel
70 litrů
s potiskem
oprávněné
osoby

Sazba poplatku
1000,-

100,-

80,-

Chtěli bychom upozornit, že na rok 2012 jsme poplatky za odpad nezvyšovali, ale naopak jsme je mírně snížili. Pokud bychom neprovedli toto snížení a promítli bychom do
všech cen navýšení sazeb DPH a inflace, byly by ceny u jednotlivých typů svozů následující:
2 867,-

2 562,-

1 911,-

1 134,-

1 447,-

1 008,-

1 008,-

108,-

92,-

V předchozích článcích jsme avizovali dosažení úspor v nakládání s odpady i v letošním roce. S výsledkem hospodaření Vás seznámíme v některém z jarních vydání Občasníku, ale předběžně můžeme sdělit, že jsme v porovnání s rokem 2011 dosáhli dalších
úspor ve výši přibližně 200 000,- Kč.
Ing. Roman Valuš, místostarosta

Pracovní doba sběrného místa v Jesenici od 12. 11. 2012 do konce března:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

zavřeno
8.30 – 11.00
8.30 – 11.00
zavřeno

Pátek
Sobota
Neděle

12.00 – 16.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00

8.30 – 11.00
8.30 – 11.00
zavřeno

12.00 – 16.00
12.00 – 16.00

Oznámení občanům
Oznamujeme občanům omezení provozu Městského úřadu Jesenice v termínu
od 21. 12. 2012 do 2. 1. 2013 s tím, že pokladna a vydávání výpisů z Czech POINTu
budou z provozních důvodů uzavřeny k 21. 12. 2012.
Dne 31. 12. 2012 bude městský úřad otevřen do 11 hodin.
Dále bude uzavřeno sběrné místo Na Hliništi od 23. 12. do 2. 1. 2013.
Klementovičová Slavěna, tajemnice MěÚ Jesenice

Vlastivědné muzeum Jesenice
Betlémské světlo
Přijďte si připálit Betlémské světlo
22. 12. 2012 od 15.00 do 17.00 a 23. 12. 2012 od 10.00 do 12.00 hod.

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 1. – 14. 1. 2013 pořádá Charita České republiky Tříkrálovou sbírku.
V Jesenici tuto sbírku organizují vychovatelky a žáci navštěvující ŠD a internát ZŠ,
MŠS a PrŠ v Jesenici. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude odeslán na Diecézní charitu
v Plzni. 60 % z vykoledované částky bude vráceno zpět škole. Tato částka pak bude použita na nákup vybavení do školní družiny a internátu pro efektivní trávení volného času
pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a s různým zdravotním postižením.
Libuše Šmausová

Změna telefonního čísla
Dětský a dorostový lékař MUDr. Bohumil Klatovský má nové telefonní číslo:
722 644 666
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
Blíží se konec kalendářního roku 2012 a já bych touto cestou chtěla poděkovat všem,
kteří pomáhají zaměstnancům školy s vytvářením příjemného prostředí pro vzdělávání
našich dětí. Poděkování patří všem představitelům našeho zřizovatele, tj. města Jesenice,
ale i všem rodičům, kteří se školou spolupracují, a ostatním občanům, již školu podporují a pomáhají jí dle svých možností.
Naše škola do nového roku vstupuje s novým logem. Toto logo barvami i tvarem (list
jasanu) odráží zaměření školy na ekologii a ochranu přírody. V této oblasti budeme i
nadále pokračovat s dalšími úpravami školní zahrady. Podařilo se nám získat grant ve
výši 70 000 Kč z MŽP na projekt „Z lavic do přírody aneb Školní zahrada plná života,
poznávání a prožívání.“ Součástí tohoto projektu je i Den otevřených dveří na školní
zahradě, který připravíme na podzim roku 2013. Budeme se těšit na Vaši návštěvu. Do
té doby nás ale čeká ještě spousta práce a dalších akcí.
V předvánočním čase přeji za naši školu všem spoluobčanům klidné a pohodové Vánoce a do nového roku hodně zdraví, úspěchů, štěstí a příjemných zážitků.
Mgr. Danuše Vopatová, ředitelka ZŠ a MŠ Jesenice

Akce základní školy
30. 10.
1. 11.
2. 11.
9. 11.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
5. 12.
10. 12. – 14. 12.
20. 12.
21. 12.

