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Princezna s novým kabátem aneb 7. městský ples v opraveném
kulturním domě
Hned na úvod tohoto článku mi dovolte vrátit se v čase, a to do července roku 1975. Asi
si nyní kladete otázku, proč právě tento rok. Odpověď je velice jednoduchá, právě v tomto
roce byl dle časopisu „Život Jesenicka“ poklepán základní kámen společenského domu
v Jesenici soudruhem Jaroslavem Jůzlem, tehdejším předsedou MNV Rakovník. Celému
aktu dále asistovali soudruzi Karel Kolbek, tehdejší místopředseda ONV, a Hynek Kříž,
tehdejší předseda MNV v Jesenici.
Shodou okolností začala o 40 let později (také v červenci) nákladná rekonstrukce interiéru kulturního domu a právě 7. městský ples byl první příležitostí prohlédnout si opravené
prostory.
Zahájení se na městském plesu zhostili starosta Ing. Jan Polák spolu s místostarostou
Ing. Romanem Valušem, kteří si vypůjčili několik úvodních slov z časopisu „Život Jesenicka“, vydaného v roce 1979 k otevření společenského domu. Starosta města tak vzpomněl na práci dobrovolníků, kteří se zasloužili o stavbu společenského domu slovy: „Po
čtyřech letech usilovné a úmorné práce se tedy Jesenice dočkala – stavba společenského
domu je dokončena a kulturní stánek střediskové obce čeká na své první návštěvníky. Člověku se ani nechce věřit, že to není sen, pohádka z nejhezčích, ale přece jenom pohádka, že
v té malé obci na samé hranici rakovnického okresu se narodil zázrak. Zázrak lidských
rukou, lidského nadšení a lidské obětavosti.“ Následně starosta města poděkoval přítomnému zástupci Regionálního operačního programu Střední Čechy panu Michalu Kýzlovi
za spolupráci a dodal, že v době příprav na otevření společenského domu se o něm v roce
1979 psalo jako o princezně s novým kabátem, která čeká na své první návštěvníky. V této
souvislosti starosta dodal, že se na kabátu po 37 letech nějaký nedostatek přece jen projevil, ale město Jesenice mohlo díky 14 miliónové dotaci a stavební firmě MIRAS, stavitelství a sanace, s. r. o., ušít nový kabát za bezmála 17 mil. Kč. Následně představitelé města
spolu se zástupci poskytovatele dotace a zhotovitele stavby slavnostně přestřihli pásku.
Ještě než se 7. městský ples rozjel na plné obrátky, poděkovaly Mgr. Danuše Vopatová
a paní Slavěna Klementovičová jménem celé Jesenice starostovi a místostarostovi (oběma
řádně zaskočeným a překvapeným) za to, že věnovali spoustu pracovního i osobního času
zdárnému průběhu rekonstrukce. Oba představitelé města obdrželi netradiční květinu a
obraz z dílny Miroslava Mottla. O úvodní vystoupení se postaraly vzrůstem malé, ale po
sportovní stránce velké naděje aerobiku a tanečního sportu z tanečního klubu POWER OF
DANCE z Podbořan. Následně se parket za hudebního doprovodu kapely GERMA zaplnil
prvními tanečními páry. V průběhu večera svými vystoupeními osvěžily atmosféru tanečnice z Country taneční skupiny Lentilky. Po celý večer si mohli všichni návštěvníci nechat
zhotovit fotografie z tzv. smile boxu, který sponzorsky zajistila firma REKREA Jesenice,
s.r.o. Hodinu před půlnocí se začaly prodávat lístky do tomboly, ve které se podařilo
shromáždit 549 hodnotných cen. Šťastnější výherci si domů odnášeli elektroniku, různé
pomocníky do domácnosti a na zahradu, ti méně šťastní si přišli na své např. dřevěným
trakařem nebo různými pochutinami.
7. městský ples si nakonec plnými doušky užilo 266 příchozích, což je za posledních
několik let rekordní návštěvnost. V průběhu večera se dokonce udál i jeden zajímavý a
slavnostní okamžik, kdy jedna z přítomných dam byla požádána o ruku.
Dveře kulturního domu se za posledními návštěvníky uzavřely ve 3.30 hodin ráno.
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Závěrem bychom chtěli poděkovat všem pořadatelům z řad zaměstnanců města Jesenice, žákům a pedagogům Základní školy, Speciální školy a Praktické školy Jesenice za
nádhernou výzdobu a všem sponzorům za ceny věnované do tomboly.
Doufáme, že nově zrekonstruovaný kulturní dům se stane opět stánkem zajímavých kulturních a společenských akcí, na které si bude nacházet cestu stále velký počet návštěvníků. V průběhu března bychom chtěli přestěhovat do prostor kulturního domu knihovnu a
při této příležitosti uspořádat den otevřených dveří. Termín otevření nové knihovny bude
v dostatečném časovém předstihu oznámen.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Sponzoři 7. městského plesu
Čerpací stanice Pap Oil Jesenice
manželé Milan a Slavěna Klementovičovi
Kadeřnictví Ivana
manželé Jiří a Jana Měchurovi (ml.)
Pila Žďár, Pavel Malich
manželé Vopatovi
manželé Větrovcovi
Vasil Gašpar
Hospůdka Drahouš
Nebe na zemi – p. Jacáková
Včelařství Břinek
Zdeněk Hornof
manželé Jitka a Ivan Procházkovi
Josef Bajer
TM Jesenice, spol. s.r.o.
František Bidrman
KIN WOOD, s.r.o., Kroc-Kinský
Lékárna U Panny Marie Pomocné Jesenice
CZECOM.cz Rakovník
Karel Krotil – Pila Jesenice
Froněk, s.r.o., Rakovník
Mountfield Jesenice
Jarmila Hrabíková a Zdeněk Elznic
Vladimír Fuka – lesní hospodář
manželé Jan a Anna Polákovi
Roman Valuš a Jitka Hrabalová
manželé Svobodovi
Řeznictví AL-MA, s.r.o., Jesenice
Ing. Vladimír Čech – soukromý zemědělec
MS Nová Jezerka Jesenice – Chotěšov

ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.
Rekrea Jesenice, s.r.o.
manželé Berkovi
manželé Konířovi
SINGER, s.r.o., Jesenice
František Makovský
Železářství Marie Kadlecová
VP AGRO, spol. s.r.o., Jesenice
Josef Brádle
DaLuNET, s.r.o.
Autoservis Luděk Sýkora Hořesedly
Autoservis Luděk Koláček Bukov
Jaroslav Trpák – Rybářství Jesenice
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.
Restaurace Pod Hrází – Alexandra Laubrová
Václav Pěnička – soukromý zemědělec
manželé Balounovi
GOLF PARK Podbořánky, s.r.o.
DROPS, v.o.s., Jesenice
HOTEL U Velkého rybníka Jesenice
Domov Krajánek Jesenice
Kadeřnictví Zdenička
Integrovaná střední škola Jesenice
Květinářství Čepelák Jesenice
Becker Bohemia, s.r.o., Kralovice
Honební společenstvo Jesenice – Kosobody
Procter & Gamble Rakona
Myslivecké sdružení Diana Drahouš
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Oranžový přechod je již za dveřmi
V polovině loňského roku jsme Vás informovali, že u ISŠ Jesenice v Žatecké ulici bude
nasvícen přechod pro chodce i díky nadačním prostředkům Nadace ČEZ. Bohužel
s ohledem na množství realizovaných projektů na konci roku 2015 a dále vytížení správce
veřejného osvětlení ELEKTROslužba Václav Staněk z Kralovic jsme se k realizaci prokousali až na konci února 2016. V místě nových lamp byly za asistence pracovníků technických služeb vykopány jámy pro nová kabelová vedení a základové patky lamp. Místo
bylo provizorně zakryto podlážkami. Do 6. března 2016 by zde měly stát nové lampy
s LED svítidly, které zvýší bezpečnost na daném přechodu.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta
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Základní škola a mateřská škola Jesenice

Akce základní školy
9. 2.
16. 2.
17. 2.
23. 2.
27. 2.

