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Jak prožít pálení čarodějnic bez úhony
Preventivní činnost SDH Jesenice
Květen je přede dveřmi, a tak na mnoha místech celé země stejně jako každý rok vzplanou
menší či větší ohně a vypuknou lidové veselice známé jako „pálení čarodějnic“. Hasiči pak
každoročně vyjíždějí ke zvýšenému počtu požárů, ke kterým v důsledku těchto oslav dojde.
Během loňských čarodějnic vyjížděli hasiči k 80 požárům (dlouhodobý denní průměr je
51 požárů), z nich bylo 16 požárů travních a lesních porostů, ve 28 případech hořel kontejner nebo koš na odpadky. Za těmito požáry stojí v mnoha případech zábavní pyrotechnika, která je už i během oslav Svatojakubské noci často odpalována.
Velkou roli v nárůstu požárů hraje počasí. Pokud je před 30. dubnem dlouho sucho
a teplo, k požáru dojde mnohem snáz, než když je půda prosáklá vodou. Stejně tak je
nebezpečný silný vítr, který žhavé uhlíky rozfouká po okolí a snadno tak chytne třeba suchá tráva.
Pokud se tedy i vy chystáte ve vaší obci společně „oslavit“ čarodějnice, nezapomeňte na
povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně, a v neposlední řadě na opatrnost a nepodcenění síly ohně.
Zákon o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů) hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou
při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něho požár. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti
při používání otevřeného ohně mohou být lidé postiženi pokutou až do výše
20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši
25 000 Kč.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých
látek na volném prostranství – tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů – včetně přijatých
protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému
sboru kraje, přičemž musí dbát jeho pokynů. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování či spalování zcela zakázat.
V případě zanedbání této zákonné povinnosti pak hrozí nemalé sankce a pokuty mohou
dosáhnout až do výše 500 000 korun. Zejména při pálení velkých vater by měl pořadatel
celou akci včas oznámit a domluvit se například i na přítomnosti dobrovolných hasičů ze
své obce.
Každopádně i v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické
osoby, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit hasičskému záchrannému sboru
příslušného kraje.
Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ni a také přijatá protipožární opatření. Tímto předběžným ohlášením se zamezí
zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic obvykle narůstá počet planých poplachů. Opodstatněná je také domluva s dobrovolnými hasiči v dané obci,
aby na místo pálení dohlíželi.

V této souvislosti proto neuškodí připomenout několik základních rad z oblasti požární
ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci veselice dodržovat.
1. Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či
místa pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých
materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr a zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů. Od kraje lesních porostů musí být
vzdálenost minimálně 50 m, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně
dvojnásobný, tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných
nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí např.
zapálení střechy. Pro zajímavost lze v této souvislosti připomenout nařízení platné
z doby Josefa II., kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné
vzdálenosti od nejbližšího stavení.
2. Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru, a zvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových
srážek apod. I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy.
Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.
3. Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do
stran. Jinak se mohou plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.
4. Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě
nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. V minulosti bylo
nejedno vážné zranění způsobeno tím, že se účastníkům oslav nechtěl oheň rozhořet či
se jim zdál příliš malý, a proto použili tyto vysoce hořlavé látky. Oheň se pak velmi
snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona
o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat
žádné chemické látky. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např.
použití tzv. PePo, což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především
při jeho použití nevznikají vysoce hořlavé plyny.
5. Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě,
že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.
6. Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru. Hlídejte ho, aby nedošlo
k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody
(popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště
v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
7. Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou nebo zasypáním zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do
okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, která byla po veselici ponechána bez
dozoru svému osudu. Nejednou takto dojde ke vzniku drobných požárů.
Oblíbenou zábavou je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se
vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné
hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“

Pokud vám hoří oděv, neutíkejte. Během či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Okamžitě si
lehněte na zem a chraňte si obličej dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě,
že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to
být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.
Dalším rizikem spojeným s pálením čarodějnic je zábavní pyrotechnika, která se pro tuto
příležitost využívá se stále větší oblibou. Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnické
„radůstky“ však mohou být při nesprávném použití velice nebezpečné a mnohdy způsobí
nejen požár a majetkové škody, ale i vážná zranění.


V prvé řadě používejte výhradně pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu, podomácku vyrobené pyrotechnice se ve vlastním zájmu vždy zdálky vyhněte.