školní kolo olympiády v českém jazyce
2. – 5. tř. ekologický program
Halloween
školní kolo dějepisné olympiády
den otevřených dveří – ukázka práce v hodině Aj v první třídě
školní kolo přírodovědné soutěže Vánoční kapr
I. stupeň – projektový den: Čertí škola
exkurze 8. tř. do ČNB v Praze – Lidé a peníze
lyžařský výcvikový kurz
školní turnaj ve florbalu
školní turnaj ve streetballu

Akce mateřské školy
6. 11. přednáška v MŠ z projektu "Zdravý životní styl"
5. 12. čert v MŠ – mikulášská nadílka
19. 12. divadlo KOLEM v MŠ – O nepovedeném čertíkovi a zatoulané ovečce –
dopoledne
19. 12. pohádkový den v MŠ – odpoledne s rodiči

Úspěchy žáků
30. 10. školní kolo olympiády v českém jazyce
1. místo: Barbora Havlíčková (8. tř.)
2. místo: Karel Červenka (8. tř.), Zbyněk Fiala (9. tř.)
3. místo: Tomáš Vyleta (9. tř.)
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9. 11. školní kolo dějepisné olympiády
1. místo: Vašek Hron (8. tř.)
2. místo: Šárka Hudčeková (8. tř.)
3. místo: Roman Jaroš (7. tř.), Milan Ondič (7. tř.)
4. 12. školní kolo přírodovědné soutěže Vánoční kapr
1. místo: Václav Hron (8. tř.)
2. místo: Miroslav Lisner (7. tř.)
3. místo: Šárka Hudčeková (8. tř.)
11. 12. Vánoční kapr (okresní kolo přírodovědné soutěže)
I. kategorie (4. – 5. tř., 12 s.): 4. místo: Jan Lisner (5. B tř.)
II. kategorie (6. – 7. tř., 15 s.): 4. místo: Miroslav Lisner (7. tř.)
III. kategorie (8. – 9. tř., 20 s.): 1. místo: Václav Hron (8. tř.)
3. místo: Šárka Hudčeková (8. tř.)
6. místo: David Hocek (9. tř.)
9. místo: Barbora Komárková (8. tř.)

