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20. 7. 2019 od 14 hodin v letním kině. Vstup do areálu je možný již od 13 hod.
https://jesfest.cz/

Rekonstrukce silnice I/27 – Žatecká ulice
To, že bude rekonstrukce Žatecké ulice na naše poměry stavbou náročnou, jsme předpokládali. Jen musíme přiznat, že naše představy nebyly dostatečně odvážné. Když se
v srpnu 2018 začalo stavět, očekávali jsme, že vše bude nejpozději v květnu následujícího roku dokončeno a že se začne ještě letos s realizací druhé etapy v Plzeňské ulici. Už
v prosinci bylo jasné, že plány se budou muset změnit, a v únoru se tento odhad potvrdil.
Důvodů bylo několik.
V poslední tiskové zprávě jsme vás informovali, že podle pravidel ŘSD pro realizaci
staveb jsou práce zpravidla přerušeny během technologické zimní přestávky. S tou se
uvažuje v termínu od prosince do února následujícího roku. Bohužel u naší stavby byl
při vyřizování uzavírky silnice I/27 a objízdné trasy přes Rakovník vznesen požadavek
Plzeňským krajem, aby práce byly zahájeny až od 1. dubna. Důvodem byly obavy, že
ještě v březnu by se možná musela zajišťovat zimní údržba, což by v případě uzavírky
bylo komplikovanější. Tento požadavek pro nás znamenal prodloužení termínu realizace
stavby o měsíc.
V únoru na nás doslova spadl další problém. Zhotovitel všem investorům (ŘSD, VSOR
a Město Jesenice) zaslal znalecký posudek, podle kterého není možné provést zbývající
část nové kanalizace způsobem navrženým projektovou dokumentací, aniž by se eliminovaly statické poruchy domů podél rekonstruované silnice. Následně se řešilo, jakým
způsobem se kanalizační stoka provede. Nakonec zvítězila varianta změny materiálu
z kameninového na PE potrubí s PP ochranou a změny způsobu pokládky z otevřeného
výkopu na řízený podvrt. Po dohodě všech tří investorů se rozhodlo, že tyto speciální
práce si zajistí přímo VSOR. Potrubí se muselo objednat v zahraničí a jeho výroba trvala
pět týdnů. Vrtat se nakonec začalo až v polovině května a ukládka potrubí trvala tři týdny.
Kromě uvedených důvodů komplikovalo práce i deštivé období na přelomu května
a června, vinou čehož docházelo k neustálému zaplavování výkopů na stavbě. Počasí
samozřejmě nikdo neovlivní a logicky si každý řekne, že se s nepřízní musí při plánování staveb počítat. Já mám ale poslední dobou pocit, že ani investoři a ani zhotovitelé
o tom ve svých plánech neuvažují.
Všechny tyto skutečnosti včetně organizačních a interních problémů na straně zhotovitele se projevily na termínu realizace. Podle nejaktuálnějšího harmonogramu se stavba bude dokončovat po jednotlivých částech. Do konce července mají být položeny asfaltové
povrchy v části od prodejny železářství ke kapličce a do konce srpna by zde měly být
hotovy chodníky a veřejné osvětlení. V současné době práce probíhají při celkové uzavírce, která je povolena do konce srpna. Od září je předjednána pouze částečná uzavírka,
což znamená, že se do Jesenice vrátí veškerá doprava. Důvodem je to, že v Kožlanech
mají naplánovány práce obdobného charakteru, jako se provádějí v Jesenici, a silnici
mezi Rakovníkem a Kralovicemi je nutné celkově uzavřít. Provoz u nás bude řízen semafory a doprava Žateckou ulicí bude probíhat kyvadlově stejně, jako tomu bylo na
podzim. Jeden pruh bude v úseku mezi náměstím a železářstvím využíván pro provoz
a v druhém se budou provádět stavební práce. Dokončení celé akce včetně chodníků
a veřejného osvětlení je naplánováno na přelom listopadu a prosince letošního roku.
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Jak jsem uvedl na začátku textu – jde o stavbu náročnou. Nám a především obyvatelům
nemovitostí dotčených stavbou nezbývá nic jiného než se obrnit trpělivostí. My se alespoň snažíme na kontrolních dnech řešit se zhotovitelem a stavebním dozorem problémy, které vnímáme a které na nás přenášíte. Pravidelným tématem jsou popelnice,
přístup k nemovitostem, prach nebo bláto, bezpečnost apod.
Za vedení města Jesenice Ing. Roman Valuš, místostarosta

Odpad patří do kontejneru!!!
Hnízda na separovaný odpad nejsou sběrný dvůr
Ve městě Jesenice a v jeho přilehlých osadách mohou obyvatelé využívat k separaci
odpadů tzv. separační hnízda, ve kterých jsou umístěny zpravidla kontejnery na plasty,
papír a sklo. Na některých místech vše doplňuje ještě kontejner na textil. Počet těchto
míst byl v minulosti i díky společnosti EKOKOM rozšířen tak, aby byla docházková
vzdálenost co nejmenší.
V poslední době se ve městě Jesenice rozšířil nešvar, kdy si někteří jedinci pletou separační hnízda se sběrným dvorem a u kontejnerů nechávají plastové pytle s různými
druhy netříděného odpadu. Nezřídka jsou v pytlích namíseny odpady, které by bylo
možné roztřídit. Za roztříděný odpad není možné považovat pytel, ve kterém jsou
ve vrstvách umístěny papír, plast a navrchu „voňavé“ použité dětské pleny. Takový pytel kvůli znečištění skončí v komunálním odpadu, tj. na skládce. Mnohdy dochází také
k tomu, že pytle roztrhají toulavé a hladové kočky, příp. se takové místo stává útočištěm
různých hlodavců.