zahájení plaveckého výcviku pro 1. – 3. tř.
exkurze 6. tř. do Informačního centra LČR Křivoklát, přednáška o ptácích
soutěž ve skoku vysokém: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
přednáška o J. Husovi: 5. – 7. tř.
dětský karneval

Akce mateřské školy
15. 2. Tylovo divadlo Rakovník: Na kouzelném paloučku
26. 2. karneval ve školce

Úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách
27. 1. školní kolo olympiády v Aj
kategorie I. A (6. a 7. tř.)
1. místo: Martin Vyleta (7. tř.)
2. místo: Veronika Končeková (7. tř.)
3. místo: Daniel Mottl (7. tř.)

kategorie II. A (8. a 9. tř.)
1. místo: Michal Bešík (8. tř.)
2. místo: Marek Piškule (9. tř.)
3. místo: Markéta Kinštová (9. tř.)

27. 1. školní kolo Pythagoriády pro 5. třídu
1. místo: Markéta Laubrová
2. místo: Petr Jankura, Zdeněk Konček, Vojtěch Lacina, Dominik Prchal, Barbora
Koudelová
3. místo: Klára Prasková
27. 1. okresní kolo dějepisné olympiády
(22 s.)
10. – 11. místo: Petr Koníř (8. tř.)
17. 2. okresní kolo olympiády v českém jazyce
(19 s.)
5. – 6. místo: Barbora Svatoňová (9. tř.)
24. 2. okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
6. a 7. tř. (15 s.) 7. místo: Martin Vyleta (7. tř.)
8. a 9. tř. (21 s.) 7. – 8. místo: Markéta Kinštová (9. tř.)
9. – 12. místo: Marek Piškule (9. tř.)

Dětský karneval
Dlouho očekávaný karneval, pořádaný každoročně Základní školou a mateřskou školou Jesenice, roztančil malé i velké návštěvníky kulturního domu v sobotu 27. 2. 2016.
Sál byl plný už před začátkem programu (přišlo 256 dospělých a 221 dětí (s maskou
174 a bez masky 47)), který skvěle uváděli populární moderátoři rádia Relax Dan
Adam a Jan Ladra. Hned u vchodu dostala každá maska zdobený perníček a následně
se mohla pustit do tance a soutěží.
Radovali se všichni, v masce i bez masky. Karneval trval skoro tři hodiny, takže si to
každý náramně užil.
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Jako vždy velké poděkování zaslouží sponzoři karnevalu:
Rádio Relax
Železářství Marie Kadlecová
Johnovi – Hospůdka Drahouš
Restaurace Pod Hrází – p. A. Laubrová
Pekárna Plasy
Apetitto Plzeň
manželé Milan a Slavěna Klementovičovi
manželé Jitka a Ivan Procházkovi
manželé Berkovi
p. František Makovský
DaLuNET, s.r.o.
Roman Valuš a Jitka Hrabalová
manželé Jan a Anna Polákovi
VZP
Sport U Brány
Vito – p. Tran
Ing. Jiří Weber, www.malopotisk.cz