Výuka anglického jazyka v 1. třídě základní školy
Základní škola a mateřská škola Jesenice je zapojena do projektu „Rozšíření výuky
anglického jazyka na základních školách Středočeského kraje metodou Super – Nature“.
Tento projekt, který předložil Vzdělávací institut Středočeského kraje, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a je realizován na třinácti
základních školách Středočeského kraje. Projekt je zaměřen na zavedení výuky anglického jazyka od 1. ročníku základní školy.
Metoda Super – Nature je netradiční metoda, při které se žáci zpočátku učí anglický
jazyk mluvenou formou, a to hlavně hrou, poslechem a opakováním. Každý žák má říkanky a písničky k dispozici na CD. Je velmi důležité, aby žáci toto CD poslouchali i
doma. Díky opakovanému poslechu se žáci učí anglickému jazyku přirozenou formou.
V hodinách, kde je kladen důraz na aktivní účast každého žáka, se pracuje s názornými
pomůckami. Rodiče a rodinní příslušníci žáků i předškoláků měli i v tomto školním roce
možnost zhlédnout dne 3. 12. ukázku práce s dětmi v hodině anglického jazyka, aby se
sami přesvědčili o tom, jak dovedou žáci po třech měsících ve škole reagovat na pokyny
v anglickém jazyce.
Děkuji všem rodičům i rodinným příslušníkům, kteří nám v této práci s dětmi pomáhají.
Mgr. Danuše Vopatová
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Projektový den: Čertí škola
5. prosince proběhla v základní škole Čertí škola. Tento den žáci prvního stupně plní
úkoly z různých předmětů s čertí tematikou. Mnozí z žáků přišli převlečeni za malé čertíky a snad se i dostatečně „vyřádili“ při čertím vyučování.
Mgr. Simona Mrázová
Projektový den Čertí škola byl přínosem, děti plnily zapeklité úkoly. V matematice pomocí vypočítaných příkladů sestavily tajenku. V českém jazyce přepisovaly verš.
V prvouce si procvičily světové strany a orientaci na mapě. Dalším úkolem, neméně náročným, bylo řádně vybarvit obrázek, rozstříhat a následně ho složit.
Děti byly šťastné v maskách čertů a těšily se na večer na ty opravdové.
Mgr. Jana Doležalová
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Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1
SEMINÁŘ – KLATOVY 3. 11. 2012
Naše škola je členem Asociace kuchařů a cukrářů, a tím má možnost nabídnout nám
nadstandardní vzdělávání, které plně využíváme.
Dne 3. 11. 2012 jsme se zúčastnili semináře v Klatovech na téma „Vánoční cukroví“.
Zaujalo nás netradiční cukroví a dorty, které předváděla paní Pavlína Berzsiová (znáte
z TV Nova).
Odvezli jsme si nejen nové znalosti a dovednosti, ale také osvědčení („Certifikát“) o
kurzu, které máme možnost uplatnit v našem profesním profilu.
Žákyně 2. ročníku oboru Cukrář Hana Macháčová a Hana Zuzjaková
S Asociací kuchařů a cukrářů máme velice dobrou spolupráci. Opět se sejdeme
v únoru 2013, kdy paní Berzsiová zavítá do naší školy. Na připravovaném semináři se
seznámíme s nejnovějšími trendy výroby čokoládových ozdob a s technologií výroby
hmot na tyto ozdoby. Budeme mít možnost předvést svoji tvořivost a kreativitu.
Z vytvořených výrobků budeme mít určitě radost. Výrobky můžeme darovat svým blízkým a podělit se s nimi i o své zážitky a dojmy.
Žákyně 2. ročníku oboru Cukrář Sára Zikmundová

připravuje pro občany města Jesenice i okolí zájmově – vzdělávací akce, které jsou určeny všem věkovým kategoriím i případným zájemcům
o studium na ISŠ Jesenice.
Minikurz aranžování
17. ledna 2013 „Aranžování kytic z živých květů“ – od 15.30 do 19.00 hodin – vazbu
Vámi vytvořenou můžete použít pro zkrášlení svého interiéru
Kurzy oboru Zahradník proběhnou v dílnách v areálu domova mládeže.
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Minikurz technika zdobení dortů
19. ledna 2013 – od 9.00 do 13.00 hodin - promazání, potahování a zdobení
- různé techniky potahování dortů
- temperace čokolády a výroba ozdob z čokolády
26. ledna 2013 – od 9.00 do 13.00 hodin - potahování dortů marcipánem a výroba ozdob z marcipánu
- drobné květy, růže, gerbery – aranžování
kytic na dort – modelování postaviček
Na takto Vámi vyrobeném dortu k slavnostní či jiné příležitosti si určitě pochutnáte, nebo uděláte radost svým blízkým.
Kurzy oboru Cukrář proběhnou v dílnách ulice Rabasova č. p. 165.
Kurzy pro Vás připravují žáci pod odborným vedením učitelů odborného výcviku oboru
Zahradník a oboru Cukrář.
Poplatek za kurz činí 30 Kč. Možno uhradit přímo na kurzu.
Lednové kurzy proběhnou za podpory Městského úřadu města Jesenice.