Skutečně se takto chceme chovat k životnímu prostředí a zanechat našim dětem
Zemi plnou odpadů? Skutečně chceme, aby Jesenice byla špinavá a plná hlodavců?
Jsem přesvědčen, že většina z nás si odpoví NE.
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Pokud patříte k takto uvědomělým jedincům, vyzýváme (žádáme) Vás o spolupráci
a dodržování následujících pravidel:
1. Roztříděný odpad nenechávat u kontejnerů, ale vhazovat vše do kontejneru příslušné barvy.
2. Nenechávat u separačních hnízd velkoobjemový odpad (skříně, lina), stavební suť
a elektroodpad.
3. Velké papírové krabice a kartony sešlápnout nebo roztrhat a vhodit do modrého
kontejneru.
4. Neumisťovat ke kontejnerům směsný komunální odpad, který patří do běžné popelnice.
5. PET láhve a další plasty sešlápnout a vhodit do žlutého kontejneru.
PROSTĚ ODPAD PATŘÍ DO KONTEJNERU.
Kromě aspektu životního prostředí má výše zmíněný nešvar také ekonomické důsledky, které mohou vést až ke zvýšení cen za likvidaci odpadů, tj. růstu poplatku. Jak je
to možné? Odpověď je zcela jednoduchá. Neroztříděný odpad umístěný kolem kontejnerů na separovaný odpad končí na sběrném dvoře ve velkoobjemovém kontejneru se
směsným odpadem. Za odvoz tohoto kontejneru a likvidaci odpadu se hradí nemalé peníze. Tyto úhrady se započítávají do celkových nákladů na odpadové hospodářství, ze
kterých se následně stanovuje poplatek. Naopak za roztříděné odpady umístěné do barevných kontejnerů získává město Jesenice zpět od firmy EKOKOM finanční prostředky, které vedou ke snížení celkových nákladů na odpadové hospodářství.
Co dále ještě ovlivňuje neukázněnost při separaci odpadů? „Černé skládky“ u separačních hnízd likvidují pracovníci technických služeb, kteří by svůj pracovní čas mohli
na místo úklidu věnovat např. sekání trávy, opravám laviček apod. Tento úklid se hradí
z rozpočtu města Jesenice, tj. místo nákupu např. nové lavičky se finanční prostředky
vynakládají za úklid.
S ohledem na zvyšující se množství nelegálně umisťovaného odpadu u separačních
hnízd monitoruje město Jesenice jednotlivá místa pomocí fotopastí. Pomocí pořízených
fotografií bude město Jesenice následně vymáhat po tvůrcích „nelegální skládky“ u separačního hnízda náklady spojené s úklidem a likvidací odpadu. Dále za vyhození odpadu v místech, kam nepatří, hrozí původci černé skládky podle přestupkového
zákona pokuta až do výše 50 tisíc korun.
V případě velkoobjemového odpadu, elektroodpadu nebo většího množství kartonů či
jiného odpadu je možné využít služeb sběrného dvora, který je všem k dispozici 5 dní
v týdnu v čase od 8.00 do 17.00 s polední přestávkou od 11.00 do 12.00. Zavřeno je
pouze v neděli a pondělí.
Děkujeme za porozumění a pamatujte: odpady patří do kontejneru!
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta
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Bájná trofej opět patří Jesenickým
Klání o Krakovecký meč
Sobota 8. června 2019 patřila u Zámeckého rybníka v Kolešovicích odvážným bojovníkům jesenickým a neméně bojovně naladěným dobrovolným hasičům z Krupé, kteří
reagovali na výzvu Kolešovických utkat se opět po roce o Krakovecký meč.
Ranní hodiny jesenickým rytířům moc nechutnaly a tomu odpovídal také počáteční
bodový zisk. Nicméně pod taktovkou zkušeného lodivoda Luboše Čížka se Jeseničtí nevzdávali a i přes nepřízeň osudu bojovali o každý bod. Jednotlivá klání byla skutečně
záludná. Jen pro představu si doma zkuste do špalku zatloukat hřebíky ostřím sekery nebo se na gumovém laně natáhnout co nejdále. Nejen s těmito nástrahami, ale i střelbou
z luku si nejlépe v konečném součtu poradila jesenická skvadra ve složení Luboš, Jakub
a Tomáš Čížkovi, Václav Ryšlavý ml., Tomáš Látal, Zdeněk Vojta ml. a Ondřej Novák.
Sílu a odvahu jim do žil vlil polední oběd, protože od této chvíle bodové konto rychle
stoupalo. Možná pomyslným jazýčkem na misce vah se v poslední disciplíně stal ženský
element v osobě Kristýny Novákové, protože Jeseničtí v konečném zúčtování předstihli
domácí kolešovické borce o pouhý jeden bod.

Město Jesenice tímto děkuje svým hrdinům a doufá, že se čestně poperou o rytířskou
trofej i v příštím roce v Jesenici. Termín soubojů byl předběžně stanoven na sobotu
6. 6. 2020 v areálu autokempu Jesenice.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
Akce základní školy
8. 3.
11. 3.
15. 3.
18. 3.
18. 3.
22. 3.
22. 3.
22. 3.
25. – 28. 3.
27. 3.
29. 3.
1. 4.
4. 4.
8. 4.
15. 4.
16. 4.
23. 4.
25. 4.
25. 4.
26. 4.
26. 4.
9. 5.
14. 5.
15. 5.
20. – 24. 5.
21. 5.
22. 5.
26. 5. – 1. 6.
31. 5.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
10. – 13. 6.
11. – 12. 6.
11. 6.
13. 6.
14. 6.
17. 6.
17. 6.

exkurze do Informačního centra Lesů ČR: 5. tř.
školní kolo biologické olympiády
focení – jaro, I. stupeň
exkurze do Valea: 8., 9. tř.
den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
Matematický klokan
silový trojboj: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
bruslení na zimním stadionu v Rakovníku: 9. tř.
sběr papíru (800 kg lepenky, 3 695 kg novin, časopisů a letáků,
55 kg PET víček)
zahájení výuky plavání – 3. a 4. tř.
focení ročenek
zápis do první třídy
přednáška Vliv komunity na mladého člověka, R. Černý: 6. a 7. tř.
Ukliďme Česko, úklid u Velkého rybníka: 8. a 9. tř.
matematická soutěž Pythagoriáda: 5. – 8. tř.
Vlastivědné muzeum Jesenice, Velikonoce: 2. tř.
přednáška Bezpečnostní sbory, justice ČR, R. Černý: 8. a 9. tř.
třídní schůzky
přednáška pro rodiče, P. Koníř: Bezpečně v kyberprostoru
Vlastivědné muzeum Jesenice, Cesta do pravěku: 1. – 7. tř.
překážková dráha: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
Městské divadlo Kladno: Romance pro křídlovku – 8. a 9. tř.
přednáška pro rodiče, V. Mertin: Podpora dítěte při vzdělávání
focení tříd
barevný týden ve ŠD
ZOO Plzeň: 5. a 7. tř.
golf Podbořánky: 5. tř.
jazykový kurz v Berkshire College
lukostřelba: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
výlet 5. a 7. tř. do Prahy
výlet 1. tř. do ZOO Plzeň
cyklodráha: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
výlet 9. tř. do Třeboně
výlet 8. tř. na Vojtův mlýn
sférické kino: 1. – 7. tř.
výlet 2. – 4. tř.: West Park Plzeň
hledání pokladu – ŠD
Naučná stezka Jesenicko: kola 6. tř.
přednáška pro rodiče, V. Mertin: Problémy s chováním
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18. – 19. 6.
20. 6.
21. 6.
21. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.

dějepisná exkurze: Terezín, Sachsenhausen
výlet 7. tř. na kolech – Mariánská Týnice, Kralovice
pasování prvňáčků na čtenáře
Divadélko Hradec Králové: Pohádky z našeho statku: I. st.
dětský den pro I. st., Medevac – první pomoc
atletika: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
Indiánská stezka
rozloučení s 9. tř.
rozdání vysvědčení

Úspěchy žáků v okresních soutěžích
17. 4. Velikonoční zajíc 2019 – soutěž v aerobiku
3. místo – Klára Prasková, Tereza Kejlová, Markéta Laubrová, Martina Laubrová,
Barbora Koudelová (8. tř.)
25. 4. Křivoklátská sovička
mladší žáci, 17 družstev: 7. – 8. místo: I. družstvo – D. M. Weber, J. Hlaváček (5. tř.),
M. Burstová, K. Trpáková (4. tř.)
7. – 8. místo: II. družstvo – S. Potklanová, J. Klementovič,
N. Václavíková, K. Řezáčová (5. tř.)
17. 5. Botanická soutěž: „Chráněné rostliny“
kategorie I., 21 žáků: 1. místo: Jiří Klementovič (5. tř.)
2. místo: Michaela Burstová (4. tř.)
5. místo: Kristýna Řezáčová (5. tř.)
kategorie II., 30 žáků: 8. místo: Natálie Mottlová (6. tř.)
kategorie III., 24 žáků:9. místo: Tran Sy Nguyen (9. tř.)
21. 5. Soutěž Šikovné ruce
Absolutní vítěz: 1. místo: Matěj Louženský (8. tř.)
5. 6. okresní sportovní olympiáda ZŠ – atletika
60 m – ml. žáci (13 ž.)
3. – 4. místo: Francisco Čechman (7. tř.) – 8,1 s
1000 m – ml. žáci (12 ž.)
2. místo: Francisco Čechman (7. tř.) – 3:15,0 min.
1500 m – st. žáci (13 ž.)
3. místo: Tomáš Spurný (8. tř.) – 4:56,0 min.