Při používání zábavní pyrotechniky se vždy striktně držte přiloženého návodu k použití. S pyrotechnikou manipulujte opatrně, tak, abyste neohrozily zdraví ani majetek.
Odpalujte ji proto co nejdále od míst, kde by mohl snadno vypuknout požár. Pozor
zejména na střechy blízkých budov, ale i na suchou trávu nebo stoh slámy, který
rachejtle rozžhavená do vysokých teplot snadno zapálí.



Rozhodně nevhazujte zábavní pyrotechniku do ohně!



Zvláště nebezpečná je pak situace, kdy se zábavní pyrotechnikou manipulují osoby
pod vlivem alkoholu či jiných drog.



Zábavní pyrotechnika rozhodně nepatří do rukou dětem!
Za SDH Jesenice Ing. Jan Polák, referent prevence III. stupně
(článek převzat z www. hzscr.cz)

SZPO Jesenice děkuje touto cestou našim milým sponzorům paní Jitce Hrabalové, panu
Ing. Romanu Valušovi a panu Jaromíru Tůmovi. Dvakrát ročně jsou našimi hosty při setkáních, která pro naše členy pořádáme. Při těchto příležitostech nám vždy předají finanční
dárek, který je, jak uvedou, na tzv. „přilepšení“ našich zájezdů nebo jiných, námi pořádaných kulturních akcí. Děkujeme jim touto veřejnou cestou ještě jednou. O lidech
s otevřeným srdcem by se mělo vědět. Jsme pro ně občané našeho města, kteří jim to svou
prací již nemohou vrátit, a přesto oni pomůžou – díky.
Za SZPO Jesenice M. Zemanová, předsedkyně

Základní škola a mateřská škola Jesenice

Akce základní školy
3. 4. kouzelník Valdini v MŠ
25. 4. třídní schůzka

Akce základní školy
3. – 6. 4.
4. 4.
5. 4.
10. 4.
18. – 19. 4.
27. 4.

sběr papíru (2 340 kg novin, časopisů a letáků, 100 kg kartonu, 40 kg víček)
exkurze 4. tř. a ŠD do svíčkárny a Muzea strašidel
skok vysoký: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
zápis do základní školy
projektový den Poznáváme Jesenici: 5. a 6. tř.
školní kolo Pythagoriády

Úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách
17. 3. Matematický klokan
kategorie Cvrček (2. a 3. tř.): 1. místo: Natálie Kuncová (3. tř.) – 53 b
2. místo: Marek Měchura (2. tř.) – 48 b
3. místo: Miluše Vachtlová (3. tř.) – 45 b
kategorie Klokánek (4. a 5. tř.): 1. místo: Jakub Sivák (5. tř.) – 80 b
2. místo: Antonín Vachtl (5. tř.) – 72 b
3. místo: Vanesa Rezanková (4. tř.) – 62 bodů
Matěj Mour (5. tř.) – 62 b
kategorie Benjamín (6. a 7. tř.): 1. místo: Tran Sy Nguyen (7.) – 77 b
2. místo: Dominik Prchal (6.) – 72 b
3. místo: Petr Jankura (6.) – 67 b
kategorie Kadet (8. a 9. tř.): 1. místo: Michal Bešík (9.) – 87 b, 9. mezi 356 žáky okresu
2. místo: Petr Koníř (9.) – 74 b
3. místo: Dominika Prágerová (9.) – 60 b
21. 3. krajské kolo matematické olympiády kategorie Z9
(84 s.) 44. místo: Petr Koníř (9. tř.) – úspěšný řešitel
23. 3. regionální kolo YPEF – Mladí lidé v evropských zemích
9. místo (24 družstev) – Julie Rácová, Veronika Končeková, Daniel Mottl (8. tř.)
29. 3. školní kolo biologické olympiády
Výsledky kategorie C (8. a 9. tř.)
1. místo: Julie Rácová (8. tř.)
2. místo: Veronika Končeková (8. tř.)
3. místo: Daniel Mottl (8. tř.)

Výsledky kategorie D (6. a 7. tř.)
1. místo: Tran Sy Nguyen (7. tř.)
2. místo: Markéta Laubrová (6. tř.)
3. místo: Daniel Kinský (6. tř)

10. 4. okresní kolo biologické olympiády kat. D (6. a 7. tř.)
22 žáků: 7. místo: Tran Sy Nguyen (7. tř.)
11. místo: Markéta Laubrová (6. tř.)