Minikurzu na téma Vánoční aranžmá, na kterém nás 13. prosince přivítala ředitelka učiliště p. Tomková, se zúčastnilo 13 lidí, 11 žen a 2 děti. Pod vedením mistrové odb. výcviku p. Kotkové a dvou učnic Zuzky a Lucky se nám podařilo vytvořit zdařilé výrobky
– vánoční svícny, závěsy na dveře. Seznámili jsme se s různými technikami při výrobě
girland, adventních věnců... Na závěr jsme byli odměněni kávou a sladkostmi, které vyrobili učni – cukráři.
Všichni byli nadšeni svými výtvory a doufáme, že příští rok si tento kurz zopakujeme a
těšíme se na další minikurzy, které proběhnou v lednu 2013.
Jaroslava Tůmová
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Jeseničtí železniční modeláři v roce 2012
Kroužek železničních modelářů působí na Základní škole Jesenice nepřetržitě od
r. 1964 a je jedním z nejstarších kroužků železničních modelářů v ČR.
V roce 2012 jsme se scházeli na pravidelných pátečních schůzkách a pokračovali
v práci započaté v minulých letech. Hlavní činnosti lze rozdělit do jízd na stálém kolejišti, zhotovování soutěžních modelů, práce na stálém kolejišti a modulech, účasti na soutěžích, vlastních prezentací a setkáních železničních modelářů.
Stálé kolejiště, které máme v klubovně v Základní škole v Jesenici, nám slouží
k nácviku posunu ve stanicích a jízd vlaků mezi stanicemi. Provádíme na něm také obnovu terénu a čeká nás rovněž doplnění chybějících budov.
Stavbě soutěžních modelů se nyní věnují téměř všichni žáci. Tématem roku 2012 bylo
závorářské stanoviště osazené do terénu, jehož předloha se nachází mezi železničními
stanicemi Vroutek a Kryry. S tímto a některými dalšími modely se žáci zúčastnili Krajské soutěže železničních modelářů v Plzni.
Stálé kolejiště, jež je dnes historickým skvostem z pohledu vývoje technologií jak
ztvárnit modelovou krajinu, přináší stále větší nároky na udržení provozu a obnovu krajiny. Analogové ovládání umožňuje unikátní propojení funkcí strojvedoucích a výpravčích, nemá žádné automatické blokování, takže chyby v postavení vlakové cesty se
ihned projeví a žáci se najednou diví, jak to, že jsou dva vlaky na jedné koleji. Po zkušenostech ze setkáních železničních modelářů se nyní intenzivně věnujeme nácviku ovládání stanic a posunu v nich.
Pokračovali jsme také v práci na modulech, což jsou normalizované díly kolejiště,
které můžeme spojit a vytvořit tak různé sestavy kolejišt nejen z našich, ale i modulů
jiných modelářů. Hlavní činností je nyní dokončování krajiny, které má pod patronací
Daniel Skála.
Naše moduly se spolu se členy klubu ZABABOV představily na akci v tělocvičně
základní školy v březnu 2012, v červnu jsme se tradičně prezentovali na Zahradní slavnosti v Psychiatrické léčebně v Petrohradě a v září jsme se stali spolu se členy klubů
ZABABOV a OSTRAMO součástí velikého kolejiště v rámci akce Modelvíkend
v Železničním muzeu v Lužné. Na všech těchto akcích naši členové-žáci plní funkce
strojvedoucích a výpravčích ve stanicích. Ovládají nejenom naše stanice, ale i stanice
jiných modelářů a můžeme potvrdit, že jsou na setkáních přínosem, mezi dospělými se
neztratí, protože znají provoz, jsou učenliví a ukáznění.
Soutěže železničních modelářů v České republice pořádá Komise železničních modelářů Svazu modelářů ČR. Bohužel ubývá kroužků, které dělají soutěžní modely, takže
Mistrovství ČR žáků se zúčastnily pouze kluby Olomouc, Zlín, Ostrov a Jesenice. Na
něm jsme získali jedno třetí a jedno čtvrté místo.
Velice úspěšně jsme se letos v srpnu prezentovali na 3. mezinárodní soutěži železničních modelářů v Lipsku. Daniel Skála zde získal druhé místo a Petr Berka jedno první a
dvě třetí místa.
Svaz modelářů ČR také pořádá semináře talentované mládeže v Bělči u Hradce Králové. Letos se konaly dva, v březnu a v listopadu, a zúčastnili se jich Daniel Skála a
Roman Jaroš.