Ohlédnutí kulturní komise za proběhlými akcemi
Strašidelný les 2019 – poděkování
Po krátké přestávce jsme opět uspořádali Strašidelný les. Akce zaznamenala velký
úspěch a doteď máme velmi pozitivní ohlasy nejen od dobrovolníků, ale i od účastníků.
Velké díky tedy patří všem strašidlům, díky nimž si mohlo 182 dětí a 142 dospělých užít
cestu plnou adrenalinu. Dokonalé převleky a chuť dobrovolníků strašit vytvořily skvělý
zážitek pro všechny. Děkujeme!! Doufáme, že se v Jesenici zase bude brzy strašit! Už
nyní spřádáme další plány na příští rok.
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Ornitologická vycházka
Letošní ornitologická vycházka byla tak trochu začarována. Termín jsme z důvodů
expedice a špatného počasí museli dvakrát odložit, ale napotřetí, 23. 6., vše klaplo. Sice
jsme cestou zmokli a neměli jsme tentokrát štěstí na obsazenost budek, ale i tak hodnotím akci za vydařenou. Je pravda, že pro mne je tato akce vždy vydařená, protože odbornost pana Tichaie a zájem lidí o přírodu mi zcela stačí.
Tentokrát jsme se vydali vlakem do Krt a odtud zpět pěšky do Jesenice. Jak jsem již
zmínila, obsazenost budek jsme nemohli bohužel zkontrolovat z důvodu jejich poškození. I tak jsme během vycházky viděli či slyšeli 50 druhů ptáků. Níže uvádím jejich seznam.
Příští rok máme v plánu procházku petrohradským lesem. Snad zdraví umožní panu
Lepičovi se dostavit a budeme moci uskutečnit kroužkování. Zpestřením bude poznávání
rostlin s odborným výkladem.
Děkuji všem účastníkům, kterých bylo bezmála 40, především těm, kteří přišli i podruhé.
Těším se na příští vycházku!
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Seznam ptáků: potápka roháč, volavka popelavá, čáp bílý, labuť velká, kachna divoká,
polák chocholačka, lyska černá, jeřáb popelavý, holub hřivnáč, datel černý, žluna zelená,
strakapoud velký, strakapoud malý, skřivan polní, jiřička obecná, vlaštovka obecná,
linduška lesní, konipas horský, konipas bílý, střízlík obecný, pěvuška modrá, červenka
obecná, rehek domácí, drozd zpěvný, drozd kvíčala, kos černý, pěnice slavíková, pěnice
hnědokřídlá, pěnice pokřovní, pěnice černohlavá, budníček větší, budníček menší,
králíček ohnivý, lejsek šedý, sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora parukářka, sýkora
lužní, brhlík lesní, ťuhýk obecný, sojka obecná, špaček obecný, žluva hajní, vrabec
domácí, pěnkava obecná, konopka obecná, zvonohlík zahradní, hýl obecný, dlask
tlustozobý, strnad obecný
Anna Poláková

Pouť sv. Petra a Pavla
O hudební zábavu se postaraly výborné hudební kapely Kralovanka (kralovická dechová kapela), Hon na medvídka (rakovnická country kapela), Bylo nás šest (folk z Příbrami) a jesenická kapela Nejdem. Nejen pro děti měli připravené krásné vystoupení
šermíři z Drahšperka, ale i naši loutkaři v KD Jesenice. Kromě vychutnání hudby si
mohli návštěvníci zakoupit výrobky místních lidí. Truhlářství Martina Louženského
prodávalo krásné dřevěné bedýnky, hřebeny, prsteny či hlavolamy. U Martiny Králové
jste si mohli zakoupit originální oblečení pro děti a zároveň si mohly děti dotvořit zakoupený polštářek. Svou tvorbou nás potěšila i Jana Horáková, tentokrát krásnými svícínky. Ve farní zahradě si Veronika Sárová připravila vyrábění nejen šperků pro děti.
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Samozřejmě nesmím opomenout občerstvení pod taktovkou rodiny Měchurů, výborné
šťávy Jitky Jacákové oslovily spoustu lidí a k tomu si mohli návštěvníci dopřát třeba
pražené mandle.
Další stánky provoněly okolí ručně vyráběnými mýdly a šampóny. Svůj um ukázaly
i keramičky z Nesuchyně a Rakovníka, a kdo nezaváhal, mohl si pořídit třeba šperk ze
stánku Symbioza nebo se potěšit hrnečkem z tvorby Domova Ráček.
Bylo obdivuhodné, že i v tak horkém počasí byli všichni moc příjemní, bavili se
a společně vytvářeli příjemnou atmosféru.
Nabyti zkušenostmi dáváme dohromady plány na další rok. Budete se moci těšit na
krásné prostřední farního dvora a zahrady.
Závěrem bych chtěla poděkovat úplně všem, nebudu zde vyjmenovávat, protože lidí,
kteří se na této akci podíleli, bylo opravdu hodně. Ani bez jednoho z nich bychom to nezvládli (postavit stánky, upravit prostředí před farou, zajistit zázemí na faře atd.).
DĚKUJEME MOC! A za rok se opět těšíme?!
Anna Poláková a Marcela Hlaváčková
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Pozvánka kulturní komise na léto 2019
Letní kino 2019
Dovolte mi, abych Vás srdečně pozvala do letního kina Jesenice.
V červenci promítáme vždy od 21.30 hod., v srpnu od 21.00 hod. Letos jsme pro Vás
vybrali převážně filmy z české produkce, doufáme, že se vám výběr bude líbit. Konec
prázdnin zakončíme oblíbeným animovaným filmem Jak vycvičit draka 3. Více
o filmech se dočtete na FB MY Jesenice, plakátech nebo stránkách města.
Změna programu vyhrazena. Občerstvení je zajištěno Jitkou Jacákovou z obchůdku
Nebe na zemi.
Těšíme se na Vás.
6. 7. Co jsme komu zase udělali
13. 7. Na střeše
20. 7. JESFEST – multižánrový hudební
festival od 13. 00 hod.
27. 7. Ženy v běhu

3. 8. Skleněný pokoj
10. 8. Bohemian Rhapsody
17. 8. Lovení
24. 8. Teroristka
31. 8. Jak vycvičit draka 3