19. 4. Ekologická soutěž: „Ekologická abeceda – invazní druhy, palmový olej“
II. kategorie, 24 dvojic: 12. – 16. místo: Tran Sy Nguyen, Marěj Růžička (7. tř.)
III. kategorie, 20 dvojic: 1. místo: Veronika Končeková, Julie Rácová (8. tř.)
20. 4. okresní kolo biologické olympiády kat. C (8. a 9. tř.)
22 žáků: 4. místo: Julie Rácová (8. tř.)
5. místo: Veronika Končeková (8. tř.)

Poznáváme Jesenici aneb Učili jsme se jinak
Kde v Jesenici najdeme araukarit, vazební cely, vodovod ze 17. století či kde stávaly
kaple sv. Antonína z Padua (z níž se stala hasičská zbrojnice), památník jesenickým občanům padlým v první světové válce, šibenice nebo na kterých místech se stavěly křížky
a na kterých kapličky, už dokážou páťáci a šesťáci hravě poradit.
Dvoudenní projekt Poznáváme Jesenici se zaměřil na současné i zmizelé památky Jesenice i na osobnosti spojené s rozkvětem městečka. Téma je totiž součástí osnov, pro
5. ročník v předmětu člověk a jeho svět a pro 6. ročník ve výchově k občanství. Pro
zmiňované dva ročníky připravily jejich třídní učitelky neobvyklou výuku v terénu. Úterý 18. 4. začalo návštěvou kostela sv. Petra a Pavla, kde si na úvod žáci vyslechli krátký
výklad o dějinách a funkcích kostela, a pokračovalo varhanním koncertem, který připravil rakovnický varhaník Aleš Nosek. Ten dětem dále podrobně popsal nástroj i jeho složitou obsluhu, zmínil perličky o těchto nástrojích v Čechách a nechal zájemce (hráče na
klavír) hru vyzkoušet. Po prohlídce fary a farního dvora pokračovala naše výprava do
budovy bývalého okresního soudu na krátkou návštěvu vazebních cel (dnes ovšem už
jen v podobě sklepů jako pracovně-úložných prostor) a do muzea Jesenická továrna na
exkurzi do prostor největšího průmyslového závodu Jesenice konce 19. a první poloviny
20. st. V teple hudebního klubu Truhlárna děti poprvé využily nově nabyté znalosti při
vyplňování pracovního listu. Odpoledne se slova ujal Roman Hartl a seznámil děti
s několika zajímavými jesenickými osobnostmi, vyprávěl jim o zkázonosné potopě
z roku 1872, o starobylém vodovodu, nových vodárnách i o krtské žule. V souvislosti
s osobnostmi upozornil na několik zajímavých jesenických staveb. A protože do konce
vyučování zbyly ještě nějaké minuty, využili jsme je a vyhledali již zmíněné vystavené
vodovodní potrubí, smírčí kříže a celní kolo.
Druhý den, ve středu 19. 4., se žáci nejdříve sešli v učebně a zhlédli prezentaci památek, které viděli či o kterých slyšeli. V prezentaci ovšem chyběly popisky a ty musely
být doplněny. U žádné z fotografií však nezůstal prázdný řádek, všechny byly správně
pojmenovány, děti prokázaly, že předchozí den bedlivě sledovaly. Následná práce
s mapou a zakreslenými objekty pro ně už byla hračkou.
Projekt byl uzavřen další vycházkou, a to na Šibeniční vrch k tajemnému kameni,
opředenému pověstí, k sídlu Alfreda Womačky a ke kapličkám sv. Vavřince, sv. Trojice
a sv. Čtrnácti pomocníků.
Dlouho připravovaný program téměř zhatilo počasí, které nám ty dny vůbec neprojevilo svou přízeň. Velmi vstříc nám naopak vyšli všichni ti, kteří byli požádáni o spolupráci. Tímto ještě jednou děkuji zejména panu J. Jindříškovi, panu M. Louženskému
a paní E. Tomkové.
Mgr. Eva Konířová
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Informace a pozvánky Kulturní komise při MěÚ Jesenice
Kino v Kulturním a společenském centru Jesenice
Poslední promítání v letošním školním roce v Kulturním a společenském centru Jesenice
se uskutečnilo 20. 4. 2017. Animovaný dětský film „Hledá se Dory“ zaznamenal velký
úspěch, celkem ho zhlédlo 107 diváků!!!, což je nejvyšší návštěvnost za dosavadní letošní promítání.
Promítání úplně nekončí, 30. června se promítací zařízení přesune do letního kina, kde
se děti rozloučí se školním rokem pohádkou. Pak bude po celé prázdniny probíhat promítání pro dospělé, jako tomu bylo v loňském roce.