14

15

V roce 2013 chceme pořádat nebo zúčastnit se s moduly následujících veřejných akcí:
1) o víkendu 9. a 10. února 2013 budeme pořádat Den otevřených dveří v Základní škole
v Jesenici.
2) o víkendu 27. a 28. dubna 2013 jsme pozváni k účasti na leteckém dnu v Plasích.
3) v sobotu 15. června 2013 se představíme na Zahradní slavnosti v Psychiatrické léčebně Petrohrad.
4) o víkendu 14. a 15. září 2013 nás čeká opět účast na Modelvíkendu v železničním
muzeu v Lužné.
5) o víkendu 21. a 22. září 2013 jsme pozváni k účasti na oslavách 140 let železnice
v Plasích.
Kromě toho nás čekají soutěže a semináře talentované mládeže pořádané Svazem
modelářů ČR.
Závěrem je třeba poděkovat vedení města Jesenice za podporu kroužku, rodičům dětí
za pomoc při pořádání akcí a neoficiálním sponzorům za podporu a pomoc při zajištění
naší činnosti.
V Jesenici 8. 12. 2012

Jiří Berka, vedoucí kroužku
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SZPO – Jesenice – žijeme zde
Ne každý možná ví, co se za touto zkratkou skrývá. Je to společnost zdravotně postižených občanů Jesenice. Mně se osobně nelíbí slovo „postižení“, preferuji pojem invalidé, ale takto nám to bylo nasměrováno při zakládání.
Tato společnost byla ustanovena v Jesenici v roce 2004. Předtím od roku 1973 byli
invalidé zapsáni a vedeni v Rakovníku. Potom se usneslo, že se osamostatníme. Zakládajících členů bylo 68. Tuto společnost od počátku vedu a ke koci roku 2012 máme 55
členů. Lidé se rodí, ale i opouštějí naše řady. Na vedení společnosti nejsem sama, ve výboru je 7 členů.
Předsedkyně – paní Maidlová
Účetní
– paní Sedláčková
Jednatelka – paní Šmídová
Kronikářka – paní Macáková
a další členové paní Ryšlavá, pan Kadeřábek a pan Bouberle.
Tito členové výboru zajišťují a plánují různé akce, píšeme kroniku. V každém roce se
snažíme zajistit jeden zájezd, podzimní nebo vánoční, posezení při hudbě, jednu výroční
členskou schůzi apod.
Zajišťujeme pro naše jubilanty návštěvu s předáním dárku (od 70ti let v hodnotě
150 Kč, nad 80 let bonbonieru při narozeninách každý rok). Členský příspěvek našich
členů činí 60 Kč na rok. Dále členům přispíváme 50 Kč na pět masáží.
Z členských příspěvků by nebylo možné našim členům všechny akce zajistit. Při našem posezení zajišťujeme a hradíme občerstvení, vypomáháme si tombolou, kdy každý
člen věnuje nějakou drobnost pro zpestření a výtěžek je použit na toto občerstvení.