20 a 143
Co znamenají ta čísla? Naše malé velké výročí. V květnu 1999 vyšlo první číslo Jesenického občasníku a následujících 20 let bez přerušení vycházela další. Toto je 143.
v pořadí (přílohy se seznamem firem a podniků v obci, vycházející několik let po sobě,
nejsou započteny) a jistě ne poslední. Jsme nejdéle souvisle vycházejícím informačním
bulletinem Jesenice.
Prošli jsme si různými technologiemi, zažili čtyři starosty s různou mírou spolupráce,
odrostly nám děti, popř. vnoučata, vyslechli pozitivní i negativní komentáře, museli se
vyrovnat s úmrtím spolupracovníka. Mockrát jsme to chtěli vzdát, a přece pokračujeme.
Parta amatérů bez profesionálních ambicí. Dvacet let ve stejném složení: Petr Koníř, Jiří
Měchura, Zdeněk Modrý, Jaroslava Tůmová, Eva Konířová. Občas přispívali Vít Švajcr
a Vlastimil Řebec. J. Měchura zajišťoval fotodokumentaci, J. Tůmová sháněla veškeré
možné informace, Z. Modrý obstarával sport, E. Konířová přepisovala vše do počítače,
P. Koníř upravil konečnou podobu graficky. Při závěrečné schůzce jsme pak společně
prováděli veškeré korektury.
Zpočátku jsme byli nezávislým uskupením pod finanční patronací DROPSu a pana
Jaromíra Tůmy, část peněz se vybrala za reklamy a cenu časopisu. JO vycházel třikrát
čtyřikrát do roka. Později jsme přešli pod městský úřad a časopis začal vycházet daleko
častěji a zdarma. Hodně to záviselo na spolupráci se starostou, který dodával zprávy za
město, někdy jsme na ně čekali celé týdny, ba i měsíce, později se doba zkrátila na několik dní. Práci ulehčil i internet a zveřejňování zpráv z rady a zastupitelstva města na
svých stránkách.
Od počátku se Občasník tvoří na počítači, psací stroj nás, díky bohu, minul. První originální čísla se tvořila bez fotografií, ty byly do vytištěného časopisu vlepeny a následně
bylo číslo časopisu rozmnoženo kopírkou. Na kvalitě fotografií to bylo znát, proto jsme
velmi uvítali příchod digitální fotografie. Kopírování už pak nebylo tak nekvalitní. Dnes
už odpadlo i kopírování. Velký pokrok v grafické podobě nastal, když si technickou práci na Občasníku vzal na starost P. Koníř. Naprostá většina článků už je také předána
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elektronicky, přepisování odpadlo. Také fotek je dostatek, Jirka nemusí být u všeho. Ani
Jarka nemusí vše osobně oběhnout, přesto stále sleduje dění v okolí i ve městě. Spousta
informací je dostupná na „netu“ nebo si „nás najde sama“. Trvalo dlouho, než se občané
naučili své kulturní a společenské akce propagovat a informovat o nich. To, co je dnes
samozřejmostí, vyžadovalo i několikeré přemlouvání, ať o tom napíšou. Dnes už provádíme jen grafické a jazykové korektury, v obsahu má hlavní slovo město jako zřizovatel
JO.
Naším velkým problémem je časová vytíženost – nás i vedení města, proto JO nevychází tak často, jak by si mnozí představovali. Hlavní cíl však stále zůstává – informovat
o dění a životě v Jesenici. Nové spolupracovníky a přispěvovatele vždy uvítáme!
Za JO Eva Konířová

Muzejní spolek města Jesenice
připravil pro veřejnost v prvním pololetí tohoto roku tři přednášky, jednu velkou akci
a jeden výlet.
5. 3. 2019 proběhla přednáška nakladatele, badatele a spisovatele Jiřího Padevěta
s názvem Čechy a Morava na jaře a v létě 1945. Cca 80 posluchačů s napětím sledovalo souhrn událostí krátkého časového období pozdního jara a léta 1945, kdy naším územím procházelo mnoho různých armád a vojenských uskupení, pochodů smrti, prchajících lidí včetně prvních odsunů a naopak příchozích do pohraničí. Velmi zajímavé bylo
konstatování, že při všech těch zmatcích, nevraživosti a vzájemném napadání nedocházelo k masovým likvidacím, že o život přišlo „jen“ několik stovek lidí, což závěr války
v naší zemi učinilo výjimečným v rámci Evropy i světa. Za celé dvě hodiny přednášky
a následné diskuze se nedostalo na mnoho témat, proto pan Padevět slíbil, že se k nám
vrátí, a nabídl např. autorské čtení ze své tvorby.
O smírčích křížích, o jejich typech, důvodech, rozmístění apod. vyprávěl badatel ašského muzea Ing. František Svoboda 10. 4. 2019. Do jesenického muzea si jeho přednášku přišlo vyslechnout cca 20 zájemců.
Každoroční velká akce, tentokrát zaměřená historicky, se konala 26. 4. 2019. Cesta
do pravěku aneb Život na vlastní kůži před 40 000 lety proběhla na dvoře muzea (v úzké spolupráci s Muzeem T.G.M. i jeho jesenickou pobočkou) i ve výstavním sále. Na
dvoře mohli dětští návštěvníci (dopoledne) i dospělá veřejnost (odpoledne) zhlédnout
i „omakat si“ různé pravěké hudební nástroje, pravěké stopy, sušené plody, barvy, mohli
si vyzkoušet štípat pazourek i pochutnat na grilovaném mamutu. Komentovaná prohlídka výstavy probíhala ve výstavním sále.
Přednáška o Kounovských řadách, pořádaná 15. 5. 2019, opět zaplnila výstavní sál
jesenického muzea. Karel Dudek seznámil posluchače s poznatky, které za posledních
20 let se svou sestrou nashromáždil. Postupně vyvracel jednotlivé rozšířené teorie a nakonec se přiklonil k teorii, že řady jsou astronomickým kalendářem. Zajímavé bylo zjištění, že okolní kamenné řady byly kdysi souvislým pásem, který lidská činnost přerušila
na pět samostatných ostrůvků, z nichž ty Kounovské zůstaly největším.
S velkým úspěchem se rovněž setkal i každoroční výlet, tentokrát pořádaný 8. 6. 2019
na Říp a do Budyně. Prohlídka rotundy sv. Jiří na Řípu nás ujistila o tom, že jsme
správní Češi, a připomněla, že hora vždy byla posvátnou, národní se stala až před dvěma
sty lety. Kupodivu není státní, patří Lobkovicům, kteří ji nechali zalesnit koncem 19. st.
Původní vodní hrad Budyně dnes vodu postrádá, nicméně je stále zajímavý, zejména
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svou alchymistickou expozicí. Příjemný, nenáročný den prožilo 47 výletníků i díky slunečnému počasí a výborné atmosféře všech zúčastněných.
Děkujeme všem podporovatelům našeho spolku a těšíme se na další spolupráci.
Za MSMJ Eva Konířová