Čerpací stanice Pap Oil – Roman Vaňkát
Drogerie, papírnictví – Lazarovi
DROPS GROUP, a.s.
ISŠ Jesenice
p. Hornof
Úspěšný web, p. Slabý
Lékárna U Panny Marie Pomocné
Ing. Miloslav Vyleta
p. Kinský
KVAK (Klub volejbalových amatérských kouzelníků)
Cestovní agentura Růžičková
SHŠ z Drahšperka
Potraviny p. Konček
Centrum lesní pedagogiky
Cukrárna U Páji, p. Pekarčíková
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Integrovaná střední škola Jesenice, Žatecká 1
je tu 55 let nejen pro žáky…
Vážení přátelé,
letošní školní rok ISŠ Jesenice se nese ve znamení 55. výročí založení školy. Rozhodli
jsme se proto v průběhu roku zařadit spoustu zajímavých akcí, kterými žijeme. Máte-li
zájem, předkládáme Vám drobnou „ochutnávku“. Všem, kteří se do našich aktivit zapojují ať poprvé, nebo za námi přicházejí již pravidelně, děkujeme.
V průběhu měsíce března budeme realizovat další dva avizované kurzy:
 5. 3. 2016 – Dvoubarevné korpusy a krémy (obor Cukrář)
 22. 3. 2016 – Velikonoční aranžování (obor Zahradník)
Ve druhé polovině března se začne otvírat veřejnosti náš celoročně vytápěný skleník,
připravena bude nabídka různých druhů macešek. Postupně začneme nabízet tradiční
široký sortiment předpěstovaných sazenic a různých druhů květin. Dne 2. 3. 2016 budeme společně se žáky ZŠ Jesenice aranžovat. Naše květinová aranžmá bude možné
vidět na firemním plesu ČLUZ v Novém Strašecí 12. 3. 2016. Inspiraci budou žáci čerpat mj. z výstavy For Garden, na niž se pojedou podívat v době, kdy bude probíhat soutěž žáků v aranžování.
Cukráři budou mít opět napilno s chystáním velikonočního prodeje cukrářských výrobků a s tradičními prodejními akcemi, např. Městys Kněževes 14. – 18. 3., Muzeum
Jesenice 17. 3., Muzeum T. G. M. Lány 20. 3., zapojení do soutěže O nejkrásnějšího
beránka.
Samozřejmě nebudou zahálet ani žáci oboru Zemědělec, kteří zahájí svářečský kurz a
kurz výuky řízení motorových vozidel sk. C. zajištěný ve spolupráci s OA, SOŠg a
SOU Chomutov.
Den otevřených dveří 12. 2. 2016
V rámci dne otevřených dveří, který se konal 12. 2. 2016, jsme navázali spolupráci
se ZŠ, MŠ a praktickou školou v Karlových Varech. Žáci pobesedovali s učiteli, prohlídli si prostory školy, dílen odborného výcviku a domova mládeže.
Pod vedením učitelů a žáků si pak vlastnoručně vytvořili drobná květinová aranžmá
a cukrářské výrobky. Děkujeme p. zástupkyni Pavláskové ze zmíněné školy.
Mgr. Eva Tomková
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Veletrh fiktivních firem Žatec 10. – 11. 2. 2016
Veletrhu fiktivních firem se zúčastnila firma Marcipánka. Firmu reprezentovaly
Vlasta Šnoblová (2. roč. Cukrář), Andrea Kukiová (2. roč. Cukrář), Zuzana Herejková
(1. roč. Cukrář), Marie Kožíšková (1. roč. Cukrář). Na veletrhu soutěžilo 15 fiktivních
firem.
10. 2. 2016 proběhla prezentace firem, obchodování firem, soutěže o katalog a stánek. Hodnotilo se vystupování, odborné znalosti, vyplňování dokladů, katalog a propagační materiály.
11. 2. 2016 proběhlo obchodování firem za účasti veřejnosti, vyhlášení výsledků a
ukončení veletrhu.
Umístění: Soutěž o nejlepší stánek – 2. místo
Soutěž o nejlepší katalog – 7. místo
Soutěž o nejlepší prezentaci – 13. místo
Ing. Romana Vyletová