Je jasné, že vše sami nepokryjeme, a proto jsme vděčni za sponzory. Našimi sponzory
jsou MěÚ Jesenice, všichni pracovníci, bývalí starostové i nynější starosta Bc. Polák,
paní Klementovičová. Vždy nás laskavě přijali, ve všem pomohli a ledaco zajistili.
Dále patří velký dík naší dlouholeté sponzorce paní J. Hrabalové. Firmě DROPS,
zejména panu Tůmovi a Ing. Valušovi. Střední integrované škole pod vedením ředitelky
Mgr. Tomkové a firmě Procter & Gamble Rakona, s. r. o Rakovník.
Snažíme se všem členům zajistit trochu zábavy, společného posezení u kávy, posezení
u hudby, prostě možnost na chvíli hodit za hlavu všechny své zdravotní problémy a starosti.
Pokud pořádáme zájezd, vždy se snažíme trasu projet předem, aby to vyhovovalo všem
účastníkům zájezdu a nestalo se, že někdo zůstane sedět v autobuse.
Ještě jednou děkuji všem za pomoc, je to jen takový malý výtažek naší práce, hlavně
práce celého výboru.
Já jako předsedkyně v současné době tuto činnost ovládám na dálku ve spolupráci s výborem. Již dva roky jsem mimo Jesenici, ale to nic na situaci nemění, těmto lidem se
stále věnuji, myslím na ně a pokud to bude možné, budu stále.
PŘEJI VŠEM HEZKÉ A KRÁSNÉ VÁNOCE, HODNĚ ZDRAVÍ V ROCE 2013.
Nezapomeňte na úsměv a při každé bolesti pohlaďte třeba i slovem každého člověka, který to nejvíce potřebuje.
Děkuji všem
za SZPO J. Maidlová, předsedkyně
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Muzeum Jesenická továrna
Zdravím a prosbou oslovuji všechny obyvatele Jesenice a okolí, kterým nejsou lhostejné místní průmyslové tradice ani řemeslné dovednosti těch, kteří v minulosti jesenický region proslavili.
Máte-li chuť přispět zejména ke zdokumentování vývoje, rozkvětu a zániku zdejší
kdysi proslulé podkůvkárny i lidských osudů s ní spřízněných, poohlédněte se po půdách
či kůlnách. A objevíte-li tam zapomenuté tradiční produkty zdejší „Urbanky“ nebo dokonce nástroje k jejich výrobě (s charakteristickým znakem – vyraženým písmenem U),
přineste je tam, odkud pocházejí a kde je v malém vznikajícím technickém muzeu začínáme postupně vystavovat.
A vy, dříve narození příznivci tradic – máte-li v paměti vzpomínky na osoby či epizody spojené s Jesenickou továrnou, podělte se s námi o tyto cenné informace, ať neupadnou v zapomnění dalších generací.
www.jesenickatovarna.cz
Za Občanské sdružení Muzeum Jesenická továrna všem děkuje
Martin Louženský