Nejnovější poznatky k předválečné židovské komunitě v Jesenici
Jsou lidová rčení, platná bez ohledu na prostor, čas, politická či zájmová uskupení
i jedince. Jedno z nich sděluje, že nevědomost hříchu nečiní. Podotýkám, není-li nevědomost hříchem, pak je kdykoliv a u kohokoliv nepochybně i nezpochybnitelně jeho
problémem neznalost informací již zveřejněných, tedy dostupných.
Jiné z oněch lidových rčení praví, že opakování je matka moudrosti. Budu se tedy pro
další raději držet jeho základního významu. V konkrétním případě jde o údaje k historii
a osudu předválečné židovské komunity v Jesenici. První informace k ní shromáždil již
K. Fibiger a byly od roku 1967 veřejně prezentovány v tehdy nově instalované expozici
jesenického muzea. Tato konkrétní část však byla při stěhování muzea do prostor bývalého MNV poničena a jeho tehdejší správce se nenamáhal ji obnovit, takže jsem musel
začít veškeré informace dohledávat prakticky znovu. Vše, co se podařilo do roku 2015
zjistit, bylo již před čtyřmi lety prezentováno v mé knize „Pootevřená minulost“. A pokud vím, předal jsem zdejšímu MÚ v průběhu roku 2018 na jeho žádost o informace
k seznamu padlých z 1. světové války k dispozici navíc i soupis zdejších židovských
obyvatel, který se jako tzv. živý materiál postupně neustále upřesňuje. Připojil jsem
k tomu i zatím známá jména tří čs. legionářů a čtyř příslušníků čs. zahraničního vojska
z období obou světových válek, patřících k původním jesenickým obyvatelům.
V archivních materiálech se mi však mezitím podařilo dohledat ke zdejší předválečné
židovské komunitě ještě některé další skutečnosti. Bude tak nejspíš vhodné poněkud
osvěžit to, čemu se obvykle říkává kolektivní paměť. Jaké jsou tedy nejaktuálnější údaje:
1) Abeles Josef, čp. 31, obchodník, papírnictví a knihkupectví v čp. 29, zahynul v ?.
2) Abeles Adolf, čp. 31, makléř, Abeles Hedvika, manželka, Abeles Erna, dcera, zahynuli v ?, ještě v roce 1938 stihla rodina odejít do Prahy, odkud byli odtransportováni,
Abeles Rita, dcera, přežila, po válce se usadila v Izraeli (zdroj Yad Vashem), Abeles
Karl, syn, přežil, od 6. října 1941 příslušník čs. zahraničního vojska, u odvodu v Leamingtonu se přihlásil k české národnosti, po válce spolu s bratrem Kurtem žádal
o vrácení veškerého majetku rodiny v Jesenici, nakonec se však usadil v Izraeli (SOkA Rakovník, fond Jesenice), Abeles Kurt, syn, přežil, od 27. května 1942 příslušník
čs. zahraničního vojska, u odvodu v Haifě se přihlásil k německé národnosti, po válce
spolu s bratrem Karlem žádal o vrácení veškerého majetku rodiny v Jesenici, usadil se
však v Argentině (SOkA Rakovník, fond Jesenice).
3) Aufrichtig Heinrich, čp. 159, obchodník, obchod v čp., Aufrichtig Gerda, manželka, Aufrichtig Paul, syn, Aufrichtig Věra, manželka P. Aufrichtiga, Aufrichtig Otto, syn, všichni zahynuli v Lodži. Ještě v roce 1938 rodina stihla odejít do Prahy, odkud byli odtransportováni.
4) Eben Moritz, čp. 33, obchodník s kůžemi, zahynul v ?.
5) Jelinek Ernst/Arnošt MUDr., čp. 251, lékař, ordinace v čp., Jelinek Olga, manželka, Jelinek Robert, syn, zahynuli v Osvětimi, Jelinek Hans/Hanuš, syn, přežil, indicie ukazují, že by mohl patřit mezi tzv. Wintonovy děti (prověřuje se), po válce zjiš13

těn pobyt i zpět v Jesenici (přihláška pro FNO ze 6. dubna 1946 na čp. 251 do tzv. národní správy), nejspíš kolem roku 1948 se usadil v Beer Sheba v Izraeli (SOkA Rakovník, fond Jesenice). Ještě v roce 1938 celá rodina stihla odejít k rodičům A. Jelínka do Prahy, odkud byli, vyjma Hanse/Hanuše, odtransportováni.
6) Klauber Ignatz, čp. 92, podomní obchodník, zahynul v ? (odeslán 19. února 1940
jako doložitelně poslední jesenický žid do sběrného tábora, kronika města Jesenice).
7) Kauders Richard, čp. 20, obchodník – železářství v čp., Kauders Frieda, manželka,
Kauders Walter, syn, zahynuli v ? (hromadný transport na východ v rozmezí 1941
až 1943). Ještě v roce 1938 dle všeho stihli odejít z Jesenice, v materiálech Yad Vashem je jejich poslední bydliště uvedeno „u Prahy“.
8) Körber Rosa, čp. 125, původně obchodnice, obchod v čp., později jej pronajala
K. Pitulému, zahynula v ?.
9) Kohn Heinrich, čp. 272, obchodník, obchod čp. ?, zahynul v ?, Kohn Sophie, manželka ? dcera ?, přežila, v roce 1947 zjištěn její pobyt v Haifě (SOkA Rakovník, fond
Jesenice), Kohn Alfréd, syn, Kohn Otto, syn, jejich osud doposud neznámý, identifikováni podle skupinové fotografie ze školního výletu z roku 1925 (archiv
V. Zuska).
10) Liebstein Albina, čp. 52, přežila, po válce žila v Haifě v Izraeli (Yad Vashem).
11) Löwi Eduard, čp. 25, obchodník s obilím, Löwi Sophie, manželka, Löwi Kurt,
syn, Löwi Gertruda, dcera, zahynuli v ?.
12) Löwi Nathan, čp. 25, obchodník s dobytkem, Löwi Olga, manželka, (jméno se podařilo zjistit z obálky zásilky drobného zboží fy. Baťa, nalezené 18. října 2014 na
půdě v čp. 28, SOkA Rakovník, fond Jesenice), ještě v roce 1938 dobrovolně ukončili život.
13) Löwi Ludmila, čp. 208, zahynula v ?.
14) Löwi Kamila, čp. 191, zahynula v ?.
15) Löwi Salomon, čp. 191, rabín – modlitebna a rabinariát v čp., Löwi Bedřiška, manželka, Löwi Fritzi, dcera, provdaná Kaudersová, zahynula (viz Kauders Frieda),
Löwi Elsa, dcera, Löwi Erich, syn, zahynuli v Osvětimi 1942, přežili Löwi Karl,
syn (zemřel v r. 1952), odešel ještě před válkou do USA, kde se oženil, Löwi Berta,
jeho manželka, Löwi Kitty, jeho dcera, 15. ledna 1946 jim bylo potvrzeno domovské právo v Jesenici, v prosinci 1948 dán MV souhlas s vydáním osvědčení o státním občanství (SOkA Rakovník, fond Jesenice).
16) Neu Regina, Neu Olga, čp. 8, zahynuly v ?.
17) Noiman Moshe Leib, čp. ?, Noiman Batia, manželka, zahynuli v Osvětimi, Noiman Brakha, dcera, přežila, po válce zjištěna v Izraeli (Yad Vashem).
18) Polesi Ludwig, čp. 131, obchodník s dobytkem, Polesi Erna, manželka, Polesi
Fritz, syn, zahynuli v ?.
19) Polesi Karel, čp. 61, podnikatel, půjčovna aut v čp., Polesi Květa, manželka, Polesi
František, syn, Polesi Otto, syn, zahynuli v Osvětim 1942. Ještě v roce 1938 rodina
odešla do Dobřichovic u Prahy.
20) Stein Wilhelm, čp. 224, zemřel ve starobinci přirozenou smrtí ještě před rokem
1938, Stein Karl, syn, ještě k roku 1979 doložen jeho trvalý pobyt ve Vídni (návštěvní kniha II. muzea v Jesenici), Zentner Irmhilda rozená Stein, ?Wilhelmova
dcera?, podle potvrzení od MNV z 18. září 1947 doložen její pobyt za války v Anglii
(SOkA Rakovník, fond Jesenice).
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V Jesenici sice narození, ale nebydlící:
21) Abeles Klára, Praha, zahynula v Malém Trostinci 22. září 1942, narozena 6. března
1880 v Jesenici.
22) Buxbaum Kamila, roz. Kauders, Praha, zahynula v Lodži, narozena 1881
v Jesenici.
23) Goldstein Isucher, bydliště ?, zahynul v ?, podle pamětního listu Yad Vashem narozen v Jesenici.
24) Maisner Anna, roz. Polesi, Belgie, zahynula v Osvětimi 4. dubna 1944, narozena
1. října 1906 v Jesenici.
25) Schweber Anna, Francie, zahynula v Osvětimi 20. května 1944, narozena 8. prosince 1892 v Jesenici.
Václav Zuska