Strašidelný les – akce zrušena!!
Kulturní komise se v letošním roce rozhodla pomocí JO a sociální sítě FB oslovit místní
občany k náboru většího počtu dobrovolníků na uspořádání akce. Bohužel dobrovolníků
se nám přihlásilo pouhých patnáct, na trasu, kterou máme naplánovanou, je jich zapotřebí nejméně dvojnásobek. Přes veškeré snahy, prodlužování termínu přihlašování, osobní
oslovování jsme nuceni akci zrušit. Doufáme, že se nám v příštím roce přihlásí více
dobrovolníků a akce s velkou tradicí bude moci být uskutečněna. Sami bez Vaší pomoci
ji bohužel nedokážeme zorganizovat. Děkujeme všem přihlášeným za jejich ochotu a čas
věnovaný kulturnímu dění.
Čarodějnice 2017
Jménem kulturní komise Vás všechny, především pak všechny malé i velké čarodějnice,
srdečně zvu na tradiční čarodějnický slet. Sraz je v neděli 30. 4. na nádvoří ZŠ a MŠ Jesenice v 16 hodin. Po úvodním slovu hlavní čarodějnice k našemu významnému svátku
a seznámení s programem magického večera následuje odlet na ATC Jesenice. Cesta
ovšem nebude lecjaká, čeká nás plno čarovných úkolů, za jejichž splnění budou přítomné pasovány na Čarodějnici roku 2017 a odměněny masovou pochoutkou. Vrcholem
večera bude samotné upálení v podání amatérské skupiny historického šermu SHŠ
z Drahšperka, následovat bude opékání buřtů, zpěv s kytarou u ohně a volná zábava
(možnost zapůjčení her). Občerstvení na kempu je zajištěno. Letos bez vstupného!
Ornitologická vycházka
Pozor, změna trasy! V pořadí již třetí ornitologická vycházka, o jejíž odbornou stránku
se postarají členové rakovnického ornitologického spolku R. O. S. Fénix v čele s panem
Milanem Tichaiem, se uskuteční v sobotu 27. 5. 2017. Sraz je na nádraží v Jesenici
v 7. 15. Trasa, na níž bylo za souhlasu LČR vyvěšeno deset nových ptačích budek, vyrobených odsouzenými z oráčovské věznice, kterým velice děkujeme, povede směrem
k jesenickému viklanu. Co nás čeká? Ukázka odchytu ptáků, kontrola budek a poznávání
ptáků podle hlasu. Dalekohled a atlas ptáků s sebou je výhodou. Akce je vhodná i pro
rodiče s dětmi.
Těšíme se na setkání s Vámi při kulturních akcích.
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Ing. Anna Poláková
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Muzejní spolek města Jesenice
Veselé Velikonoce
Muzejní spolek a Vlastivědné muzeum Jesenice připravily pro veřejnost krásnou jarní
akci zaměřenou na velikonoční zvyky a tradice, která se konala 8. dubna v jesenickém
muzeu. K vidění byly různé techniky zdobení kraslic, například vrtané, zdobené voskem,
malované, ale také velikonoční ozdoby z paličkované krajky, drátěné ozdoby nebo jarní
věnce. Opět k nám zavítal košíkář až od Domažlic, který kromě jiného učil děti plést
pomlázku. Pro děti bylo připraveno několik dílniček, kde si mohly něco vyrobit nebo si
ozdobit perníček. Přijela k nám také hrnčířka s velikonočními formami a ukázkou výroby těchto forem a pan Přemek se svou dřevěnou dílnou. Ke koupi toho bylo víc než dost.
Od halušek, klobásek, medoviny a výborné kávičky, kterou obstaral „oříškový obchůdek“ Nebe na zemi, až k sladkým dobrotám nás dovedla vůně přímo báječná. Kdo chtěl,
mohl se u nás kompletně vybavit na Velikonoce, protože měl možnost koupit si pomlázku, řehtačku, kraslice, jarní osení i beránka na stůl anebo budku pro ptáčky do zahrady
(ty máme i nadále v prodeji v pokladně muzea). Celou akci doplnilo vystoupení taneční
skupiny Equet, vystoupení hudebního tělesa Jesuan, divadlo Před branou Rakovník
a skvělé povídání o Velikonocích s promítáním. Poděkování patří městu Jesenice za finanční pomoc, ISŠ Jesenice a všem, kdo nám pomohli s uskutečněním akce.
Nikola Štefánková, Vlastivědné muzeum Jesenice
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Muzejní spolek města Jesenice
Vás srdečně zve na