Hudební klub Truhlárna
Děkujeme všem vydražitelům z dražebního večírku v Truhlárně konaného
16. 11. 2012, kteří převzali z rukou fenomenálního licitátora Aleše Hámy dražební
předměty a přispěli tím ke zkvalitnění prostředí a služeb v našem Klubu.
Hudební klub TRUHLÁRNA děkuje za finanční podporu města Jesenice při pořádání
koncertů v roce 2012.
Do nového roku přejeme všem hodně štěstí, zdraví a pevně věříme, že si postupně najdou cestu do Hudebního klubu Truhlárna všichni zaměstnanci a zastupitelé města Jesenice.
DĚKUJEME !!!
www.klubtruhlarna.cz
Martin a Klárka Louženských
18

Zhodnocení Jesenického festiválku 2012
V průběhu víkendu 20. a 21. října 2012 se do Jesenice opět sjeli příznivci pohybu ve
volné přírodě. Akce, která je již hojně navštěvovaná sportovci a turisty z celé republiky,
se konala letos již počtrnácté díky podpoře města Jesenice, města Rakovník, nadačního
fondu Veolia a dalších sponzorů. Nelze zapomenout ani na obětavou a nezištnou práci
několika desítek dobrovolných pořadatelů. Všichni, kteří nevěnovali víkend povalování
u televizních seriálů a vysedávání u počítače, si opravdu vychutnali podzimní dny plné
aktivit a překvapení.
V sobotu odstartoval závod horských kol Jesenický surovec. Závodilo se ve dvou kategoriích – na trase dlouhé 50 km a na trase zkrácené. Kromě toho svou příležitost dostaly i děti, pro které byly připraveny přiměřené tratě. Závodu se zúčastnil rekordní počet
cyklistů. V dospělých kategoriích startovalo 280 závodníků. Dětí si přijelo změřit své
síly celých pětasedmdesát. Absolutním vítězem hlavního závodu se stal Tomáš Kozák a
vítězkou pak Dagmar Svěráková. Na trati 25 km pak celkově zvítězili Martin Adam a
Eva Uxová.
Paralelně se závody měli možnost užít si krás Jesenicka také turisté. V letošním roce
připravili pořadatelé změnu – trasy byly pouze popsány na letáčcích, které byly k dispozici na startu závodů. Změnu si vynutil klesající počet zájemců o organizovanou pěší
turistiku.
Večer patřil tradičně cestovatelským přednáškám. Bývá zvykem, že večer v místním
kinosále zahájí některý z místních cestovatelů. A tak Miloš Kočí z Městečka předvedl
svůj autorský film "Mont Blanc", který ukázal nevšední pohled na oblast nejvyšší hory
Evropy. Poté následovalo strhující vyprávění známého cestovatele Čestmíra Lukeše,
Čecha, žijícího ve Švýcarsku, o výstupu na nejvyšší vrchol bílého kontinentu a o trekingu v oblasti Torres del Paine v Patagonii. Cyklus ukončil Pavel Richtr vyprávěním o
nonstop závodu napříč Aljaškou v extrémních mrazech absolutně bez podpory. Jde o
nejobtížnější zimní závod na světě – IDITAROD TRAIL INVITATIONAL. V předsálí
pak byla nainstalována výstava fotografií cestovatelů a horolezců z Rakovnicka.
Neděle byla vyhrazena terénním běhům. Na trasu 12 km o převýšení 380 m vyrazilo
devadesát závodníků. Své tratě pak měly i děti. Nejlépe mezi muži doběhl Ondřej Čadek
z AC Tepo Kladno, nejrychlejší ženou se stala Gabriela Raková z Maratón klubu Kladno.
14. ročník Jesenického festiválku je za námi. A na stolech několika pořadatelů se již
nyní rýsuje plán ročníku patnáctého, který se uskuteční ve dnech 19. a 20. 10. 2013.
Saša Krško
Informace:
www.jesenickyfestivalek.cz
Výsledky: Kola www.jesenickysurovec.cz
Běhy: http://www.maratonkladno.cz/a/a3073.pdf
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24. 11. vítání občánků

20

4. 12. vernisáž Vánoční výstavy ve Vlastivědném muzeu Jesenice
Integrovaná střední škola Jesenice a Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická
škola Jesenice
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Základní škola, Mateřská škola speciální a
Praktická škola Jesenice
Dne 13. 12. se v Jesenici uskutečnil vánoční koncert pro žáky základních škol. Velké
díky patří hudební skupině The Smallpeople, která zahrála a zazpívala krásné melodie,
vánoční písně a koledy. Muzikanti výborně hráli i zpívali a brzy se v sále vytvořila velmi pěkná atmosféra. Do zpěvu se zapojilo celé hlediště. Velké díky patří vedoucím skupiny Martině Polanové a Leoši Janouškovi a zvukaři Stanislavu Brabcovi. Organizační
záležitosti zajistila Bc. Markéta Uhrová a další zaměstnanci ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice.
Koncert podpořilo také město Jesenice zapůjčením sálu stálého kina. Odměnou pro
všechny organizátory bylo do posledního místečka zaplněné kino a velký závěrečný potlesk, který si vysloužil přídavek další skladby.
Mgr. Hana Vanická