Máje ve vzpomínkách pamětníků
Novodobé máje v Jesenici začaly někdy v 70. letech, ale májka se 1. května (později
z 30. 4. na 1. 5.) stavěla už za „císaře pána“. Stavěly se dvě, jedna na náměstí a druhá
před hotelem Wořech. Májku dostávala i děvčata před dům od svých ctitelů. Stavba
májky i její kácení mělo slavnostní ráz, při stavbě od rána vyhrávala dechovka. Poslední
květnovou neděli Okrašlovací spolek Edelweiss májku kácel, členové si připravili pily,
lopaty i sekery, ale bránil jim v tom „fořt“, který povolení vydal až po delším dohadování. Když májka padla, musela se mocně zapít. Poté se uřízla ozdobená špice a za doprovodu hudby donesla do hotelu Wořech, kde probíhala večerní tancovačka a májka byla
vydražena (peníze šly do pokladny Okrašlovacího spolku).
O obnově této tradice se jesenická kronika zmiňuje jen okrajově, jedna zmínka pochází z roku 1974 („místní organizace SSM uspořádala staročeské máje“), další z roku
1978 a v roce 1980 konstatuje kronikář, že „místní organizace SSM nefunguje, proto
uspořádání májů převzalo Místní kulturní středisko“. Jejich podoba, počty tanečníků,
diváků, taneční zábava a jiné podrobnosti nejsou zaznamenány, proto veškeré informace
zůstaly jen v hlavách tehdejších mladých.
Májky se v 70. letech stavěly tři, jedna na náměstí, jedna před Chátí, kde byla postavená
tak šikovně nakřivo, že se nemusela hlídat, pokud by ji pokácel někdo neznalý, spadla by
buď na trať, nebo do drátů, a třetí stála před Rudou hvězdou, kde ji hlídal hospodský Vláďa
Bařtipán (když se májka postavila, byla zalita pivem a svěřena hostinskému do opatrování).
Májka na náměstí se do Staročeských májů noc co noc hlídala, neboť velkou snahou všech
mladých z okolních vesnic bylo porazit májku a velkou snahou Jesenických ukrást májku
v okolí. Švihovskou májku prý vyvažovali sudem piva. Rvačky i alkohol byly nedílnou
součástí. Řezalo se samozřejmě ručně, což zvyšovalo nebezpečí odhalení.
Noc před Staročeskými májemi se u domu všech svobodných holek od 15 do 99 objevila malá májka a pro každou to byla čest, žádná si nedovolila ji odstranit. Ozdobená
špička velké máje se uřízla pro májovníky a průvod Jesenicí i následná večerní tancovačka mohly začít.
Tato jarní akce probíhala pravděpodobně pravidelně až do revoluce, kdy byla přerušena zmatky všeho druhu a obnovena až po nástupu p. Štefánkové do funkce starostky.
Od té doby se bez přerušení koná každý rok. V pozici májovníků se vystřídalo již několik „generací“, ti starší předávají svou funkci po několika letech těm mladším. Letos
skončila další etapa, tuším, že již třetí porevoluční.
Eva Konířová
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Staročeské máje – oslava jara, lásky a mládí
Slavnost Staročeských májů je překrásnou tradicí, která na venkově stále někde přetrvává, a lidé se na ni těší celý rok. V různých částech naší vlasti je zvyk trochu jinak
aplikován, ale podstata zůstává stejná – lidé se scházejí, slaví příchod jara, mají možnost
zažít spoustu legrace, možnost zastavit se v každodenním shonu a zapomenout na všední
starosti dnešní doby.
Jak již samotný název napovídá, jde o slavnost v květnu. Je to svátek, kdy má mládež
možnost zorganizovat si společný den, večer odměněný třeba i troškou „zakázaného
ovoce“ v podobě taneční zábavy a alkoholového opojení, které k těmto oslavám od nepaměti patří. Den, kdy chlapci vyvádějí dívky z domu a kdy si s nimi zatančí u májky,
má symbolizovat, že dívka je na vdávání.
K této tradici patří i poměrně velká míra zodpovědnosti, pečlivost v organizaci a také
výdrž tuto tradici i v dnešní době udržovat.
A jak to vypadá u nás v našem malém středočeském městečku? Mladí lidé ve slavnostních krojích požádají pana starostu o klíč k městu. Plným právem pak obcházejí
domy, ve kterých žije svobodná dívka na vdávání. Vyvedou ji do kola ven, kde s ní tančí
a zpívají. Celému průvodu vládne májovnice a májovník, který po celou dobu s sebou
nosí malou zdobenou májku.
Po celý den hraje kapela, která jede v čele průvodu na voze taženém koňmi.
Máje vyvrcholí večerní zábavou a dražbou májky.
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Ano, takto to vypadalo kdysi, ale letos se již musím ozvat. Dne 18. 5. 2019 proběhla
tato akce, kdy se opět jesenická mládež oblékla do slavnostních krojů a vyrazila do ulic,
snažíc se tuto tradici podpořit a udržet, ale žalostná podpora a neúčast obyvatel Jesenice
mne velmi překvapila. Večerní zábava – účast minimální.
Starší generace stále nadává na dnešní mládež, že jsou vulgární, neumí se chovat a že
jen sedí u počítačů a nic nedělají. A pokud se mládež snaží udržet tuto tradici, tak je
starší generace ani nepřijde podpořit. A je navíc velmi zarážející, že ani někteří rodiče
mládežníků v krojované skupině svoje děti nepodpoří.
Svoji vinu možná mají i někteří májovníci považující tuto akci za příležitost k alkoholovému opojení.
Takže je to asi oboustranné, i tak bychom se měli všichni zamyslet, zda chceme tuto
krásnou, dlouholetou tradici v našem městě zachovat pro další generace. Zda udržíme
tento zvyk, anebo ho necháme zaniknout jako mnoho věcí zde v Jesenici.
Možná si řeknete, proč se do toho pletu, co je mně do toho a proč jsem psala tento
článek. Snažím se mládež podporovat a není mi lhostejné, co se u nás v městečku děje,
na máje se do Jesenice jezdilo ze širokého okolí.
Myslím, že je to hezká tradice a měla by se udržet pro další generace, a zvednout tak
prestiž Jesenice, ale musíme s tím něco udělat my, občané Jesence, a nesedět doma a nic
nedělat. Zamysleme se nad sebou a snažme se udržet Staročeské máje v Jesenici. Doufám, že se příští rok budou máje opakovat a že bude podpora větší a nezaniknou.
Miroslava Synková
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Vážení čtenáři Občasníku, vážení občané,
možná jste nalezli ve svých poštovních schránkách nabídku římskokatolické farnosti Jesenice, jejímž obsahem je „Žehnání domů“. Tento projekt pečlivě připravujeme spolu
s biskupem plzeňským Tomášem Holubem, již několik měsíců. Biskup Tomáš se sešel
se starosty Vašich obcí, zastupitelstvo obdrželo jeho dopis s popisem projektu a tento
dopis také můžete číst ve zmíněném letáku. Snažili jsme se leták udělat tak, aby byl
stručný a srozumitelný a především aby bylo zřetelné, že nemůžeme ani nechceme cokoli komukoli vnucovat. Chceme se jen podělit o dobro, které dostáváme z Božích rukou.
Potěší nás, pokud Vás náš nápad zaujme, potěší nás, pokud se do projektu rozhodnete
zapojit, potěší nás, pokud zavoláte nebo napíšete.
Proto také Vám všem na závěr říkám na shledanou!
Daniel Váhala, farnost Jesenice
Více naleznete na farnostkralovice.cz a na bip.cz/zehnani
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Český rekord v šipkách – maraton 24 hodin
Začátkem letošního roku jsme se s několika šipkaři rozhodli udělat něco netradičního.
Turnajů v šipkách v Jesenici proběhlo již několik desítek, a tak jsme si řekli, že by to
chtělo něco víc. Napsal jsem tedy do Agentury Dobrý den v Pelhřimově, kde evidují
všechny možné i nemožné rekordy, aby mi zaslali výčet rekordů v šipkovém sportu. Po
týdnu se tak stalo, my jsme dali hlavy dohromady a plán maratonu byl na světě. Pokusíme se vytvořit český rekord ve hře 501 Master out dvojic na jeden displej, tedy po dobu
24 hodin odehrát 250 legů ve hře, ve které vždy jednou za rok probíhá i mistrovství světa dvojic (v poslední době i za účasti českých hráčů).
Nejdůležitější na celé akci bylo dát dohromady pět dvojic, tedy deset spolehlivých lidí, kteří se nezaleknou nějakých překážek, jež se předpokládaly, a kteří i přes finanční
náročnost od projektu neustoupí. Hned v prvním okamžiku se ukázalo, že to bude dost
náročné. Oslovili jsme tedy město Jesenici a to nás od začátku podpořilo, za což mu patří velké poděkování. A pak už se vše rozběhlo naplno. Kromě shánění sponzorů a domlouvání všemi směry se ukázalo, že nejlepší místo k uskutečnění této netradiční akce
bude místní hasičárna, v čemž nám všichni zainteresovaní vyšli vstříc. Další dny a týdny
probíhaly tréninky a při nich počítání, zdali je v našich silách tuto náročnou akci úspěšně
zvládnout. Jen podotýkám, že bylo potřeba hrát ve svižném tempu, neboť každou hodinu
bylo nutno odehrát 11 legů (her), což není žádná legrace...
A pak nastal den D, vlastně dva dny. V pátek 17. 5. 2019 ve 20.00 jsme celou akci
zahájili v přítomnosti komisaře z agentury Dobrý den v Pelhřimově Tomáše Hrábka
s tím, že ukončení je stanoveno na sobotu 18. 5. 2019 ve 20.00. A kdo se postavil na
startovní čáru?
 Milan Čížek, Simona Mrázová - fialový tým, odehrál 128 her
 Jaroslav Mutínský st., Jaroslav Mutínský ml. - modrý tým, odehrál 130 her
 Zdeněk Švejkovský, Stanislav Odermatt - žlutý tým, odehrál 120 her
 Vlastimil Karban, Vladimír Žebrakovský - zelený tým, odehrál 128 her
 Petr Vajce, Zdeněk Havel - červený tým, odehrál 130 her
Po celou dobu běžela streamová televize, tudíž jsme byli pod kontrolou veřejnosti,
naživo nás navštívilo cca 50 lidí včetně májovníků z paralelně probíhající akce.
A jak to dopadlo? PODAŘILO SE! Ba co víc, cíl 250 legů byl překonán o neuvěřitelných 68 her, a než v sobotu odbila 20. hodina, objevilo se na ukazateli číslo 318!!! Český rekord byl na světě.
Na závěr ještě trochu statistiky:
100 legů
114 legů
141 legů
168 legů
200 legů
250 legů
300 legů
318 legů