Výlet za poklady západních Čech
v sobotu 6. 5. 2017
Program výletu:
 odjezd v 7.00 z Mírového náměstí, návrat v 17.00
 7.30 hospodářský dvůr Hubenov – prohlídka s výkladem (30 Kč)
 Stříbro
 10.00 prohlídka stříbrné štoly Prokop (Hornický skanzen, 100 Kč)
 další možnosti: 13. poledník, kamenný most s mostní brankou, hradby
a židovská branka, husitská bašta, Koubkova branka, Křížový vrch, Stříbrský vodopád, zahrady u minoritského kláštera
 současně sraz veteránů a průjezd konvoje vozidel americké armády – akce
k oslavám osvobození západních Čech
 Kladrubský klášter – prohlídka (60 Kč, 90 Kč)
 Další možnosti: Muzeum československého opevnění (bunkry s autentickým vybavením), vyhlídka Kalvárie, naučná stezka, Regionální muzeum
Kladrubska
Cena výletu: dospělý 120 Kč, dítě do 15 let zdarma
(v ceně nejsou zahrnuty vstupy)
Popis výletu a poznámky:
 Výlet se uskuteční za každého počasí.
 Na výlet je nutno přihlásit se a zaplatit předem ve Vlastivědném muzeu Jesenice nebo v základní škole u p. Koníře.
Akce je finančně podpořena městem Jesenice.
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PŘEHLED AKCÍ MĚSTA JESENICE A BLÍZKÉHO OKOLÍ 2017
Měsíc
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st
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ne

Datum

Čas

12. 4 – 21. 5.
17.00
25.4.
20.00
29. 4.
16.00
30. 4.
30. 4.
2. 5.
6. 5.
6. – 7. 5
6. – 8. 5.
13. 5.
13. 5.
21. 5.
27. 5.
27. 5.

Název akce/ místo/ pořádá
Výstava keramiky – Václav Vágner / Vlastivědné muzeum Jesenice
Jesenice na diafonu IV/KD Jesenice / Muzejní spolek města Jesenice
Pink Floyd acoustik duo / Hudební klub Truhlárna
Čarodějnice / nádvoří ZŠ a MŠ Jesenice / KK
Stavění májky na návsi Drahouše

Přednáška – Vlastimil Vondruška / KD Jesenice / Muzejní spolek města
Jesenice, Vlastivědné muzeum Jesenice
7.00 Výlet Muzejního spolku města Jesenice / Za poklady západních Čech
Orientační závod – kola / Milan Bílý
Modulové kolejiště / KD Jesenice / modeláři
13.00 Staročeské máje / Jesenice / od 20.00 zábava v KD
20.00 BRAN / Hudební klub Truhlárna
8.45 Výlet do ZOO Plzeň / Alena Johnová, kontaktní telefon 739091486
7.15 Ornitologická vycházka / nádraží Jesenice / KK – p. Tichai
14.00 Retro máje / Drahouš / posezení v hostinci, hraje harmonikář Ruda
17.00

1. 6. – 3. 9.
2. 6.
10.00
17. 6.
18.00
21. 6.
13.00
24. 6
18.00
24. 6.
19.00
24. 6
19.30
25. 6.

Výstava hraček / Vlastivědné muzeum Jesenice
Den dětí / areál ISŠ / ISŠ Jesenice
Zahradní slavnosti Petrohrad
Veřejné jednání zastupitelstva města / hasičská zbrojnice Jesenice
Slavnosti v Krajánku / Jesenice
Vernisáž výstavy U NÁS DOMA v kapli sv. Jana Nepomuckého/Drahouš
Koncert kapely QR BAND / kaple nebo hostinec
Varhanní koncert / kostel sv. Petra a Pavla

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! Stáří: 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: sobota 20. 5. a 17. 6.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
sobota 27. 5. a 24. 6.: Jesenice u Jednoty – ve 12.30 hodin
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod. na telefon. číslech: 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek: cena dle poptávky
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