14. 12. Předvánoční diskotéka pro děti
Na adventu je nejkrásnější to, že se lidé schází a společně se při různých akcích radují
z nadcházejících Vánoc.
Jedno takové netradiční setkání připravila i Kulturní komise města Jesenice na pátek
14. 12. 2012 – v kulturním domě se pro děti konala Předvánoční diskotéka. Kromě tance
čekaly na děti i různé soutěže a vystoupení dvou dětských tanečních skupin. Celému
skotačení vévodil Jiří Ladra, myška Týnka a žabák Standa.
Předvánoční podvečer velmi rychle utekl a dětem se ani nechtělo domů.
Mgr. Petr Koníř
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Utkání oddílu kopané FC Jesenice v soutěžním ročníku 2012 – 2013
Okresní přebor – A1A II. třída
KOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DRUŽSTVA
SKÓRE BRANKY
FC Jesenice – So. Mšec
0:5
SK Pavlíkov – FC Jesenice
3 : 2 Kotek Petr, John Petr
FC Jesenice – Sp. Lužná
2 : 3 Casas David, Fiala Vít
FC 05 Zavidov – FC Jesenice
3 : 1 Altman Pavel
FC Jesenice – Oh. Městečko
0:2
SK Senomaty – FC Jesenice
4:0
FC Jesenice – FK Kněževes
2 : 1 Brda David 2
FC Po Olešná – FC Jesenice
0: 3 Kotek Petr 2, Tvrz Petr
FC Jesenice – ČL Kolešovice
2 : 1 Balý Zbyněk, John Petr
Parpel Vladimír, Kotek Petr,
So. Branov – FC Jesenice
2:4
Fiala Vít, Tvrz Petr
FC Jesenice – FK Hředle
1 : 0 Fiala Vít
FC Jesenice – So. Janov
0:3
ESTA Oráčov – FC Jesenice
3 : 1 John Petr

Konečná podoba tabulky po podzimní části
DRUŽSTVO
FC 05 Zavidov
Oh. Městečko
FK Kněževes
SK Senomaty
SK Pavlíkov
So. Mšec
FC Po Olešná
Sp. Lužná
So. Janov
ČL Kolešovice
FC Jesenice
FK Hředle
ESTA Oráčov
So. Branov

ZÁP.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
13
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
3
3
1

0
0
3
3
2
1
3
2
2
0
1
0
0
0
1

23

– SKÓRE
0
56 : 8
3
44 : 16
3
30 : 20
4
34 : 30
5
16 : 19
4
39 : 23
5
28 : 23
5
17 : 18
7
23 : 21
7
24 : 26
8
18 : 30
10 18 : 31
10 24 : 50
11 12 : 68

BODY
39
24
24
23
22
21
20
20
18
16
15
9
9
4

MÍSTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Přehled akcí aneb Co se u nás a v okolí děje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlastivědné muzeum Jesenice: Tvořítka, formy a formičky
4. 12. – 2. 1. Vlastivědné muzeum Jesenice: Vánoční výstava
22. 12. od 15.00 do 17.00 Vlastivědné muzeum Jesenice: Betlémské světlo
23. 12. od 10.00 do 12.00 Vlastivědné muzeum Jesenice: Betlémské světlo
24. 12. od 14.00 kostel sv. Petra a Pavla Jesenice: Vánoční zastavení 3
24. 12. od 22.30 k. sv. Petra a Pavla: „Půlnoční“ bohoslužba (aktuálně na farní nástěnce)
28. 12. od 16.00 Podbořánky: Vánoční akce v kostele
31. 12. od 19.30 náměstí Jesenice: Ohňostroj
31. 12. od 20.00 KD Jesenice: Silvestrovská zábava, hrají Ferneti,
vystoupí moderátor a imitátor J. Bláha
od 3. 12. předprodej vstupenek: p. Pikešová
• 31. 12. Chlapinec Krty: Dobračka roku
• 5. 1. od 20.00 Hudební klub Truhlárna: Jiří Holoubek Trio aneb 3K večírek

• 6. 1. od 14.00 k. sv. Petra a Pavla: Kühnův dětský sbor – „Malá Rybovka“
J. J. Ryby, vstupné dobrovolné
• 8. 1. – 17. 2. Vlastivědné muzeum Jesenice: Masaryk a železnice, Masaryk a Legie
• 14. 1. od 9.15 Hudební klub Truhlárna: Divadlo Krab – pro děti
• 18. 1. od 20.00 Hudební klub Truhlárna: Brass Band.cz – pořádný dixieland!
• 26. 1. od 20. 00 hodin KD Jesenice: IV. městský ples, hraje Kampanus,
bohatá tombola, cena vstupenky 100 Kč
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