v 02:54
v 04:00
v 06:00
v 08:00
v 10:16
ve 14:15
v 18:45
ve 20:00
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Posledních 8 legů za 23 min za asistence komisaře
Simona Mrázová
165 (T20,T20,T15), zavřeno 121
Jaroslav Mutínský ml.
zavřeno 132
Zdeněk Švejkovský
174 (T20,T20,T18), bingo "1"
Zdeněk Havel
Vladimír Žebrakovský
Stanislav Odermatt

zavřeno 100 dvěma šipkami (T20, D20) celkem 2x
zavřeno 140 třemi šipkami (T20, 20, T20)
bingo "20" = 180, shangai 20 (T20, 20, D20)

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kdo nás podpořili, zejména městu Jesenice
v čele se starostou Ing. Janem Polákem, firmě BOTEP PLUS, s.r.o., obci Valeč, Montop
marketing, s.r.o. - reklamní agentura Věra Brabcová a všem přispěvatelům v přímém
přenosu, dále pak Martinu Polákovi a firmě DaLuNET za umožnění streamování
a všem, kdo nám drželi palce.
Milan Čížek

Bowling bar Jesenice - novinky od 11. 6. 2019
Změna otevírací doby:
Út – Čt 11.00 – 21.00
Pá – So 11.00 – 00.00
Ne
11.00 – 20.00
Jídelní lístek:
Obědové menu, které se skládá z polévky a hlavního jídla, nabízíme za jednotnou cenu
110,- Kč. Jídlo je možné odnést s sebou ve vlastních jídlonosičích.
Sortiment je rozšířen o ledovou kávu a ledový čaj. Nově je k dispozici dětský koutek.
20
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Okresní přebor – A1A II. třída – jarní část soutěže
kolo družstva

skóre

branky

14. Baník Rynholec – FC Jesenice A

8:1

Horvát František

15. FC Jesenice A – TJ Sparta Lužná
16. Ohnivec Městečko – FC Jesenice A

2:1

Kapoun Dominik (pen.)