Odborný kurz zaměřený na práci s čokoládou a výrobu čokoládových bonbónů
Naše škola již dlouhodobě spolupracuje s firmou Zeelandia, která je dodavatelem
surovin pro cukrářskou výrobnu. U cukrářského řemesla je důležité stále sledovat nové
moderní postupy technologie výroby a seznamovat se s novými surovinami z nabídky
trhu. Pracovní postupy žákům předvedla technoložka firmy paní Irena Burdová.
Nejdříve následovala odborná teoretická část, kde se žáci seznámili s vlastnostmi a
zpracováním surovin pro výrobu bonbónů a pralinek. Při praktické části za asistence
žáků postupně vznikaly voňavé a vzhledově lákavé pralinky plněné ganážemi, např.
s příchuti pistácie, pomeranče, nugátu, kávy aj. Na závěr nechyběla ochutnávka, při
které zpětně vyzkoušela technoložka firmy žáky ze získaných znalostí. Zpětná vazba
dopadla na výbornou, žáci získali pochvalu. Získané poznatky a dovednosti žáci předají
dál při kurzech připravovaných pro veřejnost.
Formou odborných kurzů se snažíme nabídnout žákům nadstandardní dovednosti.
Absolventi tak mohou získané dovednosti využít v praxi, nabídnout je potenciálním
zaměstnavatelům nebo je využít při samostatném podnikání.
Marie Poláková
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Žáci ISŠ Jesenice v projektu „Vzduch je naše moře“
Žáci ISŠ reagovali na výzvu autora projektu spisovatele Vratislava Vyhlídky a na jeho román „Lví stíhač a černý orel nad Madridem“. Román je zasazen do prostředí slovanské letky Slavia ve španělské občanské válce a ústředním hrdinou románu je český
stíhač František Lev.
Na základě četby tohoto románu žáci začali sbírat body do projektu buď za vlastní literární tvorbu, která rozvíjí příběh některé z vedlejších postav románu, nebo za výtvarné ztvárnění některé situace, popsané v románu. Body jsou také připisovány jednotlivým soutěžícím za zpracované reportáže z návštěvy nějaké letecké základny nebo letiště.
Za účelem zpracování reportáže navštívili žáci ISŠ Jesenice útvar Letecké služby Policie ČR na starém ruzyňském letišti. Z této návštěvy si odnesli mnoho zajímavých informací a především vyhotovili pěkné reportáže na základě svých bezprostředních zážitků.
Nyní jsou již všechny soutěžní úkoly zpracované a odevzdané vyhlašovateli, který
tímto projektem sleduje probuzení zájmu o letectví a jeho historii u mladé generace,
protože „naším mořem“ byl vždy vzduch, což dokazují úspěchy našich letců jak na poli
válečném, tak i sportovním od roku 1918 až do současnosti.
Nezbývá, než přát našim žákům, aby se jejich tvorba v rámci tohoto nadregionálního
projektu umístila co nejlépe a vítěz si mohl užít výhru ve formě vyhlídkového letu.
René Černý
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Turnaj ve stolním tenisu
Dne 17. 2. 2016 jsme se zúčastnili turnaje ve stolním tenisu, který pořádala SŠ, ZŠ,
MŠ Rakovník. Turnaj byl rozdělen do tří kategorií. Naši žáci soutěžili ve 3. kategorii,
která byla určena pro žáky středních škol. Přestože jsme se zúčastnili poprvé, dosáhli
jsme velmi potěšujícího umístění:
1. místo: Radek Vydra
2. místo: Dominik Szmek
3. místo: Václav Lev
4. místo: Lukáš Sodomek
Miluška Mottlová, Petr Katona