17. FC Jesenice – FK Kněževes A

3:4

18. TJ Sokol Pustověty – FC Jesenice A

1:4

19. FK Hředle – FC Jesenice A

9:1

20. FC Jesenice A – SK Senomaty A

4:3

21. Č. Lev Kolešovice – FC Jesenice A

1:3

22. FC Jesenice A – Baník Lubná

0:2

23. FC 05 Zavidov – B FC Jesenice A

3:2

24. FC Jesenice A – FC PO Olešná

3:4

25. TJ Slabce – FC Jesenice A

6:3

26. FC Jesenice A – TJ Sokol Mšec

3:0

5:0
Kapoun Dominik, Kolář Dominik, John Petr
Casas David 2x, Fiala Vít, Kapoun Dominik
John Petr (pen.)
Kapoun Dominik, Šťastný Petr,
Horvát František, Jeníček David
John Petr 2x, Kolář Dominik
John Jakub, Fiala Vít
John Jakub, Altman Pavel, Kolář
Dominik
Kapoun Dominik, Jambor Ladislav, Jeníček David (pen.)
John Petr 2x, Beneš Jiří

Konečná tabulka soutěže A1A – okresní přebor
KLUB

Z

V

R

P

S

B

1. Baník Lubná

26 20

0

6

84 : 32

62

0

2

2. FK Hředle

26 21

0

5

120 : 40 61

3

1

3. Ohnivec Městečko

26 19

0

7

84 : 29

59

1

3

4. Baník Rynholec

26 18

0

8

84 : 54

54

2

2

5. TJ Sokol Mšec

26 18

0

8

81 : 36

52

3

1

6. FC PO Olešná

26 17

0

9

77 : 62

48

5

2

7. FK Kněževes A

26 14

0

12

90 : 69

42

2

2

8. FC Jesenice A

26 11

0

15

56 : 86

33

2

2

9. SK Senomaty A

26 11

0

15

65 : 76

32

3

2

10. TJ Sparta Lužná

26

9

0

17

43 : 51

28

1

2

11. FC 05 Zavidov B

26

9

0

17

52 : 90

28

1

2

12. TJ Sokol Pustověty

26

6

0

20

58 : 89

22

0

4

22

P+ P-

KLUB

Z

V

R

P

26

8

0

18 48 : 110 22

3

1

14. Český Lev Kolešovice 26

1

0

25 24 : 142

1

1

13. TJ Slabce

S

B

3

P+ P-

Vlastivědné muzeum Jesenice
17. 4. do Jesenice zavítala Monika Benešová, jediná Češka, která zvládla ujít pěšky přes
4000 km tzv. Pacifickou hřebenovkou. Byla u nás na své poslední přednášce, než se opět
vrátila do USA. Poutavé vyprávění ze své cesty završila prodejem své cestovatelské knihy.
2. 6. Dřevo v životě našich předků, to je název výstavy ze soukromé sbírky Milana Reicha. V neděli odpoledne se konalo zahájení výstavy a k tomu naprosto jedinečná ukázka
vrtání dřevěného potrubí pěkně postaru. A že to je pěkná dřina, si mohli návštěvníci sami vyzkoušet. Na harmoniku zahrála studentka ISŠ Jesenice Simona Vítovcová.
8.6. Muzejní noc na dvoře muzea měla úžasnou atmosféru večerního klidu s poslechem
rakovnické kapely Šoury Roury, prohlídkou muzea při svíčkách a samozřejmě pochoutkami z grilu. Trošku nás mrzela malá návštěvnost.

Výstavy
Do konce listopadu: „Dřevo v životě našich předků“
Do 2. 9. 2019: Jiří a Martin Měchurovi Vás srdečně zvou na výstavu fotografií na téma
„Od všeho něco“
Do 8. 9. 2019: „Český tarot aneb 101 let českého tarotu 1918 – 2019“, vykládací karty
v prodeji
Stálé expozice – Lékárna, bylinková zahrada ve dvoře, příroda Jesenicka
Chystané akce: 14. 9. 2019 Štrúdlové slavnosti, opět s farmářským jarmarkem. Obracíme se na všechny, kteří něco pěstují, zavařují a suší, nebojte se přijít na štrúdlovky nabídnout něco k prodeji.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve
všech barvách a slepičky Green Shell – typu Araukana. Stáří: 14 – 19 týdnů.
Cena 159 – 209 Kč/ks. Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek: cena dle poptávky
Prodej se uskuteční v neděli 4. 8. : Jesenice u Jednoty – ve 12.30 hodin
v sobotu 10. 8.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod. na tel. č.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
Koupím jakoukoliv tahací harmoniku – akordeon, chromatinu, heligonku, altový
saxofon i v nálezovém stavu. Jsem muzikant a sběratel, za nabídku děkuji.
Telefon: 728 230 625.
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PŘEHLED AKCÍ MĚSTA JESENICE A BLÍZKÉHO OKOLÍ
Měsíc
Červenec
So

Datum

Čas

Název akce/ místo/ pořádá

6. 7.

2130

So

6. 7.

2000

Út
So
Út
So
So
So
Srpen
So
So
So
So

9. 7.
13. 7.
16. 7.
20. 7.
27. 7.
27. 7.

1630
2130
1630
1400 – 0100
1500
2130

Co jsme komu zase udělali/ letní kino
Posezení a zatančení při gramofonu, vzpomínky na
80. – 90. léta, můžete si přinést vlastní desky na prostranství před hospodou Žďár
malování na trička/ obchůdek Nebe na zemi
Na střeše/ letní kino
výroba huarache sandálů/ obchůdek Nebe na zemi
JesFest/ areál letního kina/ vstup od 1300
Anenská pouť/ Podbořánky/ R. Zach a A. Králová
Ženy v běhu/ letní kino

3. 8.
10. 8.
17. 8.
17. 8.

2100
2100
1200 – 1900
2100

So

24. 8.

900

So
So
Září

24. 8.
31. 8.

2100
2100

pá - ne

6. – 8. 9.

st
so

11. 9.
14. 9.

pá

27. 9.

1900

Skleněný pokoj/ letní kino
Bohemian Rhapsody/ letní kino
Středověká Jesenice 2019/ pláž Velkého rybníka
Lovení/ letní kino
YESMAN 2019, orientační pětihodinovka na kolech
i pěšky/ ATC Jesenice
Teroristka/ letní kino
Jak vycvičit draka 3/ letní kino
Sraz majitelů vozů Fiat 126, pořádá Spolek Fiat 126
FAN CZ, Kadaň/ ATC Jesenice
Degustace vín/ obchůdek Nebe na zemi
Štrúdlové slavnosti/ Vlastivědné muzeum Jesenice
Václav IV. a „Sametově s loutnou a akordeonem“/
KD Jesenice/ KK

Lékárna U Panny Marie Pomocné
Otevírací doba
Pondělí, úterý, středa a pátek: 6.30 – 12.30
Čtvrtek: 6.30 – 12.30 a 13.00 – 17.30
Sobota a neděle zavřeno
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, červenec 2019. Povoleno OÚ Rakovník RRR – oddělení kultury – evidenční číslo MK-ČRE 17651 ze dne 14. 6. 2007. Vychází nepravidelně, č. 4-6/2019 vyšlo nákladem 300 ks. Zdarma.
24