Vlastivědné muzeum Jesenice
Byl nebo, nebyl Mistr Jan Hus na Krakovci?
Přednáška, která se konala v úterý 23. 2. 2016, měla dvě části. Jan Krško, zaměstnanec
Státního oblastního archivu Rakovník a autor knihy Pět životů Jana Husa na Krakovci,
přednášel nejprve v dopoledních hodinách o životě Jana Husa, jeho práci, významu a
pobytu na Krakovci žákům 5. – 7. třídy základní školy (52 zájemců) a od 17.00 hodin
ve výstavním sále muzea shrnul výsledky svého bádání i posluchačům z řad dospělých
(25 zájemců). Když J. Krško při práci na jiném tématu ověřoval husitské hnutí na Rakovnicku, zjistil, že neexistují žádné doklady toho, že by Jan Hus na Krakovci pobýval.
Odborná veřejnost jeho objev podložený údaji z archivních fondů bez potíží přijala.
Krškovu knihu je možné v muzeu zakoupit.
Mgr. Eva Konířová
Vajíčkový den
Vlastivědné muzeum Jesenice Vás srdečně zve na Vajíčkový den, akci konanou 17. 3.
2016 od 9.00 do 16.00 hodin ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Jesenice; Základní školou, Mateřskou školou speciální a Praktickou školou Jesenice a
Integrovanou střední školou Jesenice. Kromě ukázek zdobení kraslic různými technikami (voskovou, škrábanou, slámovou, drátováním, barvením pomocí cibule a trávy) a
perníčků bílou polevou budou ke koupi i různé vaječné produkty a cukrářské výrobky.
Děti i dospělí si budou moci některé předvedené techniky vyzkoušet. Doporučujeme
přinést si na zdobení vlastní vyfouklá vajíčka. Vstupné na akci činí 10 Kč.
Současně bude také zahájena výstava Velikonoční kraslice. Kraslice zdobené různými
technikami regionálních autorů doplní kraslice ze sbírek Muzea T. G. M. Rakovník a
práce žáků jesenických škol. Výstava potrvá do 17. 4. 2016.
Katka Bílá
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Šakalí léta
2. dubna zavítá do našeho města Divadelní spolek Tyl Rakovník s muzikálem ŠAKALÍ
LÉTA, který se v roce 2014 zúčastnil celorepublikové přehlídky amatérských divadelních spolků Jiráskův Hronov. Začátek představení je od 18. 00 hod. v KD Jesenice.
Prodej lístků bude zahájen v 17.30. Prosíme, přijďte včas. Cena za dospělého je 50 Kč,
za dítě 25 Kč.
Těšíme se na Vaši účast.
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Ing. Anna Poláková

Taneční kurz pro všechny věkové kategorie
Od 17. září bude v KD Jesenice probíhat každou sobotu od 19 hodin taneční kurz pro
všechny věkové kategorie pod vedením tanečních učitelů Jany Beranové a Josefa Berana. Rozsah kurzu je šest dvouhodinových lekcí, které budou zakončené prodlouženou.
Občerstvení zajistí paní Alena Johnová. Bližší informace vyjdou v dubnovém Jesenickém občasníku.
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Ing. Anna Poláková
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Přehled akcí aneb Co se u nás a v okolí děje
3. 3. – 3. 4. Výstavní síň radnice Rakovník: výstava Vladimír Zuska malíř Jesenicka,
vernisáž 3. 3. v 16 hodin
5. 3. od 18.00 hodin Hostinec na Drahouši: oslava MDŽ – rezervace nutná
11. 3. od 20.00 hodin Hostinec na Drahouši: Sluníčkový bál (viz strana 11)
17. 3. od 9.00 – Vlastivědné muzeum Jesenice: Vajíčkový den (viz strana 10)
22. 3. ISŠ Jesenice – Velikonoční aranžování, seminář proběhne v areálu DM – hala –
dílny oboru Zahradník od 15.30. Na seminář je nutné přihlásit se do 15. 3.
(issjesenice@dalunet.cz, tel.: 313 599 325, 313 599 224)
23. 3. od 17 hodin pořádá Muzejní spolek města Jesenice přednášku Mgr. Kateřiny Blažkové: Archeologické nálezy v Senomatech
5. 4. od 17 hodin pořádá Muzejní spolek města Jesenice přednášku Dr. Věry Kubové:
Jan Drda
20. 4. Vlastivědné muzeum Jesenice: J. Měchura: vernisáž výstavy fotografií Toulky 2

Akce Kulturní komise při MěÚ Jesenice
2. 4. Muzikál Šakalí léta – KD Jesenice, od 18 hodin
duben – ornitologická vycházka
16. 4. Karneval pro dospělé od 20 hodin – KD Jesenice

Hudební klub Truhlárna uvádí:
Vždy od 20 hodin
12. 3. St. Johny blues – blues 50-tých let
25. 3. Some like it hot – swing aneb děti Havelkovi
Vlastivědné muzeum Jesenice připravuje na velikonoční období akci s ukázkami zdobení kraslic. Pokud by se našel někdo, kdo se tímto tématem zabývá a nedělalo by mu
problém strávit u nás celý den a předvádět určitou techniku zdobení vajíček, ať se prosím přihlásí v muzeu nebo na tel. 731 449 327.
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a
Dominant ve všech barvách. Stáří: 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: 6. března: Jesenice u Jednoty – v 9.15 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